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17:1, 174:, 176, 232, 2ljO, 3GC, ~!l.l.

Josl': AntônIo Flórea <10. Cunha - 170,
1.7::, 184, 185, 205,· 2:W, 244, 241, 355,
::72, 380, 389, 390, 416.

José ...Arm::mclo Afon:lcca - 24\).
Jos~ A\I;;1.J:lto Bezerra de MeclclroH

le, 236, 312. 315.
José AUgulOto Vll.r~la - 9, 154, 3:13, 378,

, 37!l,3ll0.::SG, 387, 3S9, 405.
Jos~ Bonlrâclo Laíalete de Andrada. 

ao, 32, 40.
.1os(; CQ.neldo FerrD.~ - 53, 156, 23:J.

x

J05ê Co.I'lo/i de Atnllbn. :Nop;1.H~lr(1. - lO,
fl2, /j~, 247, 2ú1 , 270, 277, ~78, 356,

30.3, 4 ~2.. ' .
JOl'll'i C(:lmr c1D 01lvoirlL co:ítn. - 27fi.
JOHé Corrêa. Pcc1I'OIW .Tt'mloI' - 111; Ui3,

I llj~. 212.
Jor-:é da COHtn P0l'tn - fl7, n, 75, 711, _

77, 78, ~27, -13·1, -1:':5, 436, 140.
J03(; de C''l.:-VI't.Thn LcnmH - 17:1, :l'IS.
Jos~ Eduardo Prndo l\cllY - :l3. 21, 2;;,

2(1. 28, :!!}, ::0, 31, 36. 37, 33,
3D, 40, -11, '12, 43, 4'1,· Hi, 11 fi,
G7, fiS, G!), 70, 71. 72, 73, 7-1,
75, 7(), 77, 7S, 70, ~1, FeZ, R:l,
81\. 85, n, 94, :)5, DO, !l7, 98,

100, 124, 125, 1::1, 1:12, 1:13. 1~7, ] 70,
172; 17S, 1711, 1,'n, lllfi, 2:l4, 2':11, 237,
2:l8, 2·10. 241, 2·15, ~30, 310, 250, 352,
380.

JORé Fonl(!O"l Rorncro - 2(;:'1.
Jo~,(y .Tancluf Carnl'iro -.6,240,250, 2Gi,

2fi2. 2Q3. 358, :3~3.

Jo~:(' JGrIl1 B~zcrra. de 1\1:el0 - 2GO, 2G2,
253.

Jo~~ M~rl:\. Cr1:,ptm - 7!i, 77, 7S, 1'14,
H5, 2:;4, 255, 2[;G, 3!'I-l. .

Jo:;é Monteiro S(Htrü:i .1"11110 ;".- C, 5S,
2a3'. 2~G, 2·1·1, ~15.

J():-<,f! Se~n.dn.~ Yiana. - 152, 252, 2501. ,
,1uracl Montcnpg'ro ;.rag'n.lh!h~M - lGIL
Jur:lndll' de Cn~ltro Pires Fcr-rciro.

llG,:lH, :::ú3.

-L-
L('i\o Sampn.1o - 32.
i ...eo'{)oldo Pl.!J"('Z - 4:1.
Llno Rodrigues ~,f:lchn~o - lO, 1~, U,

:0, ::3. -11, 12, 43, 45. I,G, 93.
fi 7, lriZ, l!i:r, 17'8, U:O, 183, 204, 241,

244. 2~~. ~55. ~fiO, ~r;2. ~83, 3fj4. '
Luf:i Carlo:i Pre8tr:~ - 39, 91:. 1 ::0,.131,

~1:l2, ] 33, 134, ]42, 1-13, l4.5, 153, 154,
254, 25:;, ~f)~. 3!1.L I·

!..ufs de ';fcdelro:-> :-l'eto - He, 117, 1511,
202. :l7:l, 3:1G, :'l!l7,.

Lufscle Tolcc1o PiZrl SobI'inho - 297,
378, 3,110, 4] li, .

LUf:" Regi:-! Pnchcco Pc:relrl1.':- ,1~3, 43'1,
44.1, 4 11 3, 445.

Lufs VL:ma Filho - r.a. 67, -0:3, <418,
"'33.

-ltl'_

Manuel Ben1clo Font"melo- 27.
Manuel do Nasclmento Fernandes Til

VO%'::\. ~ ] O, 11, 121, 185, 261, ~7G, 277,
357.

loranuel y1tor de A7.ovec1o - 1.2, H •.
MArio Brant - :::78.
Mário 1\b:mg:i.o - 274. 420, 421.
Maurfci0 Graho{:j -- 14, 142, 143, 144,
" 145, 1'71, 188. 393, 394.

MIguel Couto F11ho - 311, 380.
:MIlton Cn.lr~8' de Brlto - H, 35, :'10,

254, 256, 383, 394.



-N-
Nercu de OllveJl'n. TIarn(J!l - 11, 13, 26,

31, 34, 35, 38, 2[1, 41, lI8, 100,
101, 123, 1Z5, 13 O, ] ::'1, 107 1flS, 177,
17:1, 204, 22li, 2::4, 23G, 237, :l1{l, 2:;6,
266, 280, :no, 3li l.

Ncator Dua.rte - 1!), 21. 20, 3:::, 3!), 57,
82, 85, lGO, 1(;2, 112, 17fJ. 181, 183,

lS4, 205, 2·15, 278, 2S0, 312, 313, 3liO,
35li, 378, -1:.:7.

-0-

Oscar Nn.polcão Carneiro da Silva 
382, 383.

Ol:lmar ÜO .Ar::J.t7ljo Ac!uino - 7, S, 178,
213, :':0[1, 3!l.1,· :H'15.

Oijvnldc, Ca.valc....nti da CO:::~::J. LIma. 
79.

Osvaldo Pa.checo da SlIv::L - 81, 171,
231.

Otávio ManS'ab~I:,n. - lG, 181, :.150, 3(i1,
31:0, 3!H.

Os6rio 'l'ulutr de O:Ivelra Frcltna 
ZCO.

-P.-

Paulo <lu. SllV:l Fernandes - 40S.
Paulo Sal'll:m.tr~ FI~I·r(.jJ·:I. LOpeti - 21,

22, 2G, :lO, 10, 1::!i, 1:::8, lIin, 172,
171, 17G, 173, 182, 1RIj, :1íI0. 20;), 226,
23G, 237, 242, 20101, 217, 213, ~CO, :J7!l.
3S0, ~21.

XI'

Podro Ludovlco Tel~(Jlrn. - -131.
PUnia Bt~rrcto - 244, 217, 296, :lOl, 302,

:l03, 314, 352, 33(), 387, .aO, 413, 420.
421.

.Raul Pl1n. - GS, 1.18, 181, 311, :nli, 318.
Romeu de Cn.mpor-l Vnr,;al - G4, 11 li,

118, l/H, 211, 309, 311, :l72. 375, 407,
128.

Rubens ele Melo !{to.g::l. - 4:JZ.
RuI da Cru:;!; Almülcln. - 11>3.

~s-

Slgoet'redo Pflchnco - 2:17, 2D8.
Sllve:-:tf'(J Pél'lclc~ de Gól3:Montolro 

2G9, 27·1.
Sn"'loB::t:-lto~ Tnvnrc!J - ,13, 16, 118,

153, 154, 1G2, 1e:.:, 300, 201, 30a, ::07,
:lS2, :':80.

-T-'

Tomá:; Adalbcrto eln. Sllvn. Fontes 
212.

- V"-"

Vltorlno do Erlto FreIre - 13, I.G,24:C.

-,v~

Wl.111Ington Ih'nnd:1o- 4:/:;, 436, ':37,
'1:::>, ·J4.0, H1, '1·j3, 4-14, H5
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..1ST.... NOMINAL DOS CONSTITUINTlCS, EM ::: DE AnRIL DE 1040

REPRESENTACAO POR PARTIDOS E POR ESTADOS

P-UtTIDO SOCIAL DEMOQLA..TlCO

ACRE

Castelo Branco.
Hugo C~nelro.

AMAZONA"

Al"a.ro Mala..
Valdemar Pedrosa.
LeopOldo Perez.
Pereira ela Silva..
Cosme Ferreira.

PARA

Magalhães Barata.
A1!aro .Adolro.
Duarte de pl1velra.
Lamelra B1J.tencourt.
Carl05 NoS'.uelra..
N~lson Parljós.
João Bote~ho.
Moura. Carva.lho.

MARANHÃO

Clodomlr .Cardoso.
Pereira JOnlor.
Creporl .Franco.
Vitodno Freire.
Odllon SoareB.
I.ufa Carvalho.
Joa~ Nelva.
,AtonllO Matos.

PIAUt

Renault Leite.
Areia Leão.
Slgetre,do Pacheco.

CEÂRA

1'r!orclra da Rocha..
:Frota. Gen til.
Almeida Monte.
OBvaldo Studart.
Raul :Barbosa.

RIO GRANDE DO NORTE

Georglno Avcllno.
DeoclGcio puarte.
José Varela..
Valtredo ·Ourgcl.
Mota Néto. '

PARAíBA

J'andut Ca.rnelro.
Samuel Duarte.
Jos~ .lot111.

PERNAMBUCO

Novais FlIho.
EtclvlnQ Lins.
Agamemnon Magalhll.ea.
Jarbr-.s .MarlJ.nhão.
Gerclno Pon tea.

o Oscar Carnillro.
Osvaldo Lima..
COsta. POrto.
UlIs5es Lins.
Ferreira. Lima.
Barbosa. Lima.
Pe155Ôa Guerra..

ALAGOAS

Teixeira de Va~conéeloe.

G6ls Monteiro.
Silvestre Pêrlcles.
Medeiros Neto.
Lauro M:ontenegro•
.1osê Maria.
Aton~o de Carvalho.

SERGIPE

Leite Neto.
Graccho Co,rdo15o.

BAHIA

Pinto Alelxo.
Lauro de Ft"eltaa.

",



Alolsio de Castrt>.
Regl~ Pacbeco.
Negreiros }.'alcâo.
Vieira de :M.::llo. 
A1't::..mlrando Roqult'i.o.
Elunáplo de Queirós.
Fró15 da :Mota.
Luta Barreto.

ESP!lUTO SANTO

AUllo Vlvaqua.
Henriquo de Novais.
Ar! VIana.
Carlos LIndemberg.
Eurico Sale5.
Vieira. de Resende.

. Alvaro Castelo.
Asdrübal Soares.

DIS~RITO FEDERAL

J'onas Correia.
J'osé Romero.

nIO DE JANEmo

Pereira PInto.
A1!rcdo Neves.
Amaral PeJ:coto.
Eduardo Duv1vler.
Carlos ?lnto.
Pa.ulo Fernandes.
GetüUo Moura.
Heitor Collet•.
Bastos Ta.vares.
ACÍlrcio TõrreB.
BrtgidoTlnoco.
MlgU'el Couto.

:r.tINAS GEaAIS

Levlndo Coelho.
:M:eloVlana.
Benedito Valadares.
.Tu5cellno :KubItschek.
RodrIgues Sea.bra.
Pedro Dutra.·
Blas Fortes.
Duq.ue de Mesquita.
Israel PinheIro•
.roão Henrique.
Cristiano Machado.

• We11lngton Brandã.o•
.1oaqulm LlbAnio.
J'osé Alkmin.
Augusto Vlega:s.
Gustavo Capa.nema.

XIV

Roc.1rlguC" Por~fr,,"

Ccltlo )tll.chn.c1o.
Ol1nto I,'onuocll..
Lnlr TOl:ltea.

. Mnton Pratotl.
Alfredo Sã..

SÃO PAULO

CirIlo .T!inior.
GofrccIo Tulol:l.
Novell Júnior.
Antônio Follcio.no.
C~8ar CO::sl::L.
:Martlnli ;r.'ilho.
COlit.a Neto.
José Armanl1o•
Hor4cl0 L,I1.Cor.
Lopes Fcrrn:;l;.
Atal1bn. Nogueira.
Joao Abdnln.
Sampaio Vidal.
Alves Palma.
Honórl0 Monteiro.
Sllvlo de Cu.mpoB (nlt.o havia prers..

tado coropt"omlsso).

GOIAZ

Pedro LuClovlco.
Dario Cnrdo~lO.

D16genoR l\'tngo.lh4ea.
Jollo p'Abrou.
Calado 00<201.
Galena Pn.rnnhQIJ.
Gullhormo "n.vlar.

:MATO Onosso
Ponco do Arructa.
ArgemlroFlnlho.
M:a.rtlnl~no Ar,,-Qjo.

PAUANA

Flâvl0 QulmJlrt1.oll•
Roberto Oln""tlr.
Fc.rnlLncto Florall.
:Munho~ elo Mola.
La.u:"o LOPClK.
Joflo AllulAr.
Ara.ml:s At.lfl1e.
Goml .10nlor.

SANTA CA"tARINA

Nereu Rn,mo.,
Ivo P·Aq.ulno.



Adcrbn.l 511,,11..
Altal11lro Gulm~rn.otl.

Ot.ac1110 COtlta..
Orlando Bl'llH11.
a,Oberto GrosficmbachQr.
r:toS'érlo VlclrD..
rIu U2 Jordan.

RIO GRANDE DO SUL

. Oet'Cllio Vat'gas (nfLo havia preata<lo
C011'1}.u'om1li3o).

Ernt)sto Dornelcs.
Caston EnE;;lcrt.
AdrOf}.ldo Mesquita, da. Coet...
Brochado da. Rocha.
E161 :Rocha.
Teodomlro Fonseca.
Dam/,l.RO RO,cha.
Daniel Faraco.
Ba1.1sta LU~llrd&.

Antero Leivns.
Manuel Duarte.
So~sa C05ta.
131ttencourt Azambuja.
Gl1cfrlo Alve5.
Nlcolau Verguelro.
Mêrcl0 Teb:clra..
Pedro Vergara..
Hcr6111Q A::ambuJa,

U!iUO DE1t!OCRA."1'lCA. NACIONAL

Al\!AZONAS

S(,'verlano Nunes.

PARA

Agostinho Monteiro.
Epnogo CampOs.

MARANHÃO

Alarico Pacheco.
AntenoJ:' Bogêia..

l?IAUJ:

Esmaragdo de Freitas.
Matlas OHmplo.
José Cândido.
AntOnio Correia.
Ade1mar ·Rocha.
Coelho Rodrigues.

CEARÁ.

Plínio Pompeu.
Fernandes 'rã.vora.
Pu.ul0 Sarasate.

xv,

Gentil :Barreira.
J3cn! Carvnlho.
El;bcl'\Io nod1'1gUO~.

Forna.nc1o Teles.
.TO~1é d{l Borba.
Lono SampaIo.
Alencar Ararlpe.
l~dgnX\ de Arruda.

RIO GRAND1J1 DO NORTE

Vcrrelrn: do Sous,,".
.10tj(; AuS'u::sto.
Aluítdo Alves.

PARAfBA

Ada,lbcrto RIbeiro.
Vcrgnlaud VanderleI.
Argcmlro de Flf;uelredo.
Joüo- .AgrIpino.
Jo:l.o 'Órsulo.
PUnlo Lemos.
Ern-â.nl Satfro.
li'eMlando Nóbrega.
Osmar AQulno.

PERNAMBUCO

LImo. Cavalcantl.
Alde SampaIo.
Jono Cleofns.
01lberto FreIre.

ALAGOAS

Freitas CavalcantI.
:M4rlo Gomes.
Rui PalmeIra.

SERGIPE

VAlter Franco.
Leandro Mn.clel.
Eerlba,ldo Vieira.

BAHIA

AIofsio de Carvalho.
Juracf ;Magalhães.
OtAvlo Mans-abeira.
Manuel Nova.is.
I..ufs Viana.
Clelycnte Marianl.
DAntas J'Onlor.
Rtl.t~el ClncurA.
Nestor DUarte.
Al10mar BaleeIro.
3'011.(1 Mendes.
Alberico Fraga..
Rui Sa.ntos.



;ESPtRITO SANo;rO
f

LU!13 Clá."udlo.

DlS'X'RI'.rO FEDERAL

Hamilton Nogueira.
Berro'es Lima.
Euél1des Figueiredo.
Jurandl,r ~Irt:,s.

RIO DE JANEIRO

Prado l{el1y.
Romi'lo Jímlor.
José Leom1J.
Soares ;Filho.

MINAS GERAIS

Monteiro de. Castro.
José BonIfácio.
MaS'alhã.es Pinto.
Gabriel Passos.
Mfllon Campos.

.Lopes Cançado.
Llcurgo Leite.

SÃO PAULO

:Mârio, Masagno.
:Paulo Nogueira.
:Romeu Lourencâo.
PUnio 13arl"eto.
'roledo Pl~a.

'Aureliano Leite.

GOIAZ

:Domingos Velasco.
.Tales :Machado.

:MATO GROSSO

Vespa81ano :M:al"Uns.
. .T0110 Vllallboas.

:Dolor de Andrade.
,Agrlcola de Barros.

PARANA

:Erasto Gaertner.

SANTA CATARINA

Tavares D'Amaral.
TomAs l"ontes.

RIO GRANDE DO SUL

Flores da Cunha.
OSÓrio 'l'ulutl.

XVI

:PARTIDO TRABALHISTA
nnASU... ,ElIlO

AMAZONAS

Leopoldo Neves.

l3AHIA
Lula Lago.

DIS'l'RITO FEPER.AL

Rui Almeida.
Benjamin Farah.
Vargas Neto.
Gurg,el do Amaral.
Segadas Viana.
Benfclo Fontenele.
:Baeta. Neves.._- - -
AntOnio Sl1va.
Barreto PintO.

RIO DE J'ÁNEIRO

Abelardo ;Mata.

MINAS GERAIS

. Ler! Santos.
Ezequiel Mendes.

SÃO PAULO

Alexandre Marcondt:B Fllho (nl.o
havia prestado compromisso).

Getüll0 Vargas (em virtude de de
cisão do T.S.E., perdeu o mandato
senatorial).

:aUgO BorS'hl.
Guaracl Sl1vr,lr"..
Pedroso J'Onlor.
Romeu Flori•
Berto Condé.
Eusébio ;Rocha.

P.!ill.ANA
:M:elo Braga..

nIO GRAHDE DO SUL

Artur FJ5cher.

PARTIDO CO)!UNISTA. DO JJRA.8lL

PERNAMBUCO

GregOrio Bezerra..
AgoMlnho 011velrn..
AleMo Coutinho.

BAHIA

Carlos Marlghela.



DISTRITO :FEDERAL

Cn.rloa :PÍ'estea.
.Tono Am:u..onas.
MaurfcI0 Grabol,S.
Ba"Us ta Neto.

-xvu-"

PARANA

Munho::; (la Rocha•

l"ARTXDO l"OJi»ULaIt SINDICALISTA

RIO PE .JANEIRO

Claudlno Sllva.
Alclde~ Saben<;;a..

SÃO PA'C'LO

3051: Crisphn.
Osvaldo Pacheco.
Jorge ,Amado.
Ca,lrc5 "de Brito.

":RIO GRANDE DO SUL

Trlfino Correia (substitui o Vepu
tado" Abf110 Fernandes, que e5tA.
em gOzo de licenç;a).

P A.RTIDO .REPUBLICA.NO

XARANHÁO

Llno :&rachado.

PE:RNAM13UCO

Sousa Leão.

SERGlPE

Dnl"va.l Cruz.
Amando Fontes.

MINAS GERAIS

.lacl FigueIredo.
Daniel de Carvalho.
Bernardes Fllho.
MArio Brant.
FeHpe Balbl.
Artur Bernardes.

Deodoro :M:cndon~a.

CEARA

vlnvo OI1velra..
SténloGomea.
.loão Adcoàato.

BAHIA

'I'e6dul0 AlbUquerqu"e.

PARTIDO D:EM:OCJlATA. cR!STAO

PERNAMBUCO

Arruela Câmara.

SÃO PAULO

Mnnuel Vftor.

PARTIDO REPUnJ.ICA.NO
PROGRESSIS'X'A .

nIO GRANDE DO NORTE

Café F1i.ho•

SÃO PAULO

Campos Ver,s'tl.I.

PARTIDO LIBER'l'A.DOa

S1\O PA"OLO

AlUno, ,Arantes•.

'RIO GRANDE DO SUr..

Raul PUa.
:)
; ..
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Comissão da Constituição

PRESIDENTE

Dl'. Ncrcu do Oll ....elra. rtamos.

VICE~pnESIDE:-;TE

Dr. Jo~(; E.duardo Praüo Kelly.

nELATOn CERAL

Dr. Carlos Cirilo JúnIor.

REPRESgNTANTES DOS PARTIDOS

PnrtMo Soclnl DClllOC.rf,Uco:

. Agamernnon SérgIo de CodGi ~:ca':'

g'alhflc::r.
Jo::;C: Cl\rlos ele Atnl1ba Nogueira.
Ivo D t .AcruIno F'on:;(:ca.
Cloclomtr Cardoso.
E(1unrdo Dlt"I"Ier.
AQI'onldo :Mc~quItn. ctn. CO.\Jto..
Carlos Cl:'lIo .Tanlor.
SIJ"clitrc PéJ'Iclcs <le Gúls ~:rontclro..
BcncdlLo Co~tnNcto.

JotlCJuIm MaDn.Ihac~ Cardoso :Barata.
Gustnvo C:wn.ncmn. >

Artur elo SOUBn. COtita..
Atfllo Vi":l.q\la.
Bc-ncdlto Valadares RIbeIro.
vtll1cmar Pedl'osn,
Mnurfclo Crnccho Carüoso.
Acúrclo l"rancl:-lco Tvl"rcs.
FIll.\'10 aU~:nnrii.cs.

Ncrcu do Ollvclr.L nnmos.

Unlfio Demo('rátlcn ~'nclou:l1:

,Mário Mnsa;;iio.
Altornar de 'Andrnllc 13:11001ro·
José Ferreira do SOU.l:ia.

l\W ton So~ro::i Ca.mpos.

Argcmll'o de: Figueiredo.

Edga.r <lo Cnvo.lca.ntl Arrudrlo.
I-Icrrnc8 Lima.

.Tos/: AntônIo Flores da Cunha..
José l.!;duo.rdoPra.uo l{elly.

José l\'tontülro Soares Filho.

Pal'thlo Tl":IbnlhiNtn nraldIelrol

Pauto Bnctn. Novos.
Guarl1cl SilveIra.

Pnrtlflo COllllmista ele) nr:udl:

:Mt1ton Ca1res l3rlto.

Partido ncpfiJlJi~21no'

Artur da Silva Bcrno.rcles.

P:lrtlclo Llbcnndol' J

Raul PUa.

l":trUcto Dcmocrfltlco Crlstílo'

Paclre Alfreclo Al'X'uc1o. ·Cllma.ra.

.1"0[0 enfC: Fllho.

Deodoro do Mcnclonca..





Mesa da Assembléia

;K..

PRESIDENTE

Fernando de Melo Via:r.!a.

1.0 VICE-l?RES1DENTE
OtAvio Mangabeira..

.2.0 VICE~PRESIDENTE,
Berto Condé

1.° SECRETÁRIO
Georgh1o AveUno.

2.0 SECRETARIO
Lauro Sodré Lopes.

3.0 5ECRETA.RIO
Lauro Bezerra Montcnegro.

".0 SECRETÁlUO
Rui da Cruz .Almeida•

SUPLENTES

1.° Hugo Ribeiro Carneiro.
%.0 Carlo~ :Marlghela.





· SESSÕES PLENÁRIAS
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181.\. Sessão, 'em 28 de FevereiÃo de 1946
F'rcstdência. do Sr, Melo Viana'

As 14 horas e 15 m1::lutos, co:nI'o.l'e"
cem os Senhoras:

Partfdo Social Democrático

Acre:
Castelo Bra nco,
Hugo Carneiro,

AmazQna~:

• ~varo Maia.

Pará:
Magalhães Barata.
Lamelra Blttencourt.
Nélson P:trljós,
João Botelho.

l4aranhão:

PereIra JÚnlo••
Creporl Franco.
Odilon Soares.

Plaul:

Areia Leão.

Cear~:

Raul Barbosa..
Osvaldo Studart,

Rio G:anàe do Norte:

Georgino Avel1no.
Dlocléclo DUarte.
José Varela.
Val!redo Gurgel.

Para!ba:

JandU1 Carneiro.,

i?~=nambuco:

Agamemnon M~galhães.

Gerclno Malaguctll,
Costa PÕt'to.
Um. de Al13uquerque.

Alagoas:

Teixeira de Vasconcelos.
S.lvestre Pérlcles.
Mede1ros Neto.
Lauro M',Jntenegro.
José Melo
Farias "Júnlcr.
Afonso de CarValho.

SergIpe:

Leite Neto.

EspírIto Santo:

At1110 Vlvr.qu:l..
Henr1Que de Novals.
Eurico Sales.
VJel:oa de Rezende.

DIstrit.o F'e.Qerz.l:

Jonas Corrtla..
José ,Romcro..

RIo de Janeiro:

Pereira Plnl.o.
Alfredo N'evl:l'\.
Am=s.ral Pel~;oto.

Eem::.roa Du"V1'\o1er•
Car~o~ P1nto
Pa U!er Fernandes.
GetúlH' Múura.
HeItor Co!leL.
Bns~o: ra.Vl:l"~s.

Acúr~l~ I'Ô":"~5.

Brigla.o Tinac~.



Mlll~S Gej;a1s~

Melo V~~H~~.
• BID.5 !t'I)..t~.;.
CrWtl~l DO Macno.do.
AugUMO Vler;as.
ROLir..:;\.les Pe!elra.
Cels::l :~acna~l).

Sao Paulo:

Cirl1r. Jurl~cr.

Gorr~à': "l:'.~les.

Novell Jún10r ~

COSi:l1 N:!to.
Samr.·alo Vidal.

. João d'Abreu.
Cal~tjc God61.
Galena Para~lhos.

Mate Grosso:

:Ponoe ArruJa.

PiO.!'ariá.:

.Flávl0 Guimarães.
Fernando Flores.
·Munhoz de Melo.
Lauro Lopes.
João Aguiar.
Gom1 Júnior.

Santa Catarina:

Nereu Ramos.
Ivo ~1: Aqulno.
Alr.amlro Gl,1imluàes.
.Orlando Brasil.

. Roger} o Vieira.

Rio Grll.Ild.~ ào Sul:

"Oaston Englert.
Adroaldo Costa..
Daniel Faraco.

. ;BacJsta Luzar::to.
Sousa Costa..
B!tt!'ncourt ~..za.alb:JJa.

Glicério Alves.
Lu1S Mércl0.

União Demo('r.1tfca Nacional

Amazonas:

1&nuel Severiaüo.
Pará:

.Agostinho Monteiro.
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Maranhão:

Antenor Bogé.:.!l..

PIauí:

Esmaragdo Freitas.
Matias 0l1mp10.

Ceará:,

Plinlo Pompeu.
Fernt'nc.e~ Távora.
Paulo ~arasate.

Egberto Rodrigues.
FernandtJ Teles.
Gentil Barreira.

Paraíba:

Adalberto Ribeiro •
Vergnla ~cl Vanderlel.
Ernam Sátiro.
Plinto Lemos'.
Osmar Aqu1no.

Sergtpe:

Dantas Vlei1·a .

B;;'';ia:
Aloisio Can·alho.
J I.1rnCl Maga !hães.
Manuel Nova1s.
L~I1.c;, Viana
Dantas Júr,nor.
Rafael Clncurá.
Nestor Duarte,
Allomar Baleeiro.
João Mendes•

Esp1rito Santo:
Luis Cláudio.

Dlstn·,l) I-'E'.deral:

Euclides F1gl.:eiredo .

Rio de JE'netro:

Prado Kelly.
Romão Júnior.
Jose Leomll.
Soares Filho...

Minas Gera.Is:

José Bonifá<:10.
Ma~alhães Pinto.
Gabriel Passos•
Milton Campos.



Sáo Paulo:

Mário MM:lSã.O.
Pau;o N'le~l~":ra.

'I'oledo l?lza.
AureH~.o.o 1.1~1tC.

Goiás:

Domingús Veln~CI).

Macha rí~ ~lCJllelra.

Ma to Grosso:

Vespíl.s~ano Martins.

Par.tná:

Erasto G~f'rtner.

Rio G:I1,::d(· doSl1\'

OsóX10 ').'wutj.

Partido Traba.Zhlsta DrastletTo

Distrito Pcdcral:

Rui Almeida.
S.1gadas Vlana..
:eenlc~(, ~ontenele.

An:r.U1c Silva.

alo de JanelIo: 

Abelardo Mata.

. São Paulo:

Guaracl Sllve1ra.
Romeu Fior'.
EU!éblO !'lJcha.

Partido Comu.nista do Bra.s11

Pernambuco:

Grt:górl0 .Bezt:rra.

BahIa.:

Carlos Marighéla.

D1strito Federal:

C'.lrlns .Preste:'.
Batista Nrto.

. Rio de Janeiro~

elaud1no SllVi\.
AlcIdes Sábença.
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Rão Paulo:

J'O:H' Cl'ispinl.
O~~1 a!do ?ncheco•
.,)CJ~·y'e Amado.
Gah'es d~ D.'ito.

Partido Rep-ubUcrmo

Sergipe;

Amando Fontes.

M~U~5 Gerais~

Jací J:o l{~L:e1ret1.tI.

Bernardes FilhO.
&l{l.rio Sram,
Artur BerIlardcs.

P~:am1:

MUlll10z da. Rocha.

Parti.do Democrát~ CrIstão

Pernambuco:

Al"rudaCâmara.

Partido llcpubltcano Progres:rlsta

Rl0 Grande do Norte:

Café Filho.

Sã" PaU:o:

Ca.mpos Vergal.

Partido. Libertador

Rio Grantledet Sul:

Raul Plla.

o SR. PRESIDENTE - Ach:J.ndo~se

presentes 153 S...s. Constituintes, de
claro aberta a sessão.

Passa-se à. leitura da ata da sessão
anterior. .

O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre
ttrto> procede à leitura da ata.

O .SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a ata.

O SR. SOARES FILHO - Senhor
Presidente, peço a palavra, sObre a ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Const1tuh1tc.
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o SR. SOARES FILHO ("') (Sóbre a
ata) - Sr. Presidente, lendo hoje a.
ata dos nossoS trabalhos, tive oportu
nidade de apreclar o debate travado
a. propOsito da questão .de ordem re
la.tiva a. concessâo da palavra ao Depu
tado J UI andir Pires Ferreira.

P~OCUrl:l interpretar os disposit1vos
regimentais acérca do uso da palavra,
durante o tempo destinado a Ordem
do Dla. .00 m~smo passo, diligenciei
narrar a ocorrência da sessão anter1or,
em contra-pos1çaoao que havia dito
aquele ilustre colega. Insisti na minh~

narrativa. Entretanto, pela publicaçâo
de atas anLeriorcs. ver1f1quei estar ln
teiramenteenganado na questão de
fato.

Quero, pois, fazer esta retificação c:,
ao mesmo tempo, apresentar ao no;'
bre Deputud<J Jurandlr Pires Ferrelr~

- a quem tanto me acostumei a pre
zar pelos dotes de lntellgência e pela
grande cultura, bases de sua ação de
homem públ1c~ - minhas sinceras des
culpas pelo engano em que laborei.
(Mutto bem,.

0·5&. GALENO PARANHOS (S6bre
a ata) - Sr. Presidente, quando on..
tem ocupava esta tribuna o nobre
Deputado Sr. Jales Machado, tive
oportunldadt: de dar vários apartes.
Num df:les.porem, meu pensamenl;,)
náo foi oem ap::ecndido pela. 'I'aqUl
grafia. Lê-se no "Diário do Poder Le-
gislativo", de hoje: .

"O Sr. Galena Paran'lWs - Se...
gundo estou mformado, a Comis
são encarregada de estudar o pro...
blema da pecuária no Brasil Cen..
tral. de que aliás !a7. parte o ora-
dor..• , etc." .

O que declarei foi o seguinte: a Co
missão encarregada de tl'atardo assun
to de pecuária, da qual o orador e eu
participamos, ente _1~u~se com o Se
nhor Mmistro ela fl'azenda e. segundo
soube, S. Excla. havia estado com o
~residente do 8a11Co do Brasil, que
prometera designal' um funcionário
daquele estabelecimento de crédito
para agir junto à Comissão.

Alnda sõbre o mesmo assunto, e
aproveitando a oportun1dade de me

(*) Não fol revlsto pelo orador.

achar na tribuna, desejo declarar que,
depois dêsse aparte, fui 1nformac1o de
não ter sido deslgnaclo nenhum fun
cionário, pois, o Presidente do Banco
do Brasil deseja resolver 05 casos con
cretos dos pecuar1stas em dificuldade
í1nanceira.

Slrvo..me do ensejo para apelar para.
S. Ex., no sentido de solucionar o
problema, não com olhos de banque1
ro, mas com. o esplrito de economista,
porque estão -envolvidos grandes inte
resses nacionais. Pelo menos na mi
nha regiáo, o Brasil Central, compre...
endido pel.os Estados de Goiás, Minas
Gerais, Mato GrOS~iO eS:- Paulo a 51
tuação dos pecuar1stas é a mais grave
possivel. Tém nos Bancos particulares
Infinidade de titulos vencidos, mas não
dispõem de numerário para satisfazer
aos juros de tais titulas. Que pletelam?
Apenas prazo longo e juros módicos,
oferecendo garantlas reais. Operações
licitas,_h01?-estas, elS o que desejam.
Procrastinara - solução será levar à
ruina êsses homens honrados, e, como .
corolário, promover a derrocada da
pecuária nacional.

Apelo, pois, para o Sr. Presidente do
Banco do Brasil, a fim de que resolva
essa questão - se possível - porque,
se ela. tard·ar, a situação se tornará
Irremediavelmente perdic13,. (JI.fuito
bem) •

O SR. JANDUI CARNEIRO 
(Sôbre a ata) - 6r. Presidente. Srs.
Constituintes. Malgl'aáo o. deliberado
propósito nosso de não ocuparmos
essa tribuna, senão, sôbre matéria.
const1~uc1onal nu asRunt,(lS ~orrcla1;os,

enquanto durasse a fase constituinte,
somos forçados a trazer, agora, melho
res esclaleclmentos a respeito de uma
acusa.ção feita ao Exmo. Sr. Interven..
tor Federal na Para1ba. pelo nobre
constituinte Sr. Osmar de Aqu1no, em
sessão anterior.

Vê-se, Sr ~ Presidente, que esooAs...
sembléia, por vêzes, é forçada a des
cer, das culminâncias dos debates
constitucionais ou do interêsse cole
tivo. ao vale comum das questiúnculas
provincianas, e, ainda, mais baixo de
ser, às querelas municipais. Mas, a
CUlpa nD.O é nossal
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o Sr. Osmar de Aquf.no - As 11..
berda.des democráticas são de 1nterês..
se coletivo.

O SR. JANDUI CARNEIRO _ E'
o caso. Sr. Presldente, trazido pelo
nobre const!tuint~ o Sr. Osmar de
Aquino, ao conhecimEnto desta Ca~..l.,

quando se teferiu a um:t suposta 'V.o
lêncla, que a policia paraibano. come
ter.!. contro. um s~u corrcl1g1onàrlo,
no munic1pio de Guarablra, do Est:l.uO
da. Paralba. '

O /:)r. Osmar de Aquf.no - Não
trouxe o caso ao conhec.mento da.
Assembléia como quest1úncula rE~nc

D.ll; se o trouxe, fol pel:L expressúu
nacional, que êle toma, ~ porque, !n':'
tertssa diretamente a ord~r.n den4Ü~

crát'ca, que se quer estabelecer no
Brasil.

O SR. JANDUl CARNEt·RO
Trouxe o nobreconstitulnte um caso
de mera rotina poHclal.

O Sr. Osmar de Aqui.no - Violên
cias policiais são resfduos do Estado
Novo na Paraíba.

O SR.JANDUI CARNEIRO - ...
de simples providências em favor da
profilaxia do ~rime, tãu comum nas
boas policias, e, nem por isso, pro
curou V. Exa.. dar uma feição de per
seguição política, quando, na reo.lida
de. não existe.

Quando foi fOrmt11ada aqui a acusa
ção, eu a. rebati, certo de que na Pa~

rafba não se com~tem viClJ2ncias,
não se usa a policia para fins part1~

dárias. Nesta absoluta ce::teza. dirl~

gi-me ao Interventor· Federal. soU
citando-lhe a fineza de mandar ln
formar o que havia de real para ser
transmitida a estE'. dr.uta Assembléia
Constituinte. da vez que, o nobre cons- .
tltulnte t:ocxe o assunto ao plenárlc,
como perseguição aos se1..4S correligio
nários'.

O Sr. Osmar de Aquino - Creio que
V. ·Exa. não vaI dizer nada de novo,
apenas repetir velho e desacre
ditado processo: essas violências sêm
pre se ver1!icam sob falso pretexto.

O SR. JANDUI .CARNEIRO ..:....
Responderei a V. Exa.. O 5r. In..
terventor Do Estado da Paraíba. diri-

giu-me UIll telegrama, que nsslna com
a responsabilidade do seu nome, e
no qual diz:

"O queixoso se dirigiu ao chefe
de Polícia, alegando que o seu de..
safeto Otacilio Cabral andara
armado, e procurava aS'redí~lo.

O Chefe dc Policia ordenou ao·
lJr.lcsado local averiguasse aquela
queIxa, o que foi feito,sem que
Otueilio Cabral, sofresse qualquer
violência, tendo a Policia agido,
também, sôbre o denunclado para
o cstabelecimentc da harmonia
2ntre eles em modus vivencli.".

Eis tudo, Sr. Presidente! A Polícia.
apena.s intcrveiu para estabelecer ar
necessária .hUl'monia entre dois cido.
dãos da po:ml=tçâo rural de Guarabi
ra c o fêz com educaçâo, por meios
persuasivos, sem .Jsar vlolencia. como
está a confirmar o despacho, que aca
bo de lêr.

o Sr. Osmar de Aq1l'ino - V. Exa.,
nega com a responsabilidade do seu
nome, que a pessoa que denuncIou é
conhecida, não s6mentc na Paraíba
como no Rio Grande do Norte e par..
te de Pernambuco como facínora?

. Então, P01' denúncia de um facinora,
cerca~se a casa de um homem de bem,
reconhecidamente pacato? Isso é pro
vidência honesta?

O Sl:t. JANDUI CARNEIRO - SeI
que o dC"nunciantc, hoje. é um cida..
dão brasileiro, no gôzo pleno dos seus
direitos políticos, e é também, proprie
tário em Guar~bir3..

O Sr. Osmar de Aquino - O cida
dão a que V. Exa. se refere perten
ceu à campanha queremista, em Gua
rabira, e hoje faz parte do P .S.D.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre orador, estar findo o tempo de
que dispõe.

O SR.JANDUI CARNEIRO - :N:a
Paraíba. ao poder pÚblico não impor..
t~ a cor partidária' dos reclamantes,
o que se deseja é bem servir a todos,
lema que conduziu a Paraíba, desde
194.0. até hoje, ao cLma. que destruta.
de Trabalho e Justiça.

O Sr. Osmar de Aqu!no - Isso é
mero llrismo.
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o SR. J AND1JI CARNEIRO - .••
de trabalho construtivo para promo
ver a grandeza e o progresso material
do Estado e di:!. Justiça., .em todos os
seus aspectos, com que se alcanç.a ali,
um ambiente de ordem, de paz, 1m..
prescindível à solução dos nossos pro
blemas vltair..

() Sr. Osmar de Aquíno - Para
VV. Excias. que acham que o Estado
Novo foi água de flor de laranjeira,
isto, evidentemente, não constitui
violência.

O SR. JANDUI CARNEIRO
Lamento não dispor de suficiente
tempo para comentar os documentos,
que tenho em m:íos c afinal provar,
que V. Exa. foi um agitador nas elei
ções àe 2 de dezembro, no meu Es
tado, um turbador da pUl'cza e ho
nestidade.

O Sr. Osmar de Aquino: - Agita
dor para a concepção fascista de V.
Exa. que considera perturbaçiio um
esplcndido movimento de massa.

O Sr. Ernani Sâtiro - Agit:l.dcr,
não, democrata.

O SR. JANDUI CARNEIRO - Era
o que tinha a dizer, Sr.· Presidente,
dentro do límitado tempo de que
dispus. (Muito õem.)

O SR. JOSÉ VARELA (Sóbrc a
. ata) (~) - Sr. Presidentc, Srs.Con~tl

tuintes. preciso fa.ze:' um rcp:lro a
at=arte que t:ei, ontem, a ilustre Depu
tado pelo Estado de GoIás, pois, jul
go haver exagerado ao dizer. que os
1'~::2ndeiros do .Rio Grande do Nor
te haviam enriquecido em 99%.

P.lra esc1:lreclmento de todos, quc
ro acentuar, que meu desejo era mos
trar, quanto melhorou a situação da.
pecuária. no Rio Gra.nde do Norte.
multo princip~.1mp.l1~n elos hz.:mdciros
e agricultores, que viviam em estado
de verdadeira penúria dos emprésti
mos pecuários e agríco1:l.s do B:mco
do Brasil. Na verdade, ninguem des..
conhece o que sucedia a êsses con
ter]'âneo~ sempre presos ás gavetas
dos agiotn.s. tomando empréstimos a
juros elevados de 5 e 10%,

(,q.) Não foi rev1sto pelo orador.

Era êsse o reparo, que precIsava fa
zer, Sr. Presidente.

Agora, peço que. sc consigne na ata.
dos· trabalhes de hoje o meu protesto
- e o da bu.ncada do Rio Grande do
Norte - â estúpido. agressão que vi ..
riam ont~m a ~ofrer os Srs. Consti
tuintes, principalmente, o distinto cri..
entador do~ nossos trab::.llioc, o pri
meiro a sair desta Casa, em campa..
nhia de S5. Exs. o DeputlcJn Batis
ta Lusardo e o Senador Ivo d' Aqui..
no.

Parece-me que estou sendo olhado
como reacionário. Duvido, entretan
to, existir aqui espirito mais demo
crático do que eu. Tenho paS~a(lO

conhecido em minlia--terro.. Fiz cam
panha. de início. ainda muito jovem,
na Escola ele Medicina da Bahia, em
favor da política do Sr. Arthur Bcr
nardes, então candidato ao g'ovêrno
de Minas.

Afnst::mdo-mc da opi:1iúo de .. vários
professores, f\liás, de quase todos os
m~tres .d:. ESCt,la \:lc Medicina.. ~l1t'

estudante moço e pobre arr~f\'lí:.v~r.;~L~
ll.UJ.l:OS colcgas do Norte na campanha.
do eleitorado do Sr. Artur Bernardcs.
S. Exa.. estou certo. deve guardar
em seu "dossier", telegrama por l'11m
passado àquele tempo, em nome dos
estudantes de mCtlicin:L
Pn::teriormente, na política do Rio
Grande do Norte, jam:::.is E~gui slste..
mãticarn(:nte .os governos; e daqUeles
qt':.~ acompanhei, nunca recebi f!1.vores
diretos.

Na Revolução de 30, de lugares téc
nicos que então· ocupava. o.fastel~mc

por divergir ,da polít:ica observada pe
lo Sr. Getúlio Vargas. para depois,
c.companhar e apreciar atos de S.
F.xa.

A meu vcr, Sr. presidente. os no
bres adversârio5 da U.D. N. deve
riam primeiro, observar a march:l do
r.: "rêrno elo Sr. Gencral Eurico Du
tra, e, depois, fazerem a sua critica.

Tendo sido eleito por duas veze~

Denutado estadual na minha terra,
de ~ uma delas, em· 1930. renunciei ;,.
cadeira quinze dias depois de iniciados
os trabalhos le~islativos, dedicando ..
me à ininha profissão, onde vivi, sem
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nunca precIsar defavorcs dos Gover
. nos, o. que acompanhei.

N~sta 'Casa tem assento um llustre
ConstItuinte, gov~rnaaor ãquêlc ~eLn

po. S. Exa. poderá dizer se, em nl~

guma épocá, fez qualquer favor di..
reto a mim ou á. minha fam1lia.

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
Er.tá !indo o tempo.

O SR. JOSÉ VARELA - Sr. Pre
sidente, lamento dispôr apen:l.5 ele
cinco minutos para dar eSS:l expli
cação ao meu ilustre colcg:l., Deputa
do por Goiás, é m :anifest:lr á Casr.t o
meu protesto e a minha revolta con~

tra a brutal agressão ontem verUi
co.da. (Muito bem; 'ln1.tito bem. pca
mas) •

O SR. ARRUDA CAMARA (Sóbre,
a ata. - Sr. Presidente, Srs. Cons"
tituintes, uso nêste momento da pa
lavra - e devo dizer que o faço com.
pezar - para formular meu vcemcn... ·
te protestoeontra os expedientes, q:tC

'vcem sendo postos em práticn. pelos
ilustl'CS membros da Bancada Comu
nista, e tamb6m, contra a luva. de
afronta que se atIrou Ontem à face
destt'. Co.sa. qU3.ndo, depois de cumprir
o seu dever e exercer o direite 1e
voto, uma das mais alt.o.s prerrogaU..
"3S da democracia, os Sr5. Constitu"
intes foram vítimas do mais vil. do
mais brutal, do mais ignominioso
E.tentado de que há memória na his..
t6ria do Parlamento brasileiro, desde
cs tempos do Império.
~ Sr. Presidente, o integralismo

consagrou a mâxima; "quem nüo era
ifJtegrulista era comunista.. o, O~ pro..

. cesses dos totalitaristas são os mes
mos: hoje "quem· não é comunista é
1ntegralista, é fascista".

O Sr. José Crispim - V. Exa. é
quem cUz isso.

O SR. ARRUDA CAJ.\rARA
Quem quer que levante sua voz cem...
trn o comunismo, co~tra a ditadura.
Imperialista da Rússia, é tido como
cUscipulo de Ooerins! Quem quer qu~

faça reparos aos covardes e tristes
atentados da revolução de 35, passa a.
seTadepto da 'imprensa da Alema..
nha l Quem quer que êrga a voz con-

tra aquêle audacioso e criminoso es...
trangelro, que veio derrama.r o sangue
rte brasl1~iro5, semear a orfandade
(: viuvez em nossa terra, Harry Bel'''
ger, passa por ser reacionário

Combatemos do m~smo modo ..•
O Sr. Li.no MaC]Lado - Os extre

DlOS.

O SR. ARRUDA CAMARA - ••.
os extremismos da direita e os da
esquerda, porque, tanto vale, do ponto
ck vista humano, o sa.ngue de Mat~
teoti, como vale o sangue de Jalvo
Sott::lo; tanto "'ale o sangue daquclas
vitimas, qtlC foram os membros da.
Família Imperial russa, como vale o
sangue ele Cristina Garcia, para quem
M: pediu um voto. nesses últimos dias,
~lcsta Caso.; tanto vale o san:;Ue :to
1-'adre Aristides, der!amado pelo Se...
:::llór C:l.rlCJ:iPre:itcs, como vale o .;an
tue daquela pobre menor Elza Fel'''
nande.s!

Não têm autoridade moral para
clamar contra o s41,n~l1c, aqueles que,
trazem as máos tintas de sanguel
Ulfuito bem.. Palmas) •

O Sr. Claudino da Silva - E' unu
grandehenra ser insultado pela cari
dade cristã de V. Exa.

O SR. bRRUD."\ CAll.1:ARA .- Sr_
Presidente, não está. .em jógo a cari
dade, rn~s a justiça. E' preciso pôr
têrmo â essa r.xplcraç5.o de que quem
não é comunIsta, ê rcacionirio, (: fas
c!sta. (Muito bem.) 'rodo democrata.
lincero c~mbar.e o comunismo, como
comha~e o n?z!smo monstruoso de Ri
tl,r, (apoiados), combate GO~l'lnz, co
mo combate seu al~n.clo MOlotov; com
bate R.ibbentrop, como combate Stalin,
aqueles que, se banquetearam em uma

aliança s:l.ci"íIes~ para usufruir os des...
pojos ele uma Polônia violada, ultr~.

jada. dividida (Muito bc:m. PaZ1nCL3).
Sr. prasldt:nte, nâo pcdêmos tolerar

mais esta tlr:,min dn minoria, que
ad~edenaent~ prepara e contraL~

a claque das galerias, p:l.ra trazer uma.
espécie de coação meral ao povo bra..
slleiro, através d~ seus representantes.
(Muito 'bem. Palmas): Protestos àa
bancad.a Com.unista).

E foi, sobretudo. aquêle ~rupo de
desordeiros contratados pare 1n;-:rrlar
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. os representantes do povo no Par..
lamento Nacional, que ôntem host1U...
zaram vários Const1tuintes, quando
desclam as escndas do Paládo Tira..
dentes. ,..

0·5R. PRESIDENTE - Advirto o
nobre orador que o seu tempo está
findo.

O SR. ARRUDA CAMARA - So
licitaria a um dos colegas, que pedis
se .a palavra e ma cedess~, a fim de
que pudesse continuar mInhas con~

slder.c.ções por mais cinco 'minutos.
O Sr. Atqliba Nogueira - Sr. l?re

s1dcnte, peço a paI.LYra e ce'to~a ao
nobre orador. .

O SE. ARRUDA CAMARA .- Agra
deço a gentileza do ilustre Constituin
te.

Sr. PresIdente. que fizemos nós, que
crime cometemos aqui?

Apenas, rejeitamos, nobremente,
através de brilhante exposição feita.
pelo eminente l1der da malorla, Sr.
Nereu Ramos, a indicação da UPN~

com o respe1te.. que nos merecem aquê
les ilustres lrmãos e parlamentare,:,.
. E isso, porque, não julgamos oportu
no, nesta hora votar uma Constltu1
ção provisória, quando, estamos todos
empenha<:!os em dar no menor prazo
possivel. uma Constituição c1.e!1nlti
va e democ:ática ao povo brasile1ro.
(Mu.ito bem} . Em face da rejeição des~

sa lnd~cação, declaramos prejudicada
a moção do ilustre Partido Comun1sta,
:porque a parte estava cont1da no to
do, o menor estava contido no maior.
Se regeItamos a indIcação da UDN,
que pleIteava a nomeação de uma
comissão para redigir a. nova Consti
tuição em têrmos breves, e a revoga
ção, conseqüente, da. Constituição de

. 37. Se votamos essa indicação, estava,
'ipso facto, rejeitado o menor conUdo
no maior, a parte contida no todo ...

O SR. PRESIDENTE - Pediria ao
nobre orador restringir-se à ret1fi
cação da ata.

O SR. ARRUDA CAMARA - ....
que er:i., exata.mente. a alegação comu
nista de que a Constituição de. 37 não
estava em vigor. Esta Constituição,
entretanto. fol declarada em vigor pelo
Poder Judiciário, e nós a mantemos,

até que o Parlamento dê ao pais uma
Cart~ Magna à altura das exigências
democrá.ticas do l3rasil. .

Vou te~'mlnar, Sr.. Presidente, aten
dendo às advertências de Vossa Ex
celênc!a, mas fique, perant= esta Casa,
o aviso aos ilustres membros do Par
tido Comunista de que o. malor1a do
Brasil não aceita a sua tutela, nem a.
sua l1deranç:1. (Palmas>. Para orien
tar seu destIno, não reconhece auto
rid::uie moral àquel;s que mataram
Elza Fernandes, e a esquartejaram,
àqueles que mutlbl'am o padre .Arls-
tides, e reduziram a pedaçõs seu cor...

1iO. arrastando-o 09. cauda de um co...
valo. A desmoralização que Suas
Excelências tentaram ontem ...
. O Sr. Claudinoda. Silva - A des..
moralização do Parlamento foi ~em"

pre a. arma da 5. A coluna. Vossa
Excelêncla faz uma declt;Lraçz'o levl.a..
na. Não ttlmprovas. .

O SR ARRUDA CAMARA - ••. a
desmoralizJ.ção que 55. Exclas. :en
taram ontem (palmas), não pode ser
aceita per nôs. Se o Partido Comu
r~lsta pensa que, com estas manifts
t:u;ões de galerh. ~om ésse~ ate:ltados
à saída. do· Palácio Tiradentes, ll.i1.l..

mida a maioria do povo lJrasUelro,
l'stá lnteiramenteenganado. Have
mos de dar~lhe a resposta da eons..
ciência crIstã, da consciência com:::r..
vadora. da consclencia de nCSS:l g~n"

te, que não 5~ sujeit~ a essa ~it'anl:t.

O Sr. LfnoMachado - Vo~~a F,~..
celência tem Inteira razão ncstp pon
to. O atentado a que V. Exc~:l. se
refere, é um achlncalhe à. llbernade.

O Sr. Fernandes Távora - Pl'c{;lso
restabelecer a verdade num PO!"l.to a.
que V. Excia. aludiu: a mor~~ de pa
dre Arlstid.e.5, em Planeó. E posso
fazê-lo porque ness~ tempo es~a.va re
fugiado na Paraíba, para escapar às
perseguições que me faziam no Cea..
rã.. Sei perfeitamente que a Coluna.
Prestes nunca pretend:u tlroteax cc:"m
'"padre Aristides.

O SR. AR),1.UDA CAMARA - S~be

que o matou, que o mutilou, que .0
submeteu a auto-antropofagia, qUê o
sc:.ngrou; sabe que o· padre Aristides



1'01 arrastado à cauda de 11m cavalo,
e despedaçadol

O Sr. Fernandes Távora - Vossa
Excelência ainda não ouviu '" minha
explicaçüo. O fato ê que um !11~1!1ig'o

do padre Aristides, pol1tico lU~ pai'ni"
ba, preparou as cousas de tal f01'ffi:I.
que o padl'c Aristldes. em vez .11:: J'e·
ceber os revoluclonárlc~ cora·;l,t.l.n1: n
te, como êles esperavam, rccr.bl:U-Q3 a
bala. 'l"rnvou-se, então, o tlfOtcl~.

O SR. ARRUDA CAMPRA
Quem os recebeu a bala foI ~m ofi
cIal de Policia, que não tinhll auto
rização do padr: Aristides. Me~mo

que fôssem recebidos, assim, merecia.
~er tr:lt~do, como lirlslonciro ...11.1'; ~lâo

amput~clo, condenado a nur.o ·~nlTCI

pof~S'jn e sangrado. como fel. ;J>!Jos
emissários do Sr. Carlos Preste::;, C;U~

nâo punIu os responsáveis por ~:ü :;el..
vageria! '

O Sr. Gregório Be2crra - E' ~~ssc o
melhor serviço que V. Excia. nos
presta, fazendo acus:u;ã.o d.e td na...
turcza .•.

o SR. ARRUDA CAMARA - 'I'ra..
zendo ao conhecimc:no da Cas~ o as
sassínio do pad.re Arist1~12S de Elza.
Ferna~dcs e d~ 'Xavier Sampaio. mor·
tos trl!çoeiram: nte por Vossas E::(~C-

lências., (Palmas). '

(Trocam-se' 1tUmcrosos ar;artcs.
Protestos da bancada Comu'n.tsta.
O Sr. Pres:dcnte, Jazendo soar
tnsi~eenternente os tirr.,'pano:I, re
clama atençt.o). '

O Sr. Gregório B!!zcrra Vnssa
Excla., m2U Ilus~re colega, não deixou
derra:n1r sangue, quando. com a cruz
)'la mão, m:lnà:lva seus capa':1g'as at1
:ra-H:m nos trabalhadores, na estr.~::ln.

dos Rcméc10s ,?

o SR.. ARRUDA CAMARA - Na
estrada dos Remédios cu fUI vitb:.a.
dos comparsas de V. Excia. e o meu
saDgue derramado.

Sr. Presidente, as palavras pronun
cIadas pelo l1ustr:: representant~ do.
bancada comunista, Sr. Carlos Ma.~

nghela...

o SR. PRESIDENTE - Lembro ao
ncbre Deputado que está findo o tem..
DCJ de que dl~punha.

O SR. ARRUDA CAMARA - .•.
estão artlctJladEls com a agressão, que
sofreu, ontem esta. Constituinte, e
como t:llS <:rIfadas tL ex craçao oltoU..
cu. Leia-se o seu 015C111'SO, e se ana~

Use a ocurrunci~ !

Fica, pois, con51~;no.do nesta 011')0. o
11()....r protesto .cülltrn a ignorn!l"'J 1 oue
praticou, ontem, e que cnlutou a.
Corl5tltuinte.(M~dto bem; mu.ito bem.
pcamas.)

O SR. EGBER'I'O RODRIGUES
- (Sóbre a ata) -5:-. Prt!sidcnte,
não tendo e~t3.do presente à sessâ-o
de ont~m, p~ço fique conSlgna.da em
Ata o m2U voLo favo:-ável à indicação
do. O. D. N. (ll!utto bem).

O SR. NEREURAMOS - <Só;'
bre a ata) --' Sr. Pr2sidente, cbe..
dlente ao R::!glmento da Casa, eu me
havia reservado. CO:1forme tive opor..
tunidade ele comL1n1c~l.:!· a Vcssa Ex..
celênc!a, para falar na. hCI:a do ex..
pedientc. Uma vez. porém. mu: a to..
12: ànc1a d~ V. Exc1a. vemperml
t1:1do que, a prctextc de ret1ncar a
Ata, S~ t.:'atem aqui de· to:o'; '15 pr~}..
bl~m:l5. lnclusr'le dos problp.~~~ ;#0
l1ticos - .1ult;o-me também no dev~r

de vir à Tribuna, pedir áMcsa,que
tome ~s providências a 'õr.u alc:ln~:.:!,

a fim de que nf!o se rcproduz3m os
lamentáveis fatos, a que vimos as..
sls':.ln~o nêstes úttlmes dHlS.

As galerias, n um programa evlcteu-
,. temente or-ganJzado (mutto bem]. :,ó
têm o propósltade co~ção moral aos
rep~esentantes da Nação. <Muito bem
Palma.s) •

Fiquem. porém, certos, os organl..
zadores dessas manifestações. qUf> ha
vemos de cumprIr o nosso dever,
qua1squer que sejam as dificuldades
que se nosapreseneem. (Muito bem.
Palmas.)

Homens públicos', Mostumados à
. poeIra dos caminhas. havemos de por,

no cumprimento do nossa dever, essa.
. emoção com que sabemos servir à

Nação. <Muito bem,. H3.vemos de
nos manter, nesta Assembléia, à al..
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tura em que a querem-os para pres... O SR. CARLOS MARIGHELA
t1g10 dela e do próprio pais. (Sóbre a ata) - Sr. Presidente, a pro-

O ~mb1:mte de seren1dauf' que te- . p6sito do. que verificamos, aqui, com
mos procurado criar nesta Casa, nós respeito à aplicação do nosso Regi-
a rcput:l.mos nec~ssàr10 ao desenvol'" menta Interno, desejo cti~er algwnas
v1rnento elos nossos trabalho.s. palavras, para colocar a questão nos

AquI, viemos reallzar aquilo, que a seus devidos têrmos.
Naçâo m:::,lS pede nesta nora: uma .Na vel~:ía.de, temos observado que o
Constituição demccrátlca p2.r~ o Era... Regimento Interno, nessa parte, não
511 <-Muito bem.Pa.Zmas . ) tem sido cumprido. Mas a rcsponsabl-

Tudo quanto nos possa dC5V1:1~ 1i.dade n~o nos cabe, a nós, da }:);tn-
dêste caminho, reputamos contrário cada comunista.
ao lnterêsse da Nação, e, por isso, O Sr. A.rruda. Câmara - Cabe a
nós, ela DlrL10r1a, restringimos o. nlJ:i.::a VV. E,,<:ias. e à claque.
at1V1d::tdc à el:::..boraçã.o e vota.çâo.ia O SR. CARLOS MARIGHELA _
Carta· Mt:.gna da RepúbIH:a.

t,roclos aqui, são testemunhas da sc- V. Excla., como _M~nlstro de Deus,
renidade e ctacordura com que t~- eleve dar exemplo de tranquilldade e
mos a.gido, e ass:In,. queremos can- de serenida.de, e não se portar da ma-
Uriuar a agir. neira como se vem portando, aqut

Reconhecemos, em nossos adversA" dentro.
rios, a mcsm::l inspiraçâ.o de pat:io.. DIzia eu, que nós, os comunistas,
tisma. que r.o:> guia,. a nós, neste temos dado um exemplo de respeit<> e
momento. Não pc}demos, entretanto, eu, particularmente, em nome da b:an
tolera:-, co;:}. ~5 nOi3$aS l1berd04es, q'Lle ._~_ ..cada ccmunista, tenho estn-do, a todo

. ~a procur2 criar um cl1ma. de agi- momento, junto de V. Excia., Senhor
tação con:rfr:lo aos interêsses nac1o~ Presidente, procur:mdo colabo:-arno
nals. (.1fíuito bem.) sentido da boa marcha dos trabalhos;

V. Exc1a. Sr. Presidente, tem n~s e, a cada instante que se observa uma.
mãos os meles de evitar, que <:00" fuga aos preceitos do Regimento, te-
tlnue o espetáculo doloroso, a que nho t1do a oportunidade de chamar a
ontem li'.ssi.st1u a N~ção. (Palmas.) atençã.() para o fato.
Y~Ex. c~mprirá o ~eu dever, pres" O Sr. Arruda Câmara _ O discurilo

. t·o.~ndo e.,ta Assemb...éia,elevando..a . de V. Excia. era o incentivo às de-
paTa que possa seJ."vir cllgnamente o sordens que se preparavam lá fora.
Bra~il. ':> Do Aquí VV. Exclas. nos apontam como
Pod~ V. Excla. est...r certo d_ que defensores do fascismo. Ê que se lê no

conta tncondi?ionalmcnee com oGo- Diário do Poder Legislativo. Temos aí
vêrno da Renubl1ca. li"

O Sr. Linô Machado ~. Podf. VO:jSl o corpo de de to.
Excelên-ela acrescentar: com a pro- . O SR. CARLOS MARIGHELA
pria Assembléia (Muito bem . ) V. Excia. tenha càlma, que não per~

O SR. NEREU RAMOS _ O Se~ derá por espe~ar.

nÍlcr PresIdente da República n~Q Sr. Presidente,:lo próprio momento
recuará de qualquer provld8ncia 1m.. em que falava o ilustre Deputa-do Ar..
preSCindível à conservação do pres- . ruàa Câmara, ";ugindo ao que havia.
tíg10 desta Casa. (Muito bem. pal- pleiteado, quando solicitara a palavra,
mas) para que ela possa realizar suas porque não tratou, a,bsolutamente, de
Cinalldaàes. ata ..•

V. Exela., Sr. Presidcn.te, tem, nas O Sr. Lino Machado - Valem-se
a.tribuiçÕes que o Regimento lhe dê. .de praxe parlamentar, de que V. Evcia.
e que o nosso VClto lhe confiou. os mesmo tem. usado.
meios de evitar, que se reproctuzarn O Sr. Manuel Vitor _ Estão .defen...
êsses fatos lamentáveis, queenver- dendo a dignidade da AssembléIa.
gOnham tOda a Nação. (Muito bem;
muito 7Jem. Palmas. O oradOr é cum- (Trocam..se apa1'tes. O Sr. Pre-
primentado.> sidente reclama atenção) •
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o SR. CARLOS MARIGHELA - •..
o~servei, maIs uma vez, que não 500105
nós, .comunistas, que estamos fa~endo

deS01'd-em aqui dentro; estamos pro-
. curando colacorar ,

O Sr.· Getúlio Moura - Fazem a.
desordem intcrn~ e eY-tcrna. s6 vivem
da confusão e do tumulto.

O Sr. Arruda Câmara - Faça
V. Ex. penitência, e teremos prazer
em asslstí~b.,

o SR. CARLOS MARIGHELA - O
povo é testemunha de tudo quanto se
vem passando. No que diz respelto à

. nossa atuação, lá. fora, toclos so.bem,
que ninguém mais do que o Partiao
Comunista, nos últimos tempos, tem
lutado pelo. ordem e pela tranqu1lida
de. (Protestos veementes. Palmas da
bancada comunista). Sempre foi êste
o nosso prosrama, Não aparecerá mn
guém, que possa dizer, que ·05 comu...
nistas foram responsáveis por qual
quer áesoràem ou alteração veriflcad:l
lá. rora.; pelo contrário, afirm:lmos, de
cabeça. erguida, desassombradc.mente:
fomos o esteio da ordem e da tranqu.1~

11l1ade; apoiamos o govêrno, evita.ndo
que a nossa propaganda servisse de
lenha para a. 1'osueira, que se pro...
curava at1çar dentro do pa1s.

O Sr. Bastos Tavares - Em que
parte. do Brasll?

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Não é necessário tecer mais consldc~

rações em torno da posição política do
Partido, suflc1-cntementeconheclcta e
docu"'nel1tad:J" atravésàe seus manl..
:Cestos. de sua. atu!l{!ão públIca. d~ do...
cumentos ao governo, e entendimentos
com as autorlc1ad(\s. São coisas que
todo o povo sabe, bem como as cor...
rentes políticas, 1nclusive o próprio
Presidente ela República. Ninguém,

mais do que nõs tem proclamado: o
Sr. Eurico Dutra, ilustre Presidente da
República, contará com o apoio elo

. Partido Comunista em todos os seus
atos democráticos. O Partido Comu.. '
nista·tem afirmado que não é partIdo
da oposição, nem do govêrno.

O Sr. Getúlio Moura - :e o partido
da desordem!

O Sr. L1.no Machado - O Partido
Comunista se responsab1llza pelas de..

sordens ontem ver1!1caclas? Desejo.rln'j
que V. Exc1a. informasse 1sso à CA
mara.

(Trocam-sc apartes. O Sr. Pre
siden·te fazendo soar 08 tfmpanos
recla.ma atenção).

O SR. CARLOS MARIG:a:ELA - O
Partido Comunista nfi.o se pode res..
ponsa·b1lizar por movimentos feitos pelo
povo, :€l-e nâo pretende o monopólio
da opinião pública ...

O Sr. Nereu Ramos - Não· con
funda povo com desordeiros.

O Sr. Getúlio M aura - Os desor
deiros avançavam com punhos cer
rados.

O Sr. Vitorino Freire - Não foI o
povo.

O Sr, Bastos Tavares - VV. Exc1as
devem assumir a rcsponsabillda.dede
seus atos.

o SR. CARLOS MARIGHELA
•.. nem pode responsabilizllr-se pelas
manifestaçêes partidas das camadas
populares. (Protestos veementes).

O Sr.· Vitorino Freire. - Foi a ClZL~

que comunista. V. Excia. não pode
ofender o povo brasileiro! .

O Sr. Getúlio Moura - O orador é
quem com suas palavras estáinsul
tan::lo o po....o brasileiro.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
VV. Eycias. é que o estarão insul
tando.

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar
os timpanos) _. A<:l.virto o oradoX' de
que está findo o tempo ete que dis
punha.

O SR. CARLOSMA..~!GHELA
Vou concluir. Sr. Presidente.
• Se a maioria representa Do opiniâo

pública., eu lhe perguntaria, então,
porque nâo tem contrõle sôbre o povo?

O Sr. Li'llo Machado - Pergunto 2.
V. Excla. se em nome do Partido Co
munista, condena os acontecimentos
de ontem"

O SR. CARLOS MARIGHELA--.
Quero propor à ilustre Assembléia, aos
meus dignos pares, se tomem provi...
dências a respeito da formação de uma
Comissão de inquérito, para que. lme
d~tatnente, se apure a quetn cabe .&
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:responsa'bU1dade dos acontecimentos.
(Mutto bem) •

O SR. CAtRES DE BRITO - Sr.
Presidente, peço ti. palavra sóbre a ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa-
lavra o ,L1ohre Deputado. -

O SR. CAIFtES DE BRITO - Sr
Presidente, cedo a palavra ao meu
colcg-D. de bancada Sr. Carlos Ma
riGhela.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Carla:; Marighcla. '

O SR. CARLOS MARIGHElo.'\
(Continuando> - Sr.' Presidente, a,
proposta que desejava aprczcnta.r' O
Casa, objetiva que, de uma vez por
todas. terminem as tentativas de :le
atr-ibulrem aos comunistas ratos e atos
que, absolutam!:lnte, não estão p't"atl
ca.ndo c, bem assim, que cessem insi..
nuações, infâmias c calúnias que não
podem ser comprovadas. Nós, do Pat'..
ti:l.o Con!unbb, propOmos que aMes::.
,tome providéncias democráticas ~

justas sôbre os ratos ocôrridos,ontem.
Na qualidade de, represcnt::mtes .1e

uma pa,c~Ia do proletariado e do 90'!(.,
dentro desta Casa, sugerimos, que a.

Mesa nomeie uma comissão que a.pu;-...
os· aêont~cimcntos. Veremos, ~.fin<:j,

'que nüo procedem 05 insultos aos ho
mens, que cnvidam tantos esforços

,po.ra colocar o '8rasll no camInho Gle
progl'c~SO e da, democracia.

O Sr. liermr.s Lima - Muito bem
O Sr. Goj:-edo Teles -'O m.m1!( :-:to

do Partido Comunista de, 1936 preg:l.
a revolução mundlaL

O Sr. Arrnda Câmara Ou
VV. Excias. prestigiam o Parlamento
Nacional ou, do contrário est~l·D.c.. Ca~

vándo :l própria sepultura. enterran
do :lo própria liberdade!

,O SR. CARLOS MARIGHELA
Respondo ao ilustre reverendo •..

O Sr. -Arruda Câmara - Reverendo
não! V. Excla. deve responder ao de..
putaao, colega de V. Excla.

,.0 ?R. _CARLOS M'AR!GHELA 
...que não somos nós, que temos de
no~ queixar. Muito mais do que n6~

tem ete se queixar o nobre colega, qU9
- procede de forma mais contrária à

sua posição de representante do povo
do que como colaborador da boa mar..
cha dos tral:lalhos.

O Sr. Arrl.l.da Cámara - Ajo cont,ra
os perturbadores da ordem, contra os
que, em 1935, emerg1ram o Brasil no
sangue, lançaram seus !ilhos na ar..
fandade e esposas na viuvez.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
V. Excla. age exatamente ao contrá...
rIo do que prctente demonstrar, V.
Excla. age como perturbador ..- esta é
a verc.lacle. (Náo apolados; 'Protesto:~.

Palmas da ba.ncada comtLnista.)
O Sr. Arruda Camara - Ajo contra

05 conspiradores contumazes, que pre- •
tendem implantai' o. desordem" pela
reação. pela revolução, pela-violência.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
V. Excia. rep:!tc uma série de ínfft
mias, calúnias c injurias que já foram
suficientemente desmascaradas. (Não
apoiados. Protestos).

O Sr. V:torino· Frci1'e -Intâ.m1as,
calúnias, injúrias, não!

O Sr. Getúlio Moura. ~ São ver
dades históricas.

O Sr. Arruela Câ.mara - No ar..
tlgo 3.° do manifest.o de seu Partido,
VV. Excias. fomentamo. revolução, a
luta de ,classes• .1 de~ordem,pr:la vlc
!~ncía, pela revolução. ~ o programa
que VV. Excias. sustentam.

O SR. CARLOS MARIGHELA -'
VV. Ex~~~s. demc:istram que não co..
nhcccm a situação em que se encontra
o País. (Trocam-s z vários apartes.
O Sr. Presidente faz ,soar demorada..
mente os timvanos) .

Sellhor Presid:mte, lamento slnce...
ramente ver um ministro de D~us c\,)m
a serenidade compl-:lto,mente amqu....
l ..da, d~sesp~rado. (Ndo apotados.
Palmas da bancada comun",sta. Tro..
cam"se veementes apartes. O Sr. Prt!:
siclente reclama atençãoJ • Lamento
que V. Ex.A. ministro de Deus, não de
qualque: demnnst::::.çáode comp:oeen
são da. alma humsna, de que oode.
realmente, dIrigir-se a seus fiéis.

O Sr. Manu.el Vitor - V. Ex.1\ não
é nlnguem para lamentar atitudes de
um ministro de Deus.

O SR. CAR,LOS MARIOHELA 
Ainda mais: não apreende, seq:: :!'. a
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situação em que se encontra. o País.
O Sr. Sousa Leão - Ê um deputado

como V. Ex."'.
O SR. CARLOS MARIGHELA 

Houve :lÍllSt11, dec:~tada 1elo &,ovê:no.
Anistia é esquecimento. SObre tudo
isso se passou uma esponja, ficando
ainda um saldo a no~so favor do mo
vimento de 1935, cujas conseqüências
aC:lbamos de n:-ificar 11a m:l:~h:l em
que segue o Bras1l, paru. a ordem e
p~ra a democracia.

O Sr. Arruda Câmara - Nãoa,oi:l
dI.:. Estou citando o pro~~ _=n: de
VV. Excias. que é Q mzsmo ':l Len1ne
e de Marx,da revolução unlve~·sal.

O ciR. CARLOS MARIGHELA 
Não somos nós, que estamos passando
a esponja.

O Sr. Arruda. Câmara. - VV. Er.:::ia5.
não podem passlr espcnjas sõb:~ o
prog:arna de L~nine c ~l~X -- da re
volução universal, do art. 5.° do ,ro
grama do Partido ComunIsta do Bras1.L.

O SR. CARLOS MARIGHELA.-
Aquêl.:s que nos pe:s~guir.:lffi. que nos
acusaram, .que levantarn.m tant..l.S ~lt..

fâmias contra nós, acabaram, re
cuando e, ante o decreto de anistia,
reconheceram, flue nào. Unham ne
nhuma razão, para nos atacar.

S:. P:csidente, anos C.(,;,O~S, uma
vez tu:io sz.nado, qu:.n::io estz.mos num
ambiente de democracia, com p~rt1do

legalmente organizado, com represen
tantes dentro desta Assembléia, alnda,
se repetem aqui, aqueles velhos argu
mentos que não têm nenhum valor, e'
DOS. quais nmguf;m mais ac:.:dit".

O Sr. Hermes Lima - '1u dssej:wa
qu~ o PJ.dre A:ru:ia Câm:lra ~x~l!cas

se à. Casa po: que os 13~5'lJC_ e Arce
b:_

41
.. os espa.·hó!s ju:am rirz!:dad~ 7

soaI a Franco e ao Estaoo Fab.ng!sta
O Sr. Arruda Câmara - Ns.d.a tenho

a. ver com os bispos. esr" ·is. :n;.l,S

com o sangue de brasile1:os que C' co-
.mur..istas derram~:~m - o sangue de .
EIsa Fernandes, de X3.vle: Sazr·· .. !o,
do Pa.dre Aristides e dos Oficiais assas
sina·dos pelos comunist:.s. ":se s3.ngue
clama vingança!

O Sr. Hermp.s Lima. -- Na Revolu
ção de 30 também se assassinou gente,
quando dormia..

o Sr. Arruda Cámara - Não
apoiado.. .

(Trocam~se violentos ar;~rtes.

O Sr. Presidente, fazendo soar in
si:;tentemente os tímpanos, recla
ma atenção).

O SR. CARLOS MARIGHELA 
"! :mino, Sr. ?resi··-~:~. R:;;:.f~":no a.
proposta que fiz à. :r...!esa, no sentido
ele que V. Ex.n tcm~ me,:1iJ..::.s p~ra.

apu:ar a l'espons3.b1lidade de quem
pretendia p~rtl.lrb::l.ro os nossos traba..
11105. (Palmas da bancada comuniata.)

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, nâo
há porque estranhemos o que se vai
passanelo neste recinto. ~ prnprio dos
ParlamchLO:).

.:J Sr Lmo M'1.(·hado - Exatamente.
A agitação é pr6pl'la elos °arlamentos.
Como V. EX.l\ diz é a própria v1ela elO;;
Parlamentos. .

O SR. OTAVIO' MANGABEIR.~
Considero esta Assenlbléia um~ das
muis e:-:prcssiv:J,s, que já se·· reunirn.m
no Brasil. Provém de um:.t elelçáo. e
nela figuram representantes do;, mais
variados do sentimento público. Isto
é que deve ser o Parlamcnt~. <Muito
bem.)

A Assembléia vem cumprindo. desde
o dia de sua instalação, conveniente
mente, o seu dever. (Muzto bem.' NflO
h:1. por que, ser censuracla. Sou um
velho dcpu~ado, de muitas legislatu
ras. Não me lembro de ter visto, tã.o
grande assistência no recinto, nem 1n-

. terêsse mais acentuado pela mnrcn:l
dos debates, até oHm da sessão.

Como l1der da Uniâo Democrát!c3
NaCional e como Vice-?!'esi.dcnte cta
Casa, obrigado 'a· substituir V. Ex.. ,
quando se vê compelido n d'::lxar su:?
cadeira, tenho acompanhada os ~r1'.

balhos desde o primeiro ao última mI
nuto, e dou os meus louvores à con:.:
tãncla. assiduidade. atenção com que
Senadores e Deputn.dos por seu tUl'no,
os acompanham.

A Assembléia, logo que se instalou e
elegeu o. Mesa. entrou a. debater o
que devia. antes de mais nada. d1~

cutlr - a normalizaçã.o da vida ju
rídica. do pais .
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E:sse debate, f01 um dos mais belo5,
um dos mais br1lhantes, quI;.' jâ se l't:a,
llzaram no selo do parlamento brasi
leiro. Durante longos d1as, subiram a
esta tribuna deputados e senadores,
e debateram, condignamente, com a
maior probidade, esta quest~o. Orna
comIssão foi nomeada, composta de 3
membros - dois da '~1aloria e um da
minoríD. - p:lra redl~n o M:oJeto ia
nossa lei interna Trabalho\l dtas flC

guldos, por muitas horas a !ia. ;'llra
redigir o projeto. Trouxe-o depois à
Mesa. O projeto foI dado a debate, e
recebeu mais de 300 (:menctas.

Que se deve dai deduzir?
Que os senadores e deputados ton:a-

ram conh~clmcnto do projeto; devI
damente, o estudaram; e quiseram
trazer a sua contrIbuição â elaboração,
pela Assembléia, de uma boa lei in
terna.

Durante 0:$ dIas ero que o projeto de
Regimento estava a ser elaborado,
processou-se o debate da indicação da
U.D.N., a que se seguiu o da indica
ção comunistü sôbre a restauração da
ordem Jurllllca.

Hoje, !';I'l hoje o refendo projeto de
via vir, t' efetivamente velO à Mesa.
Tratam~~ todl)') ,ie- pro('('tlf'T de ma
neira que se votassem, ontem, as duas
indicações, para que. de modo algum,
8 elabora:;ãn c!a lei mT.erna ela As
Eembléla, !ic~s~t' ·,reJudicnJ.;..=..

Ontem, ao findar-se a sessão, ocor
reram à saída dos senhores Consti
tuintes, cênas lamentAvels. que aca
bam de ser objeto de um debate apal
xonacto. muito prOpr1o. come disse. da

.vida parlamentar.
V. Ex.a 51'. Presidente. é nC'5ta Casa

autoridade suprema. Aqu1, não há nin
guém, que não apole a sua a"..ltor1dade,
para defender a Assembléja e '.loi r:11
reltos dos seus membros. 'Mu.tto bem.
'Pa.lmas.) E já é uma fortuna fi cir
cunsttincia de estabelecer-se uma ver
dadeira unânimtdade em tôrno da au
toridade de V. Ex.".

O Sr. Arruda Câmara '- Para flue
nã.o se reproduzam acontecimentos 19
nominíosos, como os de ontem.

O Sr. José A.ugusto - Foi o que se
disse.

o SR. OTAVIO MANGABEIRA 
Que certamente não se reproduzll'lio.

Entretanto, é preciso distinguir ~ntre

o povo e os poss1veis desordeiros
(Mu.tto bem; palmas.)

O Sr. Ba3tos Tavares - De pleno
acOrdo com V. Ex.R •

O SR. OTAVIO MANGABEIRA - "
A Assembléia não pode funcionar, se
não, sob o influxo do povo e ao con
tato do povo. (Mu.ito bem.) O que é
prtciso é que, a Mesa encontre o:s
meios de discernir. entre o povo e os
pCJ:ttirbadorcs da ordem. (Muito bem.)
:e preciso saber, qual ou quais as anO.
gems da desordem. . ... _,

Quanto mais saiba a Assembléia
honrar os seus deveres. tanto mais se
imporá. ao' r.espeito.

A União Democrâtica Nacional, vê a
questão nestes têrmos. Dá a V. Ex....
todo o apolo. e espera que V. E=-:.~.

contando como apOlo da Assem))léla,
não "terá dificuldade em t'vi~arpcr-

turb(l.ções,· que nunca poderão vIr do
povo brasileiro, porque, o povo bras1- ..
leiro está conosco. e não p"r1p. ceixar
de estar conosco (Palmas no reC7.nto e
nas tribuna:;). porque sabe, que esta
mos aqui, pare elaborar e votar uma
ConstituIção democrática; pelo menos
o saberá, enqu~nto aqui estiverem, os
que com êle tomaram o~CJmpromisso

solene, de dar-lhe em devido t~mpo

csta Constituição. Era o qu~ tInha a
dl~er. (Muito bem; muito bem. Pal
mas. O orador é vivamente cumpri
mentado) .

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais q,'lem queira usar da pa
l~vra. dou n. ata por aprOV:l.da.

51'S. Contituintes. a fim de náo per
turbar a ordem dos trabalhos, eu me
:!:eservel para. no remate da aprova.
ção da ata, lhes dizer palavras . de
meu grande constrangimento moral,
pelas ccnas deprimentes chetradas ao
meu conhecimento, e ocorridas, ontem,
l~as imedittções do ediffcio desta
grande e egrégia AssembléIa.

Usando de Pl'crrogatlva da M::!sa, eu.
me perm1to cons1gnar, aqu:. meu ae
sagrado pelos fatos referidos, verlfl
cados em minha. ausência.
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.Devo declarar à Casa, que. se pre...
sente. teria tomado parte nos acon
tr,clmentos ao lado dos meus cal'OS
companheiros (Palma.s no recinto)
porque dcstemoroso. o. vida pnramim
.só tem encanto vivida com elevação,
l~obL'cza e a digniclade que me devem
caracterizar (paZma.s).

InfeU:mlcntc, outros compromissos
me obrlrrnrnm a afastar-me desta
Casa, c s6 hoje, tomel conheclmento
dos fatos. em minharcsldêncio., pelo
chefe de segurança da Casa. 'romei
dC:.Jdc: lo~o as primeiras providênc1as,
1mneC'11nclo por completo o aceSliO as
gn.1erios de pessoas, que vêm de há.
muito, perturbando a marcha dos nos
sos trabalhos, com interferêncIas in
CC': ..HC ....:>. tl,i,I.:~ ....r uos L'<;;itcradns apelos
d:l Mzsa 110 scnt1ao de ,se maft:;erem
em orcl~m. Es::~ tolerân::lla não tem
s1do e'Jmpl'ecndida. dctcrrnin.1ndo à.
dlreção da Cnsn LI, o,!Jlicnc:io ele me~

dld.as m:tis enérgIcas, como sejam - a
e~mi.l)f.j~o à::' turbulentos e a prisão
de cl~mcnt(1s que. aqut compo:rec~m

cem o prcjJósfto d~ p~:'tl..lrbn!' os deba
tes. Tenho tIcIo r2lutfJ neia Qm npU~

CE/.r mcdidns de caráter geral, para
neto prejudicar a assist(mcia. a l:le
mentos c]lte. dlsciollnad:..-mentc. drse
.1o.m ccmp'lreccr às nossas cessões. Já,
tive or,ortunidnde de afirmar, que ll~

berdade não se confunde com clc50r~
de:m(1Jalma.<;. )

Toclos os Srs. ConstItuintes têm d1~

relto ele manifestar seu pensam~nto
de nl:lnelra m:'ll~ livre e Independente,
cnbendo, portal1to, à. autorIdade da
Mesa zela1' pelalncolunúdade de suas
pessoas (apoiados) .

Tomei, assim. prcvldOn::lbs e encar
reguel a poIfcl:i de :.tb"lr com a maior
encrgin.. a fim de evita!' a repettcão
dos fatos deploráveis, de ontem. (Pal
mas>.

.Já recomende! e pedi aos compa
nh~iros de Mesa colaboração mais
1nt1.m~ no policiamento do. Assemblé...
:i.'l. Não serão consentidas nasime..
dinções desta Casa as desordens. como'
as verificadas. Qualquer grupo, que
ali se rcuna, é uma ameaça, um cons..
t:an:;ctmento mora] a um dos podrrcs
supremos da. Nação, porque, é a Na..
ção· que está dentro destaC:l.sa, pelos

seus r9presento.ntes, pelo seu povo.
<palmas) •

Passarei, senhores, a empregar aqU1
dentro medid:ls da maIor cncrgl,.l..

Não permItIrei, de moc!o algum,
que as galerias se manifestem em
qualquer sentido <muito bem). nem
que se faço. apêlo 0.0 meu esplrlto li
beral, pOl'quanto, a. comlescendênc1a
vai dcscncl'nndo em desordem, c sou
cbr1gndo a contC:-la, no própr10 in
tcrêssc do dCI;õro da Assembléia.

O Regimento prolbe tódn, e qual..
quer manifc~t~ção, que não parta. do
recInto c, de hoje em dIante, nin~uém
mais S~ manifestara nas galerias c trl~

bunas, sob m:ma de ser auttiado por dc~
saca.to:i. Cn.sa., cuja autorldádê. repl'c
s~ntada pela M::!:u1., tem de s!!r res..
peItada. (PaZmas).

O SR. HUGO CARNEIRO (1,0 su..
plente de Secretário, servinclo como
1.0 ) despacha o sCf.,'Ulntc

EXPEDIENn=

E7.m.o Sr. DI'. Fernando Melo Via
na, D.D. Prr~sidente do. Assembléia
Nacionnl Constituinte - Tenho a
honra de comunicar a Vossa Excelên..
cia que. aceitando a nomeação p<lra.
cc~rgo dc Prc:fcito do Distrito Fc':'
(leral. do mer.mo passo tenho rcnun..
dado no mandato de Deputado Fe
deral do Estado do. Bahia, cem que
me hont'Q11 o seu eleitorado.

Figul'<J.ndo na chapa do PartIdo So
cml Ocmocrático.scção da Bahia,
~ahe-me fazer a Vossa Excelência csta.
comunicação, para que -Vossa Exce
lência ordene as prov.dênc'a, no s~n~

tido de ser convocado à. minha vaga,
o s1.1plentc de direIto.

Valho..me aluda do enseJo -para. 0.1)
~etiur2.r a Vossa Excelência os pro
testos de meu elevado a.prêço. e dese
jar u Vossa Excelência e aos nal1res
Deputados dessa Assembléia êx.1to na
sua tarefa constitucional para te1i~

cidade de nos~~ Pátria. - HilcZcbranc:Lo
àe Araújo Góes. - Inteirada.

Pessoal e:<trnnumerário mensalista
f dIarIsta servIços articul:ldosacOrdo
Seção Fomento Agricola Federal no
Estado da BahIa. virtude falta verba.
destinada atender aumento Decreto
g 512, beneficIou todos servidores civis
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e militares União, acaba dirigir ar
E'umcntado memorial Exmos. Srs. Ge~

neraJ Presidente República, Ministro
Agricultura, Presidente, demais mem
bros essa Assembléia, sentido ser con
cretizado referido aumento, vista ele
vado custo vida. atual.

Aproveita.ndo ensejo servidores acôr
do comunicam foi vossencio. escolhido
patrono laboriosa· classe. reSOlução ;fa
vorável justa causa. Saudações •. 
Stelio ela Conceição Arau10 - Ge
naTO Rego Nunes. - Abelardo Men
donça. - Elvidio de Anclrade. - Vi
Gente Lino Costa Arau1o.. - A im
primir.

Os abaixo assinados, moradol'es do
JNlorro do Fogueteiro, vêm por meio
desta so!1cit:lr dos dig-nos rell!.'escntan..
te~ do pcvo envldern • seus esforços
ri. fim de que a Carta FascIsta de 37,
carta antl-constitucional, sej" rcvog'a
du, e substituida po::' uma constituiçio
d.emocrát1c~ digna do século v~nt2, sé
cUlo· do socialísmo. Saculo qucabl'jJ
pcrsp~t::t1v".s para a soh.;ção dos p:c..
blemas do povo, principalmente, dOs

setOres mais ati!lg!ao~ pela mise:nn
c~ma nos habltn.nt2S dos m:Jl'ros, 
(~Ü João 1I!arcelino de Almeida e mui~

tos outros. - A imprimir.
O Comité D2mocrátlco e P:ogressis

ta de Cach~mb1 por intermédio do seu
represent::mtc, Deputado M.:l u r 1c i {J

G:-abois, faz chegar à AS5:cmbléi3,
Ccnstituinte, o seu protesto ccnt:a a
pcrmanênc13 da cart:l fascista. outor
ga da em 1937.

Rio de JaneIro, 24 de fever~!!'o de
1946. - DT.· Francisco Magalhães e
muitos outros. - A !mpr1IIUr.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Const1tuinte.

Os abaixo ass1nnaos, eleitores elos
d1!erentes pa.rtidos representados nC~S3

A5sembléia, vêm por Intermédio ae.
V. Excia. sol1citar aos seus reptespn
tantes a imediata revogaçáo da Ca.rta

.Para-Fascista de 1937.

(a) Luís Paulo Neves e muitos ou
tros. - A imprimir.

Exmo. Sr. Dr. Mello VIanna - Pre
sidente dá. Assembléia ConstItuInte.
~ Acs lideres das b:lncad:l5 doP.C.B.'
O.D.N., P.S.O. e P.T.B.

Os aba_xo assInados, trabaJlladorcs
d<J Moinho Fluminense S. A., vêm
solicitar V. EXcla. empenhos demo..
ci'át1cos.sentiC1o ser a!astada vida
política P~l1S, carta f:lECista de 37.
IncompreensIvel, injustificável, país
quc à custo. luta seus filhos consegue
posiçüo mundial frent.e democrática,
seja regido carta constitucional fruto
c obra inimigos da povo, Sentimos,
ai dentro Pllrlo.mento, representantes
que se dizem do povo, entravlT mar
cha democrâtica Brasil, -prejudicando
~ se opondo revog:tçâo mcstrengo 3'1.
- Adolfo Salgado e mu~to.,; outros.
A imprimir.

Exmo. Sr. Pr~s!dcnte da AssembléltJ,
Constltulnt:? NaclDn~L

Os abaixo assinados, empregados
d~ L!oyd Br:::sildro (F.N.), solicltam
df."ssa Assembléia. de lco;1t1mos rCjjre

.sc11tantes do POi'O br::'.~n~iro, que seja
cem a mé.r.im:l u:gênc!:l tornn.:ia 5~m

ef.eito a c.a:'ta pa!':l~fascfsta de 37 ,
Sol1cit.lm, também, nos cODstltumtos,

r..:'l prnnrllra seção após o rec::blmcnta
dêste, um minuto de silencio. como
hljm2na~em p6st1~ma aos b:avos 'Tló1-
rít1mos,.quc tiveram ~ honra de serem
O,!j p:-lmeiras vItimas dos S3.n~mnarlOS

traiçoeiros nazi-fa.scistas e, mais uma
'Vez, solicitam que os rej)resent/l1lt~s

dr.- PCVQ 5~ib;lm 110nrar o sangue 0:4151
lf'iro derr~mado para garantia da De
mocrach em nossa terra, bem_ assim
cçmo os votos Que os colocaram no
poder má:il:imO da n:u;ão. revoganáo
Imediatamente a carta f~scista de 1937.

E assim, Sr.presiden.te, êste número
de brasileirns ele todJll partidos po11
ticos. que atenciosamente acompa
nham as sessões dessa Assembléia,
aguardam confiante~ o pronuncia
mento pública desta justa pretensão.·
- Lou.rivaZ Carlos Sal~s e muitos ou..
tros. - A .imprimir.

O SR. ARRUDA CAMARA - Sr.
Preside'Ilte, requeiro que a Assembléia
se levante e'm pês·o, flu1'ante um mi..
nuto~ em sinal d.e protest.o co'n1ra. os
acontecimentos ontem OCOl1'I'~::los.
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o SR. PRESIDENTE - V. Ex 1II

deverá enviar à Mesa seu requerl...
mento.

O SR. ARRUDA CAMARA - Per
feitamente.

O SR. PRESIDENTE - D::vo c,b
servar ao ilustre D~putn.do da ban
cada comu'111sta Sr. Car~o:. Marighala,
qwe seu p::dldo de ncm~·::tçã.o de co
missão de inq·u'érito Co$t,. previsto no
Regimento, ü qua,.l x~gc seja ore...
quer~ento fo:mula'd'o por e~crlto,

para ser .su,bmeti,dc. à discut'são. Nã.o
me cabe a autoridade exclus.iva de
!·azer essa ncmeação.. S.· Ex.lI. en...
viam fi. Me.sao requerimento po..ra.
Se1 oportum..me-nt~, swbmetido à de-
I1bertçâo da Czsa. .

O Sr. Carlos MarigheZa - Sr. Pre
s:deIllte, eu suge:-tria QU2 a própria
Mesa, par in termédio da Ccmi~..Gão de
PoUcla. tomaI3'S~ a iniclr:.t~'Va.d·~ abrlr
linquérlto a respeite.

O SR. PRESIDFoNTE - P2rfeita'"
mente. A M2s,a p.:'_~rá p.rov~:l..enclar

neS$e sentido.
P..cha....se sôbre a M~a o .s~ul'Ilte

requerimento:
Requeiro aue a CC'1'lStituinte se le...

vante em pêso durante um minuto,
em sinal de protesto contra o UI
traj~ que a Nação sofreu, ontem, atra- .
vês d,M seus rapr:sentantes. - Arru...
da Câ~ara.

E requeLro urgên!C1~, pa:03. êsse rc...
quer!mento si V. Ex.U. Jul~a,r mister. 
Arruda Câmara. - Manuel Victor.

Aprova.do.
Em 28-2-4fl. - HU[Jo Carneiro.

O SR. NESTaF. DUARTE (PeÜl
_ordem) - Sr. Presidente, paTOO2 ...me

que é dem:a.s!a,do o qu~ 5';.. p1"2tende.
Já manifestamo.s nosso d'eS'3.g'rado ab
soluto às cena\) deg::-adantes de on...
tem. E assim, é excess1'V. mais essa.
demonstração.

O SR. PRESIDE!'TTE - Não poszo
deixar de submeter, à Casa, o reque..
rimento que se a.cha sôbre a M2sa.
O~ Srs. que o a.provam. queiram

ocnservar-sesentados<Pausa. )
Foi a.prO'Vado.
Dia.nte da d,eli'b2ração do plenário,

convid.o os 81's.· Constit.uintes a per..

maneoerem de pé, em silêncio, du
rante wn rn.dnuto.

(Tôda a assistência permanece
de pé, clurante 'l.Lm minuto. )

O SR. PRESIDENTE - Está finda
a. hora c.o exped1ente.

Passo. ...se à Ordem do Dia.

Comparece~•.l mais 70 Srs. Const1-
tulnves: .

Partido Social DemoC1'ático

Amazonas:

Valdemar Pedrosa..
Leopoldo Peres.

Pará.:

Alvnro Adolfo •..
Duarte de Oliveira...
Cnrlos NoS'u~1r.a.

Moura Carvalho.

Mo.ranhão:

Clodom1r Cardoso.
Vitcr1no Freire.
Luiz Carvalho.
Jose Neiva.

Piaui:

RenauI t Leite.

Ceará:

Frota GentIl.
Almeida Monte.

Rio Gr:ll1c!.e do Norte:

Mota Neto.

Para1ba:

José Jom!.

Pernambuco:

Novais Filho;
Etelvino Lms. .
Jarbas Maral'lhão.
Pe~soa Guerra..

Alagoas:

Góes Monteiro.
Sergipe:

Gracho Cardoso.

Bahia.:
Aloisio de Castro.
Reg1s Pacheco.
Vieira. de Melo.



Espírito Sllnto:
AlvAro Castelo.

Minas Gera.is:

Bc:n.edito Vala.dares,
Rodrigues Senbra,
Alfredo Sá.

São Paulo:

Atal1ba Nogueira.,
Mato Grosso:.

Arruda Fhlho.

Paraná.:
Roberto Glasser.
.Ar:J.mis Athaicle.

Santa Catarina:
Roberto Grossembacher.
Hans Jordan.

Rio Grande do SUl:

Mtl.noel DUarte.
Pedro Vergara,

Uni!lo lJemocrática NacionaI .

M.uanhão:

Alar!co Pacheco.

Piauí:

Coelho Rodrigues.

Ceará:

Jo~é de Borba.

Rio Grande do Norte:

Ferreira ele Sousa.
Jose Augusto,

Paraiba:

João ú'rsulo.

Pernambuco:

Lima CavnlcantL
Alde Snmpaio.·

Alagoas:

Freitas Cavalcanti.

Ser~lpc:

Leandro Maciel.

Bahia: .
Otávio Mangabeir:t.,
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DIstrito Fel1eral:

Hamilton Nogueira.
:Herm-es L1ma,
J'ul'andl:r Pires.

Minas Gerais:
Monteiro de Castro.

São Paulo:

Romeu Lourenção.

Mato Grcs~o:

Agrícola de Earros.

Santa Catarina:

Tomás Font·es .

Rio Grancte do stif:
:Flores da Cunha.

Partido TrabaZhi:>ta Brasileiro

.Distrito F~der:ll:

Benjamln Parah.
Vargas N,eto.
Gu:aCJ-do Amara.l.
Baeta Neves.
Barreto Pl11tO.

São Paulo:

:augo EorghL

Partido Comul1:ú;ta do BrCL$1.'

Pernambuco:

.Alcedo Coutmho.
D1s~rito Federal:

João Amazcnas.
Mauricio Grabols..

Pa.rtido Republicano

Maranhão:

Linc Ma<:hado.

Pernambuco:

Sousa Leão.

Sergipe:

DurvalCr112.

MinZl.sGel'a1s:

pan1021 Cn.rvalho.

Partido Democrata CriSMo

Sâo Paulo:
Manuel Vitor.



- 21-
,

Parthào Popular Sir..dicaU8ta

Pará:
Deodoro Mendonça.

O SR. PRESIDENTE - Em dis~

cussão única a Re:;oluçâo número l ..A,
df 1!l46 lRegimento Interno).

Tem ao palavra o Sr. Café l"l1ho.

O SR. CAFl'l: FILHO - Sr. Pre~

sldente, inicí:máo a discussâo do pro~

jeto de Regimento. quero leVl),n~a=

uma questão de .Jrdem, para que, àe
ctdindo~a V. Exn.. possa a Assem
bléia saber o processo a segUlT, nã·)
sé no dcoate, como na vOtação do as
sunto. A questão de ordem ~ a sc~

guintc: O projeto de rcsoluçãonú~

mero l~A. que dá RegImento a A::i
semblé1a Nacional Constituinte, acha·
se na ordem ao dia com II inc.1.icaçl'.l.·)
de que é mat~ria ureente.

Sabe V. Exa. que :lo matéria com
jntiícação de ttl'g'ê:lCÜl está ~ujc:tt:l a
um processamento especial, e, centrá..
riamente ao decidido por V. Exa ..
seu llU!:-tre 5ubsti\;u~o, o ':lmlncnte ::::i;;:~

nhor Constituinte Octavlo Mangabei
ra. Clt'o.ndo, no eÃ~rclc o da. Pre5Ider..
ela do. Asscmblél~, deliberou, em '),~ 'l~

sião em que desejei falnr, cncam1
nhandoa vClt~çfto de matéria ~~sin:.L~

Iada como urgente, não permitir à
mesmu enC:lminharncnto de votação.

O, Sr. Paulo Sarasate - Há um
t>qulvoco de V. E:-:a .. sempre tão bri
lhante na sua argumentação. Onde
não se permite cUscussão, é no caso
<los requerimentos de urgência em ...1:
mas, para o requerimento a que el~

se refere; a discussao é ampla, COl:l

pletll, absoluta. Não há dúvida sóbre
isso.

O SR. C~ FILHO - Agradeço
0.0 eminente colega o e~clarccim'mr().

t,úo perfeito. que quase dispensa a.
Me::a de resolver a qU:lstão .ie ordem
Quero. Dorém. que se mfira de t'm;],
dec1si'i o, porque. só assim, poderemos
c:',l:icutir o B.eglmento matéria para
r6s, membros d::t Assembléia Cons~i·

tuinte. de alta relevânc~a.

No inicie de minhas "lonslde:-açõ:'l'=i.
tuj interpelado gentilmente pelo no
bre co!c.ga represcnt<1.nte do Ceara.

It1aS eXesejo que V. Exa., Sr. Prest
(lente, fundadú no Regimento, firme
o critério dn Mesa quanto a discussB.o
t: votação de nossa. lei lnterna.

O 1un~amrm te de m1nna qu·:stlio
de ordem é o seguinte: das emendas
por mim oferecidas, all;:umas f.ol·a.m
aceit~s e incorporadas ao ::U.bstitut1~

vo; outras, foram consideradas preJu
dicadas; c outras, ainda, receberam
parecer contrário. Se no Mesa permite
discut:r n. m3.té:ia no ~l1c:tmlt':;'::'~.len~

to da votação, C~.ou dlsp~i1s:lJO de
c:x~mi:1ar cme~a:l por em~n~~ r.~3l~

opo:tlJ.r.idadr., rE~2rvando~me pn'.':l d.c~

b:J.t~r ~ a:;~.U;lto c1Cl1t:o tio 0T:1Z0 11-_
mit;'.ê.o qu:: me faculta0 R:l:?:imr::1tr:,
m:. oc~slão d:~ vot:tção - J qa~ Cle

parcc~ o melhor melo d2 ne'J1 e::i·~i~.

rec:Jl' aos ~rF. CO:1stl~ulnt('!s. Nii.J ln~

tcreSS:l t:l.~1 to C :: ~ eu pC:ISO, ~ qu::
talvez seja, justamentCl, o que pensQ.
o nobre rcprescnt~ntc do Ceará.; ma,5
d~s~jo E:~,l"Je:' o qU2 :JS:lsa J. M::s:l,(;o'-
q' U'" ~ el" '~""'m .... c~ '''! ..i .......... t: . .... ~ ...~-..... aJo;:;' -.. ...... :.J ""'_

O Sr. P'lulo Sa1'c!w.te -O!J:'ópr!o
Eez1mc~to d~ 21., que cst{:,c=r. ·/!::;o!'.
o.~3im (;~t.:pda. e tc1c::; os R:;g~m~nlJs

SL1!J!~~ivD3 cH1.em a lli2~r.na "cL:;~~.

o SR. CAF1;' FILHO - iJ '~:<;'l Ex~

cC'!ênc!a, rerrjm(;nt::.!i~t~. vai cl.lncord:l.r
r.omi~o em Que ncr; cn-ccn-:l'~mCiS em
m:lt~:i:J. d~ E.~S'~:":'l;:I1t~. s·;m 1,~IZ7~i. S(:
~;Ura~1ç:l ~1;$clut:l.. E.J.st:l dizer Clue c
R~:;iman~o em vl7cr na F.!l"lf'mbléb
fOI um dcc:'cto O,!'íg!:;á:l0 do POC(!I
Executivo. C!U::l, na Cli5!,O.::~çf~o t:~ll1.1,

lr.;:ndn. ap:lc~:' o n2~imcnto :1::1 As
s~~b1óla de l!íZ4, e êss:; ~:l!lm.:;:!~o

ainda <: om1sso, tanto assim, ql.le rios
H:m~t::! ,lU R2g-izr.cnto da Cf~m·llJ. tjU:i

D~r.:ut:ldos. dissoh'id3. em lS30
F'. port?nto. t'lec~ssi:-iOt que. ao ~1.i~

clarmos o deb~te d[! mr.térl'J i~~t2.

importância; fülue bem. .escla.recida. a
na tUl'eza d:l tl:gê~c1a. .

O Sr. PauZo. Sar(Jsctte - ~.~10U de
acôrdo cem V. Excia., men'ls ~1l1 de:
ferir a decisãe do cuso à comp..:.f:nc:f.L
e:-:::clusiv:1 da Mosa. E' ela:-;, Me' .?Ja
é que V:t1 decidir, mas, de a.cõrdo com
o Reb1m~nto em vigor. que e o a~

1934, e Clue resa no art1cro 9G.:
li § 3. o Submetido õ. cons~dera

ç~o da. C:lsa o requerimento de
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urgência, será, sem discussão, ime..
dlat~mente votado.

~ 4. '- Se a Assembléia apt'lwar
o requzl'imento, entrará;). rn."tó~

ria imediatamente em disc1.lfiSão.
l'icllndo prejudlco.da Do OHle:tn do
Dia", et<:.

Quer dizer, no caso em espér:l~, que
Do m ..tcria regimental entrará em d~n"

cu,sslTLo, po ..• tôrça do ~ 4.°, elo ,~;~l3'O

96. éo Rczim;:lto em vigor. QU:lr.to
ao proce;5so da discussão, VO~:;l e:~

cclê:1c1a Tem razão. porque a' :-=1~gi

mento nada dispõe, c [l, Mlsa é qUê
tem de d~c:idir ~~. respeito..

O SB.• CAPE' F!LHO - I\cir~deço

a V. E:{cia. o aparte esclat:.;~do: c
me pcrnllt::J pecUr-lhc: incl1q1.le :') ,:15
P05~ÇÜO l'cgim~nl.al que l·egul.J. o en..
caminhamemo' tia votação.

O Sr. Paulo Sarasate - .Jà. c115~c

que, qu::mt.n ao proc~sso da .i15.jl~SS[LO,

estou àc ~cõ:,:lo com V. Exc~~.;qUSll

to li. ur6~ncb de ~uj)l'imi~b. é qu~ cUs
cordei, do i1ustrccoleg~. '

O SR. CAFt: FILHO - Nã.o estou
cÜsclltlndo pl'Opriamcntt: a urgência,
.~'las illdagarldc da Mtsn qual se1'& o .
proc:esso usado, dent:o d~ssn. urgência,
par:l. o encamlnhf:.mcnto da votação.
M~u nob::c cole~a, S1'. Pal:lo Sarn.sn to.:,
já observou que. o Reeimento, l1do por
S.Éx., ~ om:eso lH:lSSa partc, devendo..
nos, per isso, mvcc;::: o .Regimento de
1928. se oüo me enz:mo ..Os eSClllrCC1
me:'ltos forncciClos per S. Ex. aten~

demo numa partc, à minha questà.o
de ordem, mz.s não quanta ti outra.
Só in~isto, porque. a questão cc ordtlm·
é fm.ldamenta!.

O Sr. Paulo Sarasnte - Nisso estou
de acõrdo com V. Ex.

O SR. CAPe FILHO - Cama o prc~

Ztldo coleg-a SI'.P~t.Ulo .Sarolsate, so
na qualidade de Deputado, não tem
autorldade para solucionar o caso,
proponho à. Mesa a ql.lestâo de ordem.
Asu::.,rao a suluçâc... Coma poderemos
discutir a matéria? E' permitido ao
Deputado ralar encaminhando a vo
tação de suas emel1das e das demais?

E' esta, Sr. Presidente, a questão de
ordem que submeto à deliberação de
V. Exc1a. (Muito bem,' muito bem).

o SR. PRESIDENTE - Devo es..
clal'cct l' ao nobre Constltulntc t que a
palavra "urgência;' s6 tem ai uma sjg-'
nificar;ão: ela suspende a d1s,cussão
de qualquer autta matéria.

A urgência, para determinado as
sunt.o rJ:'et~r, a cihcu~3ão o.~ tó-:t::..s as
outras questões constantes da Ordem
do Dia. E' em procEsso especlal de
preferência, para que a Casa se pro
nuncie sôbre uma 1.1edida. Regula o.
maté:da o Regimento suplet~va, que
·diz .no art. 114:

"Parágrafo único - Se a Câ
mara aprovar o requerimento, es~

tará a matério. lmed~atamente em
discussão, ficando prejudicada a
ordem do dia até sua discussãou

•

A::s~m, as emcnd~s e o p~recer se
rão suJeitos no uma (mica discussão,
para ser,m votados logo após. Pode,
~ssim, o ilustre rct):,csen t:mte do .Rio
Granàe do Norte '[20.10.1' a um s() tem-

. po sôbre o projeto c respectivo.s emen..
das.

--~..O SR. CAFlt FILHO: - Muito
obrigado a V. Exc~a. Estou perfeita
mente esclarecido, Co:-.heço o prCces..;-"
50 que n Mesa V3.1 adot:lr para a dls~

cussão e encam1nh:lmento da votação.
Assim. terei opcrtumcl.ade de, em ca
da votação de cmc:nd:ls, s~5tentar as
d2 minl13 :lutaria (lU combater as que
11ão forem de minha. aceitação.
(Pausa) ,

Sr .. Presidente, devo, 1niciando estas
considerações render minhas homena..
r.;ens aos elaboro.dcres do projeto, de
Reglmento Interno. Obsel'\'ci, pela
aceitaçâo d~s em"nctas mai!i varla~

das. pela amplio.ção do ter.to, pela in
corporação di: sugestõ~s, que, pelo me..
nos, a Comiss[1.0 teve o desejo de dar à
Assemblé1a um bom Reglmento.

Não defenderei multas das emendas
que n:presente1, porque me con!esso
vencido pela ampliação .de que
foram objeto pela Comissão.

Sóbre outras, porém, mslstire1. acen
tuando o grande equlvoco do substitu
tivo. Refiro-me a uma emenda, de
cujo número não me recordo, mas
que considera como de númt:ro um,
pelo seu assun to, conforme se verlflca.
de seu enunc1ado. E' a pr1meira, Ilâo
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pela ordem numérica, mas pela do me...
rec1~nento: diz re5palto à crônica par..
lamentar.

J\preseri tel emenda mandando re~'~r

var, no recInto cta Assembléia, lU~a..
res para os representantes dn 1m..
prEnsa e· do rád_o. Em outra 5-;1111.
se reservasse uma sala o para os era..
nlstas parIame•. tar2S, dotando-a com
o material necessário ao eXErcicio
dessas funções.

A Coml!isão elaboradol'a. do R(~gl

mente ccnstderou-as prcjucllcaclah pe
la ampllação que deu ao texto pri
mitivo. o

O Sr. Prado Kclly - Peço l1ccnçll ao
nobre oradcr que permita um apar
te paro. esclarecer o caso. NctCl, ::~al ..
mente. da lr;ttura dr) 3rt.. llS, que hou
ve equivcco da redação. A Comissão.
aproveitou as emendas que obtiveram
parecer favorável, fundindo-as, e dan...
do-lhes nova redaçáu. Esta scgt:nda
pa:.-te, a que V.Ex. se refere, e que
cogita de uma sala dcst~n:'.da aos
croriistzs. t~mb~m teve parecer l~Vo-'

rável da Comissão.

'0 SR. c~t,.rn FIl,HO - Mas não
foi inccl'p~:'3.:ia ao t~xtD do, subsü
tutívo.

O Sr. Prado Kelly - Notan:1o~se

a omissão na publ1c:lçâo feita, já fo~

ram tomadas p:ovidênc!as para que
sej~ pr2e~ch!da.

O Sr. Nereu. Ramos --. Há tam
bém. CUt:-05 e:-:cs de lm.,:-css[Lo.

O Sr. PrQclo Kelly - Algu:1s já
se ach~m retificados no Diúrio do
Poder Lcr;islatzvo de hoje.

O SR. CAFÉ FtLHO - Ante o
esclare·cimento de V. Excla., co,n...
.sldero a mZtté:la nnc1d:J.. Des~jo,

po:ém, outro eecl:arec1mento:
Restaurada o texto a qUê Vcsso.

Excelênc13 s,e ref::re. terá sido a-celta
m1nha emenda nos têrmos em que fol

. rediglda?
O Sr. Prado K eZZY - DevO', es

ClllreC'1r - a V. Excln..· o segulnte: o
§ 1.D .do art, 18 ficaria redIgido da
forma pC·I' qUI: se encontra no sub<:'
titutivo. acrescentsn:c-E,e. pm alínea
- que seria !l segunda, parque lá
existe a prime1ra - ao parte cn emen-

da 'de V. Excla. referente à s:.11a
para os cronis~as parlament..'lres.

O SR. CAF.€ F:LHO MUltO
obrigado a V. Exchl. Quer dizer que
o .texto CCf:l terá mlllha em:maa?

O 5r .. Prado Ilellll Pe'!felta,,,
mente, E n retHicação que faço, au"
torizado pelos ilustres colegas da Co'"
missão. .

O SR. CAFlt FILHO Grato,
mais uma. vez, a V. Ex.

Há. outra eme.nda, ele m1nh~ au
to:la, . relativa ao exerClClo da pro..
1'1ss5.o de c r o n 1s t.l. parlamcntal'.
Apresen.tei-o.., pedindo S8 pcrm1tlSse.
l'eglmentalmente, que os senhc,res
colabo:a::1ores da lmprens.a exerces"
~em suas funções no re,Cinto da As"
s~mblê:ia. A emenda é no im,ress.o.
considerada pr~judlcadn pela redaçáo
do substitut!."o. No entanto, S~nhDr

P:esídente, o que consta do art.. 18,
§ 2.'~ é o segouin t.2:

"No recinto e nos lugares des..
t1nados à MEsa, durante as ses-

o sões, só seráo adm1t1dos 05 Se
nado:C5 c Dc~utlldn~ e os fun
clonn.rlo:; da Secretarl~l.. ::m ser"
viço exclusivo da sess5.o'.

Quer dizer que a emenrt~L não fol
aceita, nem 1nco:,p~rada ~o t~hto d~

substitutivo. Foi. RO CO!1:i':'lI'lO, rc
jeit:lda, tem parece: contnrJo.

Para. que ~ pl"eser.ça dos IO'l':''Hlliz''
tas e cror:lstas de rádio '1,' rectnt.o
não constitua favor da Mesa, propt'ls
que o Rezir.len~o R !s.cultusse.

O substitutivo não fi admite: prol
bc-a, desde que a limita, qualificando
as pessoas que podem pe:'mancc~r na
recinto. - Deputados, .:52nadores c
fun<:ionárias da Casa, quando em ser
vIço. Estiio, pois. exclu1dos os Jorna
listas e cronistas de rádlo.

O Sr. Paulo Sarasatc - Intelr:l"
mente solidário com V. Ex.:!'

O Sr. Acúrcio Torres - A menos
que de outro dispositivo conste no per..
missão.

O Sr. Prado Kell'!l - Explico. A in..
tenção da. Comissão foi permitir aos
jornalistas e representantes de agên..
eias radiofônicas, igualmente, cooU..
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tlUarem na. situação em que atualmen..
tt; se encontram. Não há dispositivo
algum c:ontra. isso, tanto que o § 1.0

do art. 18 dIspõe:
jjHn.verâ .locais reservados para·

senhoras, membros do corroo di
plomático, etc." .

Eliminou II expressão existente no
Ll.lltiso Regimento, que se referia .ta
xativamenten. tribunas. Dizendo 
"locais reservn.do:3" - teve em vista
significar que ésses locais podiam sel'
no recinto; apenas deferiu à Mesa,
- a quem incumbe a direção dos tra..
balhos, - a localiza.ção.

Dirá V. Ex.lI.: mas, no § 2.0 há proi;'
bição f61·mal.

Não é tal. 11:sse dispositivo - quero
dar a inteligêncIa do texto - refere..
se .a pessoas cxtranho.s a.os serviços
parlamentares. Quando diz - Uno
recinto e nos· lugares destinados à
Mesa só serão admitidos os Senado..
res e Deputados e os funcionários da
SecretarIa, em serviço - vlsn proIbir
(i ingresso de pessoas extrnnhas á
Assembléia Constituinte. Ora, não se
pode compreender como pessoas ex
t.ranhas à. AssembléIa Constituinte os
cronistas parjamentllres. em relação
aos qun,is a Mesa tem atribuições de..
finidas nos têrmos do § 1.° E' esta a
.inteligência que, ao texto, dá a Com1s..
são. Se, entretanto, V. Ex,lI. tiver
qualquer duvida a. respeito, licito lhe
será oferecer uma. emenda de reda..

.ção. De qualquer forma, o pensamena

to da Corn1ssão foI expresso nos têra

mos em que o fiz, e importa na de..
vida homenagem aos cronistas par
lamentares.

O SR. CAFE' FIL-T.tO - Agradeço
a V Ex.lI. o esclarecimentCJ. Mas a
inteligência do texto entra em con..
fllto com o próprio texto, porque, se
no § 1.° do art. 18 está dito que

"a êstes representantes de órgãos
de publicidade será fac1litadoo
exercício da sua profissão de acõr..
do com as condições do local e
com as· necessidades dos serviços
da Assembléia,"

n. pab.vra tClocal" não indica onde:
pode ser nas gaiolas do lado, onde
esteve até agora a impren::ia. Não
sendo os jornallstas, por qualquer cUs-

posição reg1mental, considerados fun
cionários. nem a êles tendo o Regi
mento atribuido, pelo menos honora
riàmente, a qualidade de funcioná..
rios, pelo § 2.° estão proibidos de tra
balhar no recinto.

Dirá. S, EX,IL: mas essa é atribuição
da Mesa. Não foi êsse entret~nto,. o
espírito de minha. emenda, Eu qulz
retirar da Mesa <lo concc;;são, como lUl1
ill.vol', dn. permanêncIa doz jorn::.!ls
tas no recinto. Qulz que decorresse
o.e voto da Assembléia, de disposlçfio
regimental.

O Sr. Acurcio Torres - Pela L'l.rgu~

mentnç:'io que vem expendendo, quer
V. Ex.u - como eu também - que
no Comissão inclúa dispositivo e:':prcs
50 mandando que oõerviço de im
prensa seja. feito no recinto pelos re..
presentantes de jornais c de esta.çõcs
mdlq!On1cas .

O SR. CAPE' FILHO Assim 6
no· minha emenda.

O -Sr. Acurcio· Torres V. Exa.
não quer deixar que a concessão de
corra·~da determinação da Mesa. mes
mo porque, se hoje o permite. ama..
nha. poderá fazer voltar os repre::;en..
tantes da imprensa às tribunas l:1tc
rais.

O SR. CAF:t: FILHO - E 1 jus
t~m€.llt~ o espfrlto dn minha emt'nda.

O Sr. Nestor Duarte - Vamos acei..
tar a emenda do nobl'e Deputado
Café Fllho .

O Sr. ACllTCio Torres - Acredito
. que, com S. Exe... está. a douta Co
missão. N3.0 tenho dúvida de que
incorporará ao dispositivo em r...prê
ço o pensamento consubstanciado na
emenda.

O Sr. Prado KellJI - Faço um.a
consulta ao nobre orador, para sIm..
plificar a ma.téria. Diz~..,e que "e. ês.. ·
tes representantes de órgãos de pu
blicidade será facilita,do o exercício da
sua profissão". Já aí, estamos diante
de norma imposta pelo Regimento.
mediante votada Assembléia. ao ar..
bítrio do Presidente da Casa, limi
tando, condicionando suas a~rlbulçôes

aos fins visados pela emenda Café
Filho. Declara o § 2.0 : "No recinto
e nos ~ugares destinados â. Mesa. du..
rante as sessões. s6 serão admitIdos
os Senadores e Deputados e os fuo...
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clonár1o.s àa Secretaria, em serviço
exclusivo dascssâo." Se V. Exa. in
siste neste ponto, poderemos supri
m1r a. expressão "no recinto". Ficará,
então: "Nos lugllres destinados à.
Mesa, durante as sessõ05, 56 serão
admitidos os Senadores e Oep'.ltudOs
e' os funcion{;.rios da Secretaria em
se::v1ço exclusivo da sessã.o".

O Sr. Acurcio Torres - PeÇo Ucen
ça parn outro aparte, menos para es
clarecer V. Exu. do que para me es
cla.re.cer o. mim pr6pl"10. Podemos
comp!ctar o dispositivo com h e:K
pressão: "e os l'cpresentantes dt:. im
prensa".

O Sr. Prado Kclly - Muito cem.
.AceIto a sugestão do Deputado Acur
cio Torres. O cllspositivo ficará. as
sim redigido: "No recinto e no:: lu
ga.res destinados à.. Mesa, durante as
sessões, s6 serã.o admitidos os Sena
dores e Deputados, os funcionãrIos ela
Secretaria em serviço exclusivo da
sessão, bem como os representantes .•.

O Sr. Acurcio Torres - Acrcd.!..
tados.

O Sr. Pracü:J KeIly - ••• dos órgãos
de publlcidade referidos no§ 1.°."

O SR. CAflt: FILHO - .Nã.o acei
to, meu nobre colega.

E vou d~r os motivos. V. Exa.• com
os esclarecimentos do nobre Depu
t~ào ,,"..cur.:io 'rorres, ctã apenas per
IJÚssão ..•

,O Sr. Prado KeZl21 - Não dou per
mIssão.

O S~. CAfl; FILHO - .• ;. para os
jornlll1stas penetrarem no reemto.
.Mas nã.o f1ca no Regimento a ~egu..
rança c1e que êsses Jornalistas podem
exercer as suas funções dentro ào re
cinto.

O Sr. Praào HeIZ'!! - Fica no Re..
gimento. Vou interpretar esse PI;;ptO.
Se o nobre Deputado quiser atentar
desapaixonadamente ...

O SR.. C~ FILHO - E'o que
estou fazendo.

O Sr. Prado l{elZy - •• ~ verificará
que, antes de mais na.da, há. perfei
ta identidade de· vistas entre o ora..
d.or e a Comissão. e que, quer a Co...
Inissão, quer o orador. estão cUspas..
tos a aceitar uma iniciativa. que ve...

nha beneficiar os cronistas parlnI11cn
tarC5.

O SR. CA~ FILHO' - Reconheço.
O Sr. Pra.do Kelly - Nesse pres

suposto. verá o nobre orador que a
expllcur:üo dada pela Com15são Aten·
de perfeitamente ao fIm vjsado.

Esclareço:

.. A êstcs representante::; de ór..
Sã.os de publicidade será facilita
do o exercic.lo da sua profissão.
de acõrdo com as condições do
local e com as ,necessidadf::~ dos

,servIços da Assembléia."

E' óbvio. Porque há de ser sempre
de aCól'do com aseondições do local.

O SR. CAFl1: FILHO - Mas por
que não damos essa segurança.?

O Sr. Prado K elly - A segurança.
será. dada p(:las er.igenci~sao § 2.°,
que determina:

"No recinto c nos lugares desti..
nados à Mesa, durante as sessões.
sôserão admitidos .•• "

Logo, a cláusula nti.o é permissiva
e, sim, imperativa, e deixa fora de
c1ilviclo. que nílo llnverá possib1l1dade
de arbítrio da Mesa, negando tl.OS ero
restas o exercício dessa !nculc1D.cie, que
vnl deriv:tr do Regimento.

O SR.. CA..WE FILHO - Com os es...
clarecimentos que V. Ex. traz ao de..
bate, possib1litando a Mesa - quando
tiver de interpretar o Regimento 
íundar~se na declaração que V. Ex.
acab;). de fazer, considero que o texto
fica pe1.'feltamcnteclal'o. Mas V. Ex.
incorpora 110 debate o esclarecimento
do texto, ...

') Sr. Prado KeZIy - PrOpoIÜ10-me
alterar a redo.çâo.

O SR. CA]'g FILHO - .,. e ama
nhã, poderá um Sr. Deputado le.ván..
tar-sc nesta Casa, ma~oada poss1vel
,mente com a 1mprensa, - porque só
nesta hipótese êle se levantará. ..•

O Sr. Pra.d.o KeZZy - Não creia,
V. Ex. Q.ue isso aconteça.

O sa. CAF.t: FILHO - E, firmado
no .teKto obscuro do Regimento, in..
terpelar a Mesa.: por que a imprensa é
ac1mit1da. no recinto, quando. pelo § 2.1)
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do art. 18, s6 Deputados e Senadores
podem nele est::u' presentes?

O Sr. Nestor Duarte - Mas há um
acrcscimo.

O SR. CAF~ FILHO - Há um
acrcsclmo e uma. explicação pal'll o
acréscimo. Foi o quc fez o nobre
Deputado Sr. Prado Kclly. desfazendo,
de uma. 'vez por tôdas, as dúvidas
atuais c tuturas.

O Sr. Acúrcio Tôrres - V. Er.. terá
sempre, a seu :favor, o que chamamos
ele espírito do legislador.

O SR. CAFÉ FILHO - A meu favor,
:não: a favor dos jornn.listus, para de..
seulpenllo de suas funç[)es.

O Sr. Acúrcio Tôrres - V. Ex. terá
sempre a seu favor, ou a favor da in
terpretaçfl.o exata de sua emenda, o es
pirito do legislador.

O Si. Paulo Sarasate - O deputado
:Prado gelly vai fazer observação ml.Úto
interessante. :E:le cstfl. escrevendo.

O SR. CAFe FILHO - Não sei
como ~e vo.i processar.

O Sr. Paulo Sarasate - De acôrdo
com o pensamento de V. Ex., que é
também nosso.

O Sr. Barreto Pinto' - De ::l.cÕrdo
com o elemento histórico.

O Sr. Ncreu Ramos- Com a In..·
terpn~ttlçâo dada pela Comissão.

O SR. CAFÉ FILHO - Ai, parece,
qu" ha confl1toentl'e o desejo da Co
missáo e o Rcgimento.

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex.1á
venceu plenamente a questüo. Tudo
o que disse vai ser consubstanciado
no Regimento.'

O Sr. Nestor Duarte - Há uma
questão de forma muito importante.

O Sr. Paulo Sarasate - O nobre
colega nâo será mais realista ào que
eu Il.:l defestl. da imprensa. A sugestão
do orador, repito, será consubstanciada.
no texto.

o !ir. Nestor Duarte - Mas numa
emenda. de redação; não no texto..

O Sr. Prado Kellll - Peço '1icenç~

ao nobre orador para prestar um es
clarecimento. Oferecemos, n6s. os
membros da Comissão. em redação
tinal, o parágrafo 2.° nos seguintes
térmos:
"

~INO réclntl) e lugares ciestlnadoa
à Mesa durante ,as sessões, 80 se..
rú'o admitidos Senadores e De
putados, os funcionários da Se
cretaria, em serviço exclusivo da.
sessão c reprcscntuntes de órgão
de publicidade II que se relere o
po.rá.g'rafo pl'cccdentc."

Depois desta redação penso, não ha,.
verá. mais dúvidas.

O Sr. Nestor Duarte - Não é qucs..
tão de interpretação, desculpe-me Q

llobre calerro.. Trata.-se de emenda
que altcl'a o te,:to. Não é possível que,
com a magna.nimidade da Comissão,
se forneçam elem~ntos de interpreta..
ção. Desejamos .alteração no texto.

O Sr. Prado KeZly ~;",.o-Será feita, em,
redaçüo final, mesmo porque 'a emenda
teve parecer favorável. Ao redigir-se
o substitutivo - e dessa fa:sé nâo par
ticipe! - não se atendeu f1~lmente

ao pensamento constante da. emenda.,
cuja formo. não seria aceitável nos
t,s,rmos apresentados. ;,. matériasc·
conVcl'te exclusivamente em matérIa
de rêdnçãot'inal. pois, repi~o, a emenda
)OSTOU pnrcccl' tavorável. '

O SR, CAFl:: FILHO -' Agradeço a,
V. Ex. o esclarecimento que acaba
de prestnr, .•.

O SR. PRESIDENTE ~ Lembro ao·
nobre orador que está findo o tempo
de que dispunha.

O SR. CAPe FILHO - Vou terml..
nar, Sr. Presidente.... e n própria
ampliação proposto. justifica perfei
tamente 'mirlha pl'esençana, tribuna.,
pois, assim - parece..me ..- está. asse
gurado o exercício da erOnlca parIa..
mentar. no reCinto. em con~onâ.ncio.

com o esp1rlto da mInha emenda.
O Sr. Nereu. Ramos - Não foi ou

tro o pensamento da Ccm1ssão.

"') ZR. CAFl:: FILHO - Erc. o que,
tinha a dizer. (Muito cem> •

O SR. PRESIDENTE - Vemâ. Mesa
o seguinte '

Requerimento:

Requeiro preferência para a minha
indicação. no sentido de que a Cansti..
tuiÇão d.e 1934 sirva Imediatamente de
Projeto de Oonstituição """':" sôbre O, ar
tigo 23 do substitutivo do Regimento.



Sala das Sessões, 28..2-46. - Arruda
Climar,,:. - A imprimir:

, (O requerimento faz referência
à indicação n.o 1-1946, do Senhor
Arruda Câmo.:-a. no sentido de ser
adotada, pela Assembléia Consti
tuinte, a Constituição de 19:J4.)

lNDICAÇ~O N.Q 17
, .

Indica qu.e " Mesa da. Assembléia Com..
tttutnte solicite ao Poder Exe.cul'L'l)f)

providências para ser eJctuaclo, ime
diatamente,o pa{Jamento de venct-..
mentos e saZários devidos aos fun
CÍor.,arios e trabalhadores do Serviço
de Saneamento da Baixada Flumi
nen.'ie. relattvos aos metes de 1aneiro
e fevereiro ãéste ano.
Considerando que, os funcionários e

trabalhadores em geral, do Departa
mento NaclonaJ de Obras e Saneamen...
to do Min1stério da V~aváo e Obras
Públicas. em serviço na Ba1~:nàa Flu
nunense. até o presente momento não
recebsram os sp.us vencimentos. reInti..
vos ao olés aejane1ro de 1.946;

Considerando que, se hoje em dia.
nlnguem pode viver cornos vencimen
tos e ~a.lár:os que p~rcebe mcnsalmcn...
te, em face do alto custo da vIda,
quanto' mais quem nac1a recebe pelo
tato do seu exaustivo trabalho!

Indicamos que a PresIdência da As·
semblé1a C~nst.jtuinte, sol1c1\.e tl Sua
Ex;1I. o Sr. Ministro da Viação c Obr~.s
Públ1ca~ ou qm'ID ~e dl:'clto pioVlden
cias no sentIdo de s~rem paS'o~ aos
funclonà::lo5 fi traJ:ialhadores acIma
referlclC!5. lmndlatamente. os vencimr.n
tos e salários concernentes aos meses
de jane1ro e fevereiro de 1946.

Sala elas Sessões, 28 de fevereiro de
1946. - Manuel BenicioFontcnelZe. 
Segaã.a."i Viana. - A. J. Silva. 
Paulo Baeta 'Neves. - Francisco Gur
l1eZ do Amaral Valente. - Ben1amin.
FaralL . ..- Edmundo Ba.rreto Pinto.

'A .1mprimlr.

O SR. DANTAS JúNIOR - Sr.
IJresldente, motlvo de fôrça m110r
privou-me de comparecer a est:;l As
sembléia dêsde o primeIro dia das seus
trabalhos. lmpossib~l1tançto-me. assim.
de colaborar de princIpio. e como de
st:java. na feitura do Regimento aa
Casa, e, acrescento. como era meu de..
verr em. vista dos parcos con1:lec1men~

tos que tenho do assunto. adquiridos
no desempenho eto mandato de depu..
ta.do estad.ual na Bahia, e primeIro
secretário do. respectIva .tlssembléla.
Leg1sla tiva,
Congratulo~me, p;lme~ramente. com

a ilustre Comissão que trabalhou
com boa vontade, patrictlsmo e ofe
receu projeto realmente bom. Como,
porém, se trata de obra humana. Ó
natural que tenha falhas e Ilpr~.3rmr.s

defeitos suscetivels' de serem corrJ;.~i
dOli.

Não é meu propósito corrlglr ne
nhum dêles. pois. havelldo chp.o:l:o.dt)
atrasado não me é permitido. nesta
altura.. otereccr qualquer emenda.
salvo de redação. Oe>sejo. entreta~'lto,

fazer pequenas consl~erações em tOr
no do projeto. para elas solicitando a
atenção da Comiss~o do Reg~mentO e
dos !lustres colegas desta Casa.

Começo pelo art. 10, que dá atrl..
bulções ao Presidente da AssembléuL,
onele se lê, no inciso 16:

," Assinar. pessoalmente, a t}or
respondêncla endereçada no Che..
fe da Nação, a qualqUflr Chefe ete
Estado ou assembléias estrangei
ras."

Quer parecer-me .que houve uma.
omissão involuntá.ria. àe parte da ilus..
tre Comissão, de referente à corres
1=-ondência dEsta Assembléia com o
Chefe do Pe:ler Judiciário, que, ao
meu vêr, e dentro· do nosso regIme,'
se en.ccntra no mesmo pé de igual
dade que o Chefe do Pc:ier Executivo
ou o Che.·fe da Nação, como diz o
projeto. ,

Sei, perfeitamente, que o prllilciro
Secretârio é o Chefe dn Se'ore carla e
está. in.~umb!do de todo o expediente
e t6da acorreS?ondência da Assem
bléLa. Af1gura-se~me, pcrem, que, no
caso de corre,s.pon::lência nâo somente
coro o Ohste da Nação, mas, ta.m
bém, com o do Peder Judiciário, por
1sso que é cheJe de um elos três
órgãos da soberania nacional. esta.
corres.r;'Ondência. deve ser assinada
pessoalme~tc pelo Pres1den'teda As-'
semblé1a.. ~5s1m, como a correspon
dência a ser dirigIda aos repres.;n
tantes d!lplomát1cos das nl:'.ções es...
trangeiras•. no Brasil creden'Ciados.
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o Sr. AUomar Balcetro - Pediria,
através de V. E",clrl.., fosse chamada
a atcn-ção da Comissão para o artigo
10, 110 sentld'o de ser substltuida Do.

palavra "reg-ul-adol'" por "coordena..
dor" ou mesmo "orientador', porque
a cxpresEão "coo:'l.:l.enador" anda
muito desmorallZ'ada.

O SR. DANTAS JúNIOR - Peço
a atenção do ar. Deputado Pl'ado
Kelly p.ara o aparte do meu nobra
colega de bancadn, Sr. Allomar Ba..
leell·o.

O Sr. Prado Kellv - Desde já. elu..
cidarei as dúvl·das suscitadas, que a
Comissão, dentro das normas parIa..
mentares, recebe com especial azrado.

O SR. DANTAS JúNIOR - O"...'l~
gado a V. Ex..

O Sr. Prado Kelly - Começa"e1
pela última, a que também se refe"J.u
o eminente Sr·. Aliomar BaIeelr .
A expressão "regulado!n é tradl i.n
dos Regimentos desta Casa. vem
cesde o primeiro, da As~embL~;..a
Const.tuinte de 1823; mant~da nos rr- ..
g1mentos das de 1890 e 1934. Além r.:IP.
castiça, a expressão é apropriada c,
por isso, a Comissão a manteve. O
têrmo "regulaclor" rcfere~se ao' que
regula os trabalhos. Não vejo ne:isn
palavra nada que possa fenr ou ch.:·
car os zélos das vcrnacuUsta,c; e do
nobre colega. A matéria seria objetJ
de emenda de redação, e qualquer dcs
colegas, é obvio, poderá. apresentâ.~la.

Quanto ~o primeiro argumento 
que é o do n.,bre orador - "assb:-:.r
pessoalmente a corrEspondência m
dercçada aO Chefe da Naçã.o. a qU?t~

quer Chefe de Estado ou assembl=las
estrangeiras", era o que constava no
Regimento de 1933, e s6 houve mu..
dança - :linda ass1m, porque rol 0:(:"
recida em~nda em plenário -- cl..l. pala..
vra "Chefe de Estado" por "Cller~ da
Nação", para evitar como é CV1Cl.ente, ~
repetição do mesmo vocábulo nU~:l

só disposição regimental Diz-se "Pt:~·.·

soalmente" para distinguir do outrc
material de correspondência assin:l ...~c
pelo 1. o Se~retário. Se. se refere .:lo
c'Chefe da Nação" é, também. !·m
conseqüência de outros têrmos do

mesmo dIsposItivo, ..;,. Uaqualq'H~r

Chefe .de Estado ou assembléia t;S"

trangeira". Diz o nobre ora.do1' qu~
se poderia estender essa l'CIP:a ao PI·C..
slderltc do Supremo Trlounal Fcdernl.
Não vejo inconveniente: é natérla de
redação. Trata~se, de fato, do ch~(c

de um Poder. Se S. Ex:la. nã.o dese ..
Jar oferecer emenda, posso anotar a
sua advertência para a redação fLi'u
e ser subm~tlda oport":lnamente p'31a
Comissão ao plenário.

O SR. DANTAS JúNIOR. - Est~

mar1a muito que V. Excta.. assim
procedesse, por me parecer mais prá...
tico. .

Com referência ao aparte 'do no"rc
Deputado, Sr. Allomar Baleeiro. d~·':>

alzer que dêle discordo 'taritoas.snn
c;ue enc:lminhei para V. Excla., com
quem neste ponto, estou depl~:lo

acOrdo.

O S.,.. Prado Kelly - Agrattec1ilo
a V. Excia.

O SR. DANTAS JúNIOR - ~J

referência às atrlbulçõe~ do' 1. 0 S-e
cretário, cUz o artigo 12, 1riciso g c:

"contar os Senadores e Depu
tados, em verificação de votação".

MaS no al'tigo imediato, sob n. 13,
hm.l.:Iém confere o Rct:1ment() ao 2,0
Secretário, a obrigação de: '

~'Contar os Senadores c Deputados
em verificação de votação", como diz
textua,lmente o incIso 4.0.

São, portanto.· atribuições ·perfeita..
mente idênticas, conferidas :o.os dois
Secretários em apreço, o que poderá,
de futuro, acarretar choques, ou ser
vir de motivo de "questões de ordem".
que, não raro, trazem desordem aos
trabalhos. :

Bem sei que, numa assembléia nu
merosa como esta; o 1.° Secretá.:.'io
não poderá, por si só, chamar trezen..
tos e tantos Deputados e Senadores.
Naturalmente se cançará e pedirá ao
colega que o auxilie. Mas como essa.
atribuição é especifica do to Secre
tárIo, em' todo Reg1mento de qual...
quer Assembléia, seria conveniente se
acrescentasse, entre as atribuições do .
2.0 Secretário, a de auxiliar o 1.0 Se·
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cretâr1o, na. contagem. de Senadorclj
e Deputados.

O Sr. Prado1{cllll - Não creío
que, neste ponto, assIsta razão a Vos
sa Excelência. Não se trata. de atri
buição prtvattvado 1.° Secretário,
roas de atribuição concOl'rente elos 1.°
e 2.° Secretários. Sabe V. Excla. comu
se processa a 'Verificação da votação.
De um lac10 da Mesa., fica o 1,° Se
cretário, e, do outro, o 2.0, k::;te ano
ta os votos ·da parte abrangida pela
sua vIsão ; a.quele, os da outra meta
de. Cad:l qual tem um trabalho di~·

tinto. Trato.-se, portanto, àc compe
tência. concorrente, e por isso !lgttl'a.
com relação aos 1.° e a.o 2.° Secretá
rios.

O sa. DANTAS JúNIOR - Estou
.satisfeito com a explicação de Vossa
Excelência.

Trato, ai!ora, Sr. Presidente, do § 2.°
do artigo 18, que diz:

fi § 2.0 No recinto e n03 lugares
destinados à. Mesa, durante a.s
sessões, 56 serã.o adm1t:dos os Se..
nadores e Deputados e os !uncto
n4r1os da. Secretaria em serviço
exclu.."ilvo do. sessão".

Pela lelturo desse dIspositivo vé-~e

que a imprensa s6mente terá seus re..
presentantes no recJnto se a Mesa ~.
sim o entender, quando Do presença da
imprensa é absolutamente lndispensa
vel, dacla a imperiosa necessidade qu~

temos de que o público seja bem in
formado áa marcha dos nossos traba
lhos. Oesejava. ext~rnar-me com m:).il)'l'
larguêsa sõbre o assunto, mas já me
antecipou o nobre Sr. Deputado Café
Fllhoe já tive o prazer de O~lV1r as
expl1cações dadas pelo ilustre Depu..
tado Sr..Prado KellY, considerandn,
assim, que a matéria. está vencida,
não me cabendo insistir.

Na. minha Assembléia ele Provincin.
os jOMlalistas,por força regimental
tinham ingresso no recinto, à razáo
de um representante ele cada órg:lü,
ao qual eu fornecia um ca.rtâo de
1ngrcsSO, por mim assinado.

O Sr. -AliomaTBaleeiro - Protes
to contra a expressfio 'l"Assembléia de
província", pois a nossa Assembléia
foi a. única que funcionou depois de

dissolVida., :t:eal1zo.ndo uma sess§.o até
às 18 ,horas.

O SR. DANTAS J'CTNIOR - Mas
não deixa de ser de província..

O parágrafo único do artigo 28 diz:
··Parágra!o ún1co. EncamInhan..
do a votação de cacla Título, po..
derá llsnl' da. palavra. pelo prazo
de meia horo., um membro da As..
s~mbléla credenclado por qualquer
dos partidos nela representados".

Não estou. absolutamente, de acOrdo
Sr. Presiclente, com tal dispositivo.
Bem sabe V. Excia.. c igualmente sa
be tàda a Assembléia que, no corrf.:r
dos nossos trabalhos, vá.rias questões
de ordem absolutamente doutrlnária5
serão ventiladas c discutidas e pa~a

as quais náo há, e nem pode haver,
dependência. ou ligação partidária,
como .por. exemplo: o parlamcntal'1s
mo e a presidencialismo.

Sou convIctamente presldcnciaUs..
ta .. .,.

o Sr. Nestar Du.a.rte - E' Iamen..
tavel.

O SR. DANTAS JUNIOR. ••• , mas
tenho colegas de bancadas e de .Partido
que são francamente parlamentaristas.

Se acontecesse ser credenciado um
colega pai'lamentarista para falar em
nome do Partido, estaria cu e as que
pensam comigo tolhidos de fazê-lo,
ante a proibição formal do Regimento.

O me:imo acontecerIa com o Partido
SocIal' Democrát;<:o e com as demais
partidas ólqUl representados, de rere
rêncb. aos seus componentes.

Só admito limitações em questões ni
tidamente ··partidârlas.

O Sr. Aliomar Baleeiro - Essas s~o

questões ch::l.lnadas abertas. O lider
não poderá traçar uma or1entação.

.O SR. DANTAS JÚNIOR -- Pros
S~!gu1ndo, Sr. Pres!dente. desej-o iJl:J::.er
vn r que não encontr21 no projete qunl
quer dispositIVO com ref.erêncl3. ao nú
mero de autógrafos obrigatórias da
ConsUtuição.

Ora, fazemos parte de um:x. Assent
b:éia que p:lss9.rá à História, e é mui..
to n::r.tural que deva e:xlstlr determl..
21:1 do número cb:iga tório de autógrn
fms, destinados ao Arquivo .da Assem
bléia., ao InstItuto Histó:!co e Geográ-
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fIco, ao Arqu1vo NacSonn], DU a qual..
quer repartição cultural, sem pra.lulz·o
de número de autógrafos que. pm:v~n~

tt:ra, desej-::m os Senhores Constitum..
teL

O Sr. Prado KeZlll - Sendo matá..
rl~ que se enquadra perf.~itamentc 11:1.
redação, sugiro ao nobre orado: ofe
reça emencta neste sen~ido, que será
considera.da.

O SR, DANTAS J'ON!OR - Deixa..
l:l-ci D. carg·Q de V, Excia.

O S.,., Prado Kellv - Infellzm;"nt.e,
pelo CU1'S'C que es:à tom3 ndo o d~bJ. te,
t~rcl de ficar muito atento e náo dis..

. purei de tempo );):lHllnte p:tra isTrJ,

O SR.. DANTAS JiJNIOR - O ',Htf
me: ponto, Sr. President·2, sóbre o ql.:.al
cl:;sejava apresentar emenda de r2da
çãv diz respaito ao artigo 51 .:!.ssim
rca1gicio:

.. O Senador cu D2PUt~c1o s6 po
derá· talar:

a) para apres::ntar lndlc~cé~s,

requerimentos, ou projfltos de re
$olução;

b) sõbr.e proposição em dl:scus~

são;
c) pela ordem;
<!) para enc~m!nhar a votação;
e> em r:xpHcnção pesso:ll."

E qu:mdc. 81'. PrL'sld-cnte, c O~'u ...
t:::da ou S:!:lador necessitar de lah:::
p3ra reque::::r retif1c3ç~~ da ata?

B evidente que se trn t:l .ie uma fJlh3.,
po~s, os !1u!t:es membros da Cc:n!s~ão.

estou c2rt.o, não tiveram 1ntençi.) ela
sltp:essâ{) à~ mais uma oportunidade
<In Ccn~titulnte usar da pabvra. P:l:::l.
re~t3beleC2r a verdnde sObre o que
Ot'orreu em sessâo anterlor. Devo de~

c~~rar que não formulei :lo emends 
aliás. de simples redação - deV1do à
bO:-t acolhida que. ant2s d3 sess[i.c. o
nubre Deputado Prado Kelly delA às
:cunhas pcnderações.

São esr.3.S, Sr, Presidente, 3.5 lig~!~~s
OlJservações que pudE' !:l.zer no::...rz·to
lnpso de tempo qUE' tive para eX:lmlnar
o projeto ~ que agora trago à 'lore..
claçãc dos meus Hustres col~gas •. ;

O Sr.' Pra.do KelZy - Pode fic:lr.
certo de que a Casa re-eeb-eu com mui..
to ap':'êço e agradece a cola.boraçt\\l de
V. Excia.

o SR, DAN'l'ASJúNIOR. - .••es
perand.{) que a nobrl:' Comissão e a
Caso. lh~s dêm a utenção que mere..
cercm. Ulíluito bem; mutto 'bem.}

O SR. JOSn: BONIFACIO •. ~e

nhor Presidente. cedo a mmha Inscr1..
ção ao Sr . Paulo .,arasate. .

O SE. PAULO 5ARASATE - Se..
nhor Pl'eSldcntL:, em vcraaCle. a c:men..
as número um ao prOJeto de Rcgl..
mento não e nem aquela a que 8C re..
ferIU o nobrE ConstltUlp.te!:r • Café
FIlho âem qUulquer outra ,tu:- que iI.

êle foram apresl:ntadas. A emenda
número um, ao emenda de maior 1m
port:1.ncla - perr.ciItam-me voltar ao
a::íimnto - da maior Importãncia por..
que, intimamente ligada à soberania
da Asscmblél..l., é ~ que d.z rcspcI;.o
ao art. 76 .:lo projeto de Regimento,
assim redigido:

li A Assembléia Nacional não po
derá c11scutir ou votar qualquer
assunto estranho ao orojeto de
Constituição, enqual1to (ste nã:J
!õr aprovado, :laivo o~ casos pre
vistos neste ReglnJt'nl.O.

P;uâgro.fo único. S::l, entretanto,
no correr dos tfubalhos. se tornar
evidente a nccessldactl" AlJsoluW, de
qualquer resoluçâo mac.llavel, sôbre
a qual r.aja o Ch~f': ;~o Estado pe..
dlc10 a ~ohl.bol·açáo dat\ssemblela.
será ela d::'b.:lt·cta e 1I0taàh. em
di.,cussão Unlca. com parecer cio.
Comlssào cc: POJ:C1a ou da Com~,5

são e::i;J~cial que, p:lTl tal Um, lo1'
criada pela Assembléia".

Sr. Presidente. de que êsse prec~':o

chocou a sensIbil1dade de numerosos
Srs. Constituintes. a prova esta J.1as
várias emendas 6, éle oferecidas. e005"
tltulnt::ls de várlo~ ?nrtido~ :-entlram
quão preJud~('laJ :iér1a a própria A:i"
sr.mbléla deixar-se p2rrnClnecer no
texto do Regimento Intei.'ui> CUSP031
ção clessa ntl r.nrezl:S .

Dlr-se-á, Sr. Fres1dente, que oRe
glmento da Assemb'Plade .i3-34 ::on..
tinha dispositivo ..omelhdnte Nác~ o
nego. O art. 102 ao Regimento de 34
consubsto.ncia materln tdénttca n .10
art. 76 do proJeto, hoje jr~l:1'ir('rmac;lo

no art. 71 de substitutIvo Mas. Se
nhor Prestdente vale ress:l.lrnr ainda.
uma vez que um êrro .aão 3ustlf1~a



- 31-:

outro. Estamus e.,.:~tamente em face
de um caso de tal ordem. Um erro
PllTvl::llltura "l"'metldo pela P~5scmhlf'lHl

.Nacional nl)f~~,ll.tll1nr.e Cle .1 4 não dc':'~

1ndt:zl1 os :)."~ Constltui1'tas da A'J
fl~mbléin ar:· 4.6 a PCl'Il11t.U' (;:om ~":u

próprio voto, que se tolha, expressa..
mente, ri. sua vontade de sobcrama, no
orientação mesma dp. seus trabalhos,
consentindo que continue de pé êstc
dispositivo, que considero absurdo e
inaceitável.

Com atinência r esse malfadado nr
tigc., foram oferecidas. conllJaccl1tuel,
diversas emendas. Algumas objetivnm
a sua modificação; outras, a supressão
lnte~ra1. Esta n~sta h!pót.esL. - C !.::c~

receu parec~~ em ~Jo.rtc:: '~~'''n'~vcl 
a emenda .~~ nd ·na nlHr:-rlu :'lOI) o nu..
mero ....14• .,ubs('l'h1. i&,u~l~U'nte, ~".!IJ

l10bre Dern1tactd f'l'. J Ul't'muh' Ph'cs
Ferreira.

1;)iz 0.. citada (:mnnda: .
'" Ao u!'r.. 71) c· f;CU parágl':lfo

único do :;J:rOJPf.O rle R "gmumtc In..
terno. S'lprlm:.l.m-sc.·' .•

O Sr, Prado I'f.elly - Deve dizer,
nesta partt!, que fUi vuto vencido na
Comissão, Aceitava a emen:lD. de
V, E:<.li. como dm voto favornvel a
outm5 emendas. )terr.clda~ pelos Se..
nhores Amand~ filontes ~ A'rlf Sam
pnio, A Comissã.o, entre t:mto. resolvl~a

de ontro modo QU3.ôII.G ~ este ponto,
portnntonào me SltVr hab1l1tado a
interpretar-lhe iJ Ol'L~lHo.ção.

O SR, PAULO SARi'..SATE - O ~::

clar::clInento dado á Casa pelo n~~:u

eminente colega. Sr, Deputado Pr:1C~f)

Kelly. a cuja. b::meaclo. pertenço, e a
cuja. lntel1gêncla presto a maIs stn"l;~l.'a

e m~rccic13 home,n..ls!m; é de' touo
oportuno. porque define perfel tam~~I:e
o pant,a de vista da União Dcm("'~'n

tioa NaCional acércn dêste exdru~u1o

à~spositivo ,
O 'Sr, Nereu Ramos - Permite u:n

a.parte?

O SR. PAULO Sl\RASATE - Cem
prazer.

O Sr, Nereu Ramos - Na oportuni
dade do encaminhamento da votaç{lI)
ter(:i el1sejo de explicar à Assemt:le1a
os motivos pelos quats mant.em.os a d1s-

positivo, coerentes com a doutrIna que
vimos sustentando nesta Casa.

O SR. PAULC ~ARASATE - ,sf:
nhor Presidente e Srs, ConstItuintes:
o apn,l't2 com que ac.. lJn c.: ;J1e honrD.r
o nobre lider da maiorla l de maneira.
nenhuma., pode concorrer para que cu .
deixe, com a minha oancada de ;m~"

tentar o ponto de vista e,:posto. f~')r..
talece, pelo contrário. os argumentos
em que estou baseando minha expc~t..
ção, porque S, Ex.a. acaba de anteclpar
Do Casa que seu pensamento persj,s~e

diverso· do ponto de vlsra do i1U5!1'~'

Deputado Sr. Prado Kelly, q~e ~POiOll

integraLmente a minha emr.nda,
Nestas condições, Sr, Presidente.

mais do que antes, me cumpre renova.r
ao ar~mnentação ,q.ue V1nha c:~pcnden- .
do, cada vez com matssincer10ade e
mais intenso espirlto liberaJ no scn..
tido ele quc seja aprovac!n fi emenda
n,o 114, pnTa n qual apresentei rcClUC"
r1mento Co\! prc!erêr..el~,

Não ímpol'b. II 116s outros, deíen..
cl,enC:o uma Cluestüo de pr1ncipias, que
o pl'e·clrn'o Scn:ldcr Nereu Ramos c os
s~us ilustn!5 lideradas hajam eX9ôsto
o seu ponto de v1sta, qu::mc!o dog de
bates sObr~ a 1ml:c~çUo da U,D.,N.,
cem a qual !1l'ct.2ndlan:cs tl":tçaT nor...
rn~s ~cs Poder2s do Estado, Ocorre
ainda que, embora tenh~m juIzado
SS, EEx.:l. que n~nhur.n:l cutra rr.~té

l'la, além dI) projeto C:C Constitu1Ção~

deveria Z2r tratado pl'CS02ntemente nes
ta .C:lsa, nada obsta que :llJorn con
cordem em r02tirar da Rcrrimenr.o êsse
dispc!:itivo, para que êle, tal como
c:crreu com a Carta de n7, longe de
ficar expresso. permllneça, apenas,
suspenso, qual um meteoro, sõbre as
atribuições desto. Casa.

O anelo que tomo a liberdade doe dl..
rigir & m:l.oria é, pois, no Lsentldo de
que adote a emoenda, porque. assim f::l.
zendo-o, ntio irá de encontro a.o seu
pensamento. Deixará queêle fique re
sistr~do, apenns, como subsidio histó..
rico, mas não im:crito num texto legal
aprovado peles próprios .Srs, Cons-
tituintes. .

d Sr, Lino Machado - Esse espl..
rito liberal defendido por V. Ex.Po é
necessário à v1da do pa.rlamento.
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o SR. PAULO SARASATE - Agra
acÇo o aparte do nobre colega pelo
Maranhão, que sempre foi e continua.
sendo um espírito liberal.

5r. Presidente, feitas essas consI
derações sObre a emenda D.P• 114, con ....
fio em que a Casa a aprovará., supri
mindo o cUspos1tlvo antl-demccrat1co,
porque, tratando..se ma1s uma vez de
questâo sem nen.huma feiçâo pRrt1<la.
ria, que em nad.a afeta o programa
de qualquer dos Partidos aqui repre
sentados, penso, data venia do julga..
mento do ilustre l1der da maiu..·ia. que.
ela pode permanecer, como questão
aberta, sem qualquer desdouro par~

a mesma maioria. Sendo assim, cada
um votará deacôrdo com as suas C011..
vicções, orIentado pela própr1a eon..
ciência, sem terir, de modo nenhum
os compromissos assumidos com os
respectivos part1dos~,

Ha, ainda, 5r. Presidente, outra.
emenda que mereceria comentáriosde
minha parte, mas verifico. já agora,
ante a retificação do substitutivo, que,
recebendo parecer favorável da Co
missão, passou a mesma 'l fazer parte
integrante do aludido substitutiVO.
Refiro-me à emenda D.o 26,· por mim
apresentada, que fixa prazo para ;,j:;
trabalhos da Comissão Constitucional.

Recordo-me bem, 51'. Presidente,
quando da discussão da 1ncUcação ude..
msta. que um dos argumentos em que
se apegou a no):)re maioria, tentando
- se me permitem dizer assim, 
colocar mal Q nosso pensamentc pe
rante a opinião pública, foi o de que
nós, com aquela indicação, poderíamos
concorrer pa.:::a retardar a marcha
acelerada que todos desejamos impri
mir à elaboração da Carta Magna.
Entretanto. aquela indicação derna
neira alB'umacolidia .:om os desejos
e as aspirações de to::los os brasile1ros,
que desejam viver sob a tutela da lel.
E foi por isto que, partilhando dêsses
desejos e dessas aspirações, agora mais
do que nunca, orientados no sentido
de que tenhamos ràpldamente uma.
Constituição. foi por isso que redig1 ao
emenda em questão, prescrevendo ta..
xatlvamente um prazo para os traba..
lhos da Comissão Constitucional. Bn.
quanto, pelo ante..projeto de Reg!..
mento, eram Umita.d.os os pra~s -

alguns dêles até aparentemente coer...
oeltlvos - para o plenário apreciar iJ.
matéria e decidir sôbre ela, a Co..
missão Constitucional, talvez por es..
que-cimento, não teria limitação de
tempo pal'a apresentar à Assembléia
o projeto de Constituição. Fel1zraen
te, porém, a questão já está virtual
mente resclvida,P01s. mereceu '1Ml'e
cer favorável a emenda em aprêço.
que ftxa o prazo de 30 dias, prorrogá
vel por mais 15, a juizo desta Assem...
bléia, para ciile a Comissão Constt
tu<:ional <lon<:lua os seus trabalhos.

Em tais eon 'lições, Sr. Presidente,
e antes de concluir quero afirmar,
ainda uma vez, a convicção de que,
em tôrno do arUgo 76, hoje 71, a ques..
tão ficará inte1ramente aberta. m~.::mo

porqu~ é a céus abertos que devemos
resolver todos os problemas que. se
identifiquem, de fato, com o espln~o

demccrático de nosso povo, com as ,\~.;.

plrações democráticas desta augusta.
Ass-embléia i (Muito bem; muito bem.
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - .\cha..se na.
cãsã""o -S::,~· -L~ão Slm!,3.io.

Convido os 5:05. 3.° e '1,0 S~z:~~árlos,"

p:a.ra, em comissão, i:n.t::'O<1uzi~em

S. Ex.~ no reci:lto.

(Comparece S. Ez.U, e presta o
com1JTomisso) .

O SR. JOS~ BONIFÁCIO - Se
nha: Presidente, ver.:'l; J.a:•.r à Assem..
b!éia des,ido de to·elo e .;u~· .uer es..
pir~to partidário. tão só CaI: o obje
tivo de colltlJo:ar com a Casa na
teltura da nossa l~i interna..

Não é poss1vel que nos consideremos
alheados clossentlmento5 do povo br~ ..
sileiro; não é possível que nos cons1..
dere.mcs metidos dent:o de 'l::Il' "õl"I'e
-~ marfim, assistindo às _._:orc::. ca-
tástrofes, que :?orventura desabem
sõbre o Brasll, de braços cruzados e
l:..:.rmes, como espectadQr~:. ..... _::".~.

O art. 76 do Regimento isto nos
quer impôr. Quer nos impf<lir 1e
fala.r, de d~b3.ter aqui assuntos alheios
à. Constituiçã.o que devemos outo=gar
ao po'\.'o b:-3.silei;o.

O argumento mais importante,
2.Quêle que prevaleceu ::lllS ."- :5es
passad:l.s, é o de que falece à Assem-
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b~é1a a. necessária cc .:-_ ::têncla ,:.ra.
trat:u d.e outros assuntos que não O)

constante elo edital, cligamos 2.ss1m, de
sua convocação.

Mas, na verdade, trata-se, apenas,
de argumento de fachlda. pc:" . Al:~

sinceramente não foi sequer esposado
pelo nobre lider da. m:l.1orla, uma v~z

c..ue S, Ex.o. apOs a sua a5s!n.:.tu:a ao
projeto de Regimento Int~:no d:J. - .. c;a.
sem restrição de espécie ~lguma.

O art. 71 do p::ojeto de Reg~l':"'" .. .:1

estabdece:
/I A AssembléIa N.lcionl1 não

poderá discuth' ou votar qualquer
assunto estr::.nho ao proj2to de
Constituição, enquanto êste nãv
rÓi: aprovado. s:lvo os casos pre..
vistos nêEt~ RaglmentoH

•

O Sr. Lino Maclz.ado - Logo no P3o"
rág:afo único há uma aesigualdade
er..tre os pod.eres, pois U:a essas atrl ..
buições ao Pa.rlamen to ao passo que
a~ dá. ao Chefe do Govê:no.

O SR. JOSÉ BONIFACIO - 0::.\.
Sr, PreS!C:ent2, se o nob:.-e l1c1er da
maioria re,conhace competênc:a à As..
s~mbléia pa:'a, restringir•.1e os pode
res, claro está. que, também, deverá re
cc.nhecer paraz.:npliar-lhe os poderes.
Isto é o que emerg2, de mln~ira me
rldian:l., solar, dos tê:mos em que .se
encontra vasadoo art. 71 do projeto
dc:l Reg~mentoInte:no.

M:l.s, Sr. Presidente, o próp:l0 Re
gImento revoza. ainda, no seu '::1
tcúdo, vár!osdisposltivos da C:lrta
fascista. de 3'1, quando cUs1}ôe sõb'l'e ~

c_ametênc!a. do Superlo:: '::bunal
Eleitoral, e quantia est.J.belece QU2 é
defeso aos S:s.Deputados aceita.r no
meapõcs feitas pelo Pocler Exccut.vo.

Ora, a Constituição de 37 veda, d~

modo geral. que o. Deput:ldo aceite
qualquer lugar PÚbllco passível ( "'",
mlssãe ad nutum; entretanto, o Reg1
mente Interno ressalva o c3.rgo _.; .. 'ti..
n!stro de Estado. Se isto se verificar
no curso dos acontecimentos, pe-...··~
tare1: chama.do a depOr sObre o ~:lSO,

como p:ocederá. o Sup:emo Tribunal
Federal~ Aplicará o Regimento Inter
no da C::.sa? - Mas, então, nvogada
estâ a Constituição, nesta P3.:t~.

Apllcará a Carta de 371 - Mas, então,

/',~~r- (
/"I~"" ,~t:\a 'r;" ..... '~I" ..

" ~ : ~_' ~ ':-~:'''t .yI ":', . o .
f .....,J ~~.:- .,.~..... ~:. '"~tl ~ ;';~' .,,~:.~ .. ~
ll. _•. 'r'i: (ji... f.·.~..1 "

I".;. • I' ..
"\ ~ :"(.'l.~ ",I • t " .... ,

,.('~/'f ~"j"'1 ~I ... ~ , ft-- .. ' I... /' Il~". " .. ,i
~, ,:,l I 'r" -- \ ,...... ,;

o Regime'nto disllOs demais, e f 0:-" A '''P:o;::3' /l' i i"'~" /'
indo além dos pode:es que nos loram......,.....,..-.~~.
ac:ibuldo.:i pelo ecUtal dr.: .::onvoc:l.C;~O,

SEgundo a argumentação da. malOr1a.
O Sr. Paulo Sarasate - };: lrretor

quível o al'gumanto ele V. Ex.lI..

O SR. JOS:E: BONIFACIO - Faria,
por .15S0, um apêlo à Casa p~ra qua
expurg.a.::.sa do Reg~mento Interno pre
clslm;nte o art. 76, D.tu~l n. E nisso
não vaio p:op6::ito - quere :~:ntuar

- ele relegar pl:a plano r' :::undã:io a.
Cart.:l de 37, lntelizms.nte já. recc:lhe..
c;da em vigor, implicitamente, peb.
J. .mblêl3, CC'nstituinte, em ci.tt~ d.e
ontem.

S:-. P:es1dente, há. outro ponto que
reputo g:avlssimo.

. O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.1I. dá
lic~nça p.1l'a um apa:te?

o SR. JOSE: BONIFACrO - '0115
não.

O 5r. Nestar Duarte - Pl:a melhor
compreender-se o desenvolvimento da
D.l·sume:ltação de V. E: convir1a
e:: .•minasse e crit!:,:.ss~ z. parte final
do nrt. 76, onde parec~ abr1r-se ex
ceção larg.J, ao pr1ncipio restI1u....o,
que o nobre arad.or censura. e a que
dúu meu apl:3.uEO. REza a parte fi::lal:
- .. t:dvo os casos p:e'v~stos nêste ~2
gimEr:" .,;

O Sr. PauZo Sarasate - O caso d~

eie!ção do Presidente d.a .......;;.~" ..·.:.!.Cl,
por exemplo, não está previsto n'" Re...
gi:nsnto. .

O SR. JOS-e BONIFACIO - Como
'ia dizendo, Sr. presidente, é que~tão

c.~. :luis alta gr,avidade a pe:manénCl3.,
Il~ RaR'fznE!nto Interno. do art. 71. Tal
dispositivo nos obriga ao alhelamento,
completo. definitivo dos acontecimen
tos pol1t1cos que se desenrolarem, c:e
o:,a em diante, no Brasil. Excmpl!r'~o

im.ediatamente: a C3.rta!ascista de ""7.
rtvigorada pelo DecrEto-lei n.o 9,
nlt..~to a- p:'opÓslto,jeitoS3.mente. 1n..
clulu, no seu v~ntre, o art. 82 estabe
lecendo ... "eguinte:

11 Vagando, por qu.alquer m'Otlvl),
a pres1c'ênci'a da Re-públiea., o
Conselho Faderal ele~erá, dentre
seus membros. no mesmo' dia ou
no dia !r.aedla.to, Utr:. Pres1<tenta
provisório" •
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Dai se infere, !nstantâneam.ente, 
que, durante vinte e quatro horas. 
pel:o menos, a Constituição, isto é, a 
Carta fascista, permite que o Brasil 
fique s'em ca.lnça, ccmplctan:!Js:nte acé
falo, intei·mmente entreguz ao pcder 
do ma!s fc·rte. Mas. supondo que o 
Cc·nse"!ho Fe·~eral, que um novo dis
pDsitivo dencmincu Se·nadD Federal, 
se reuna pa.ra ;l2ger o su~ce:s.sor do 
atual Presidente da R::púb!:·~·a, qu•e 
acrmtscerá? O que a.conte·cerá é que, 
ain·c•a aí, não será po3sível e1e.g·er o 
su~s·ss•Ol' do Presidente da Repúbli:ca, 
pe1o s:mpl<es motivo de que existem 
os Senadores mas não existe o ;5e
na.do Fe·deral, que ainda não está 

· cc·n.~titu1do. 
Ora, Sr. Pr&sid·:::·nte, s-e, pci!' a1caso, 

va.gar-se o ca:-go de Pres:·dent·e da 
Repúbbca, vamc:s marchar, con:de·n
tems·nte, pa;!'a o cáos. para a d·e3or
dem. pua a escravidão. para a sulb
m!ssão a.o mais forte. E quem ~·erá 

ê:.s·f mai.s forte. Sr. Presidente ? 
Ac::~.:.o o f:.r. Min~stro da Guerra ? O 
Sr. M:ni:stro c•a As·ronáut:,ca ? O Sr. 
M!nistro da Marin' a ? 

Eis aí a hipóte:se de uuna luta em 
pen:ndiva. 

Mas, se retirarmos do nosso Regi
me·nto Interno o art. 71. e os a h:cpó
tese nunc•3. pcderá re~lizar-s·e, por· 
qu.::. v1ga q.uo fôr a P~esi.dê:nci<I da 
Ropúb!ica, po-de riamos nc.s · r·::unir e 
esta.b2I2·c2r, então. as norma:s de como 
se d evs-ria prs·:o·ncher o Exe·cutivo 
va.go. 

O Sr. Paulo Saras ate - Perfeita
mente. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO - As
sim. S:-. Presidente. façc da.qui um 
a.pêlo, nã.o com s-bjetlvc•s pnticários 
onte-m perfeitamente deline•:J.d.os e ·ex
pendidos, mas, sim, um apêlo de bra
sile!ro que tem empenho em c-::>h·bmar 
cem a m1:.ori:J. pa::·a que o Bra>Sil 
sáia da situação aflitiva em qUJe se 
€T!CC•Yl\!:"a. 

f:s':•c re·ceio. ês•':•e temor que se está 
domonst:rando em PE·!mitir qti.o a 
A<o:•:;emb!é:.a di:;cuta as:;untos outrcs 
que não os do de·c·reto de sua c8nvo· 
caçiio, não tem explicação, e faz até 
- direito infunca.dammte - de;::·co.n
fiar dos propósitc3 do Presidente da 

Rs·púbE:ca, de que a maioria nesta 
Ca;::a é a expressão :iva e firme. 

O Sr. Nereu Ramos - Não apoiado. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO - Se o 
paí:s cf.crninha nor,malrnent•e, se tudo 
está em o·rdem, por c;··e não havemos 
de permitir que êle tenha figura ju- ' 
rki:n:a d·eünida, que os pod.eres nado
nais tenham d·ete-rminada a sua ór
bita de ação? As·sim, desafc.gaTemos 
a opinião púbE·ca e evitaremm CG gra
vm incc·nvenf.entes que ~:tCa<bo de acen
tua.r e de re<:<Saltar. 

lts·te meu apêlo se Jirige, de ma~ 
neira espe'Cial, ao nobre líder . da 
maioria ... 

O Sr. N ereu RamL I - V. Ex. a está 
falando sôbre matérí-~ venci·da: 

O SR. JOSÉ BONIFACIO - Não 
estou fa1ando .obre maté-ria venc:,,:a. 
Esta teoria, V. Ex. a a e~lbO·ÇOU on
tem, mas não tevé a nece~<3ária cc!l'a
gem de levar a,diante, tão indefen.sá
ve1 era ela. 

A matéria vencida aqui foi exclu
síva.m::nte sô·bre a P•ropa.sta do Par
ti•dc 0::-munista e sôbre a indicação 
da União Democrát:ca. Em ambas 
rwusava-,s•e à As•semb!éia o poder de 
revco:s-.a.r o.u substituir a Carta de 37, 
E. a.gcra, se quer impe·~il que a As· 
s::mb:éia trate de tô:la e qualquer 
matérh, mo:•;:mo a-quela diferente da 
Carta de 37. 

Vê o hcmado líder qu~ a matéria 
é cihmetra!mente c•po-sta. 

As.sim. Sr. Presidente, estou certo 
de que se a As·sem";Jléla Nacional 
Constituinte fazendo sair do s•eio do 
R:;gim=nto êste artigo, tuá prestado 
UJm grande serviço à Nação ... 

0 Sr. Paulo Sarasate - E a si pró
pria. 

O BR. JOSÉ BONIFACIO - , .. e 
te:-r leva.do ao povo brasileir·o a aib· 
s·CYluta e ccmpleta tranqüilida.de, .ie 
qu•e e·stá preci.sando. h.á tantos ancs. 
(Muito bem: muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 

O Sr. Guaraci Silvein. encaml· 
nha à Mesa o seguinte tel-egrama, 
para que conste da a ta: 

Em resposta· telegramJ. V. Excla. 
drrtado 24 corrente vg relativo supos· 
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tas vtolênclas prat1c;).das policIa São
P::Iulo contra trabalh:ldorC3 cumpre
me em nome Senhor rnt~rvcntor Fe
deral lnform~r núo ser cx:ltr.: 11::1,10. po ..
l1cla dêste Estadú por qualquer su~s

autoridades lnvestlgado:oes ou :zrr,Zni;Cfi
outra categ·orio. pratic:l·jo v!cll~ri.:~3s

cor.t.ra operárlos ele fãb:-ic:ls ou o ltrOS
trab:dhadorC5 na CapItal cu 1~ll,::·:~<.,,:

pt. As instruções emsm~dt-l.s da S~cl'e ..
t~ria da Sezurança PúbUca são no
st'lntido 'não constrangir n!:m ffi:Jles ..
tal' grevist15 que se mantenham em.
at1tud·e !,3cific:I. sendo det1d,os np:ma:3
al:!'uns deles por sch:lve:oem l'::Unlr'lJ
enÚ·ac1a est~beleclm(?ntos com de1jb~"
rado proposlto obs":tr 1n~r25~': o::n
rilrlos não grevtst~5 por meio d~ r.m~:l"

ças ou ntO$ CO:l:'::'ctüs ele ;t3:~s:li~ pc.
Outros grevtst:ts fo:"m t:lmbóm pr{~~os

por at:J.C:l!'em a pr!cl:·~·:l.:l.S c a nr<':~i

ónlbus rcplH·oS p~:~~,G'el:-cs qtt:! t:,:;r~ ..
gaV:tm conà UZ1d{l5 por oom:J~l:·.% '/H"
para que a populaçúo não tlC;tSfiC (:-;..
p(:sta a malcres S~I c~'lf1cios du:a:1~~

movimento dos motorIstas PC Tamb~m

em S:lnto Andr& par idc:Hfc05 meti·
vos ['Oram detidos ~lgu:ls c'2:'ár!o~

mo.ls exalt:lCios a fim de 3':1 ra:lt!l' or
d~m púbE~:::t pt Nestü C::tp1t:u n~3 In..
dústrias Wolf Metal VI) fo! io;uo.lm:mt2
c.l.;.tida cpe:-ário :lrm~1Clo punh:t.l v~ qu~

ame:lçaV3 comp:mh:?:!"os qu~ 52 d!<;
punham voltJ.r tra.ball1D pt Posso asse..
S'Ur~r vocênc!a que· essas provldenc13.'3
são adotnôlls com o m:üc::" crlté:'io L';
nâo havendo nem ex~~ssc~ r2~tr1n';1n'

do-se detençõ~s 0.0 mínImo e?l~ido

pelos lnterêsses or::l~m públ!~:1 pt. 
S:::udaçõ2"s. Edg:.t:'d B~ltist:l. P'.!:,:Hra
Inteirada.

O SR. PRESIDENTE - Tem ::l P:l·
l~vra o 'Sr. MUtonC"~~::5 d~ B:-1tu.

O SR.. MILTON CAtRES DE BRITO
("') - Sr ..Pre51d~nte. S;~. Ccnstttuttl"

. teso An~2s d~ m:l1s n:ld:l. qu~:-o f:lZ!;f

l1SEllras aprec!nçO~s no ~cnt!d{') do:! c:;~

clarec~r corno nós, da bancndrt. comu
nista. procuI':tmos :t m~lhor ma:l~1r;l,

de discutir as emen=l:l5 qu:! r!z~mos,

englobadamente. Outros coleg:ts v!:-ilo
até est:t cril)una fazar a dctas~ tj~ :11
gumas d~las. A prop6s1to. devemos
dC'clarar que a quase tot::l.l1dael~ ela.!:

(O> Não f61 revisto pelo orador.

Que apresentamos não foI lev3.d:J. ~m

consldfI'açãe. Algumas fo~am conslcte..
fi':das prejucUcad:ls c malar pute foi
l·,(:;jei t:tdn .

O Sr. Nercu na.mos - Não fOTam.
a.c·eltas, mas fo:;tm devidamente eon...
slderadfts.

O SR. CAIRES DE llRITO - F·orrtm
com:!deracl=t5. mas não fo:-n:n aC2ít.ls.
e:-::I ê.;:s~ c mzu pens:tment:).

Alsuns COl~:;;l~ f:llarão de modo ~e

r~.l, sôb~e o R~g1m~nto. A:nt::s. pDrém,
d(-· iniciar minh:l5 c~m1de::::.çõ~5, r!r
s::'.lar1~ dizer o s~~u1nt2: notamos rJ1JC.
c P:OOJ2t:J lntcl:l!. feito ú. b:t.se da 0'';::'5
tituição de 34, mas com a ?2'ec·cu:_·aç:~o

ti.. e1::tborn um~ Clrt:t. Constl"Hci·O:':J.l
() mais depr2S~:l poss1vel. crio!.i p;.:-a o
R~girnen~o uma s!tua~ã:J pouco d~lW)"

crática.. fundamentalmente, nnquilo
Cjt:e E~ ref.e:·~ :lO t::;m;J::l. A Comi:sãc se

. t)r~::tdr;u ao temoo. ref!etin:lD. nl~tts. o
p~nto d~ vist:l da m~io:·iJ., c=mo se o
tpm,o, para cla bO:':aç:kJ d~ uma C:t.~ta

M::.gna. )Judc:::se ser c~nt:ldo em dias
0:1 Gm r~ú:m2::o de S2SSÕZS.

O:a. eu nia p::Jdb detxu d~ ~xpô!"

êsse ponto de vlst;t. pcrCIU~ :?st;-a::ho
que St:' c:tr::a do f.:t!so pre-s::;)..l.p::Jst o d~

CU~ estlln10 aqu1p:::r:l ebb:):-'T um~'

Ccn~titu1ç:io t1Ev2mcs ~guznt:lT aC:lT"
t;,l de 37 nt2- lá. E cama E2 rcc:lnhcce
q-ue :lo C:nstltu!c;ft.:J d:! 37 ni:! p:rmite
um:l vl:l:l normal à. Nação. tu:!o que
f17.~rmGs aquI ne3t:l Casa estará e~cr:::...
V1Z1do :lO ::irgumc:1to do tcmp~. D!z~se

que p=e.c!s:1r.10S t~:\b3Ih:l!' d~pt·(?sS3..

Ora. S:s. Constit:.Iin~:?s. não s'? faz M
pressas uma Const:tu!~ão. É m;!h~r

p:r~t~·rn1.C5 nnis õi1~ e s::!rvirmo5 me..
lhor se Br:uil. N5.n é pcr ac'lSO qt:2
defendemos -ê~t~ P~:1:0 de v~st~'. Não
c justo que ~~ 12ve Lss·n à c:::n:i!ção de
ld c S~ lev:mte. a c::.d3. mo::n~n~o. o
p-:ooblem9.. da tem?Cl. como se ttv~sse

mos de oten=ter o. um:l crdem supe=lor
<lU:? nos fixasse um prazo. Então, o
R~glmento se tornn. re9. ckmárfo no

. E'que S~ re13cloml comc3ta press3..
llm:lvcrd:l.deíra compres~ão. O prô';Jrit')
artigo qu,!) foi aqui profUga·de pelo co
lega que me prE·c~deu na tribtma. tala.
do tenlpo, E o substitutivo do Regi..
r.1'ent-a o plorcu muito mais ~!nd:L,

qllando. no proJeto inidal. se nv~(lva

Clo:rta ::tUl'a, de dem-ccrncia. Mas, se não
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temos um RegImento demo<:rátlco. ire ..
mos criar, aqUI, nesta Assemblél3., .:110."
riamentc, problemazlnho.5. O ReC;l"
mento não pode ser encarado com a
<Uspl1cêncla que se quer. e fundamCll"
t~l pura n própria Constituição.

Feitas estas consltlel:ações ligeiras,
passemos ao outra sérIe de o}:),S.erva..
ções.

MInha bancada pro,pôs um substl..
tutlvo ao art. la, através de qual se
sugere a crlação de uma Oom1ssão
que obedeça ao artHi.cl0 arItmético,
para conceder uma reprcscntaçtlo
proporCIonal a ComIssão d~ Cons:tl"
tulção. Por êsse nrtUicl0, que diVldC
o número de Deputados f,1()1 33, por
9 e dal P'C1' diante, chega.. :::.e 1l con..
c:lu.são de que essa Comissão é nu..
m~rosa.

A essa Comissão de ConstItuição
sera transferida grande parte dos
de~ates que deveriam sc·r travados
nêste recinto. Com essa Comlssão na.
qual só do Paríldo S<lclal Democrtl.
Uco tem 19 repr~sentantes, vamos
cnar, a partê. um pequeno Pada
menta. Não temos a menor tlusão de
que lsto irá d1!1cultar os trabalhos.

Não se defenda. entre,tanto, o t;)e..
ne!1cio p;oporcl0nal. pcrq:.te a pro..
porção é tão pequena e tão d1!tcll de
I)e fazer menores Partiaos ,que nâo
deverlascr ltvada em conta. Que
vale um rep.:esentante dI) Partido
ComunIsta diante de 19 representan..
te::s do Partido SocIal Democrâtico?

O Sr. Nestor Duarte - Qual o
~ritério que V. Ex. sugeriria?

O SR. CAIRES DE BRITO 
ApresentareI um subs.Utut1vo.

Acha.mos que essa com1ssáo grande
se trarns!ormará num pequeno par
lamento, da manet:a como, está or
ganizada. Sei que. em 1934. acon..
teceu a mesma c01sa.

Fizemos uma proposta, e somos
1nsuspeltos, no sentido de S1mpÜfi..
car os noss~ trabalhos. não quanto
ao tempo, m:l~ rela.tivamente ao apa..
relhamenca da Coml~'Sã.o. de tal for
ma que ela se ~orlle flex1vel e capaz
de ir adian te.

Achamos que na Comissão Const1..
tuclonal não deveria ser c·bed.ecldo
(l critério proporcional. Nosso par
t1ào nâo rel.nvmcUca um lugar nessa

Comlss~o. Propomos que ela .seja
composta de jurista5, homem. acos..
tumados ao r.raqueJo des'ta matéria,
eleitos pela casa. E falamos à von
tade, porque nâo temos nem um ju..
rista na nossa bancaàa, embora ao
.Assembléia esteja cheia de homens
emlnentes como o Sx. Acúrci0 Tôr..
r2s, o Sr. Agamemnon Magalna.cs, o
Sr. Nestor Duart.e, o Sr. Hermes
Lima, o Sr. Soares Filho, o Sr. PU
nia Barreto e muitos ou,tros.

P()r que êsses homens não pode
riam, constituindo um número re..
duzido de técnlCOs, constituir a co
mlSSh.O Constitucional?

Tra.r1amos, dessa. forma, para o
recinto a malor parte dos depates
sObre o projeto.

Estamos à vont9.d'e, repito, porque
nãore1nV1ncl1cam05 nenhum lugar na.
Cc.mlssão.

o Sr. Prado KeZly - Vou Cla.r
um escla.reclmento a V. Exc1a: e

,o faço com grande prazer. ~iio e~'LOU

de acõrdocom a tése de!eT1alda por
V. Exc1a., embora tenh" (I "Ilesmo'
1nterês;e na rapidez dos traoaL,o:s
constituintes. Fui 'eu quem teve, na
Comissão. a Iniciativa de porpOr esta
formula, e tive o gra.nde prazer õ,e
ver quetol lmedlatamente bem a('.:>~

lhlda pelo nobre Sena.dor Nereu Ra...
mos, e pelo meu colega de Corr:.i:;::ão,
o $:-. Osvaldo LIma. V1ZaV09.. com
1sso, corrIg1r um defeito no Reg1..
mento anterIor. Explico. Na' COns...
tituinte de 1933. ca.da bancada eSlta
dual escolh1a seu· represent3nte. A
ComIssão era de 26, porque a ela se
incorporaram represenc.antes c!ass;'s..
tas. Dava-se o segu1nte: Cada ban..
cada estava c1ndIda, hav1a sempre
uma opos1ção local. es.tadual, que n~
se conformava em ter seu represen
tante, o eleito p'f:la malo:-1a da mesma.
bancada. Resultado: quando a Co
missão dos 26 apresentou o projeto
cte Constitu1Ção choveram emendas
em plenárlo. porque todos aqueles c;ue
nâ-O se haviam repfoeeentado na Co
mlss~o e que nâo se louvM'am no
representante de sue. b~cada.. se
senL1ram no dever, perante o pata,
perante o seu Estado, perante os seus
eleitores. de trazer idéIas próp(1a:s•.
A conseqüência !01 fi, a.presentação,
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em Plenár1o, de cerca. de um milh.eiro
de cm,enda,iS. Desde que se crIa um
órgâo no qual se representarr. tôe.tas
as classes do plcntJ.rI0, 1nClusive rJ
Partido Comunista, c de presumir que
os delegados de cada partldo tenham
auscultado os seus companhHroz, tc..
nham OUVido· as suas op:móes, as
suas ponderações c advCI:tênCHls As
,sim, aomesrno tempo, contrlbulrHl
mos paro. dar existência pratlca aos
parttdcs naclonals.

O SR. CAIRES DE BRITO
Aceltoo argumento de V. Er..cla., mas
êle cal por. tena. quandc; se tem em
vIsta que a cole,cação de repre~t2ntan ..
tes de cada. partldo torna o problema
proporCIonal. Temos que conc1l1ar um
IXoblema com o outro.

Vamos ver' que, de acOrdo cem a
1mpossib1l1dade de pedldciSd~ vista

. dos pareceres, não vai ser muito fá.
c11 ().S Partidos inHulrcm nos traba
lhos da Comissáo. Se impcss,1vel pc..
cllr vis-ta, como pedem ser ncom,a..
'nha.àcz os trabalhos da Comi~!:ão?

Levaremos para êese pequeno parla
mento. que vamos crIar. todo o mon..
tante ela.s d1scufsões. Ninguém pcn..
sarã que, mesmo com essa Comissão,
não choverão os pa.:'ecercs. €sse, o
problema.

As desvantagens de uma comlss::io
numerosa são evidentes. Melhor seria
que orga:Jlzassemos um:!. comissão téc
nIca. de eméritos juristas. homms
a<:ostumados ao trato do dIreIto. dando
&. cada partido a posslbll1dade t1e
.ncompanhar as discussões por inter..
médlo de seus representante~. com o
direito ele apresentar sugestões por
escrito.

Solicito ao nobre Deputado Senhor
Prado Kel1y atenção para o que estou
afirmando.

O Sr. Prado KelZlI - Não estou
fora da b~ncada comunista, porquan
to, no momento. troco 1déias com o
colega de V. Exa. Sr. José Maria
Cr1spim•.•

O SR. CAIRES. DE BRITO - E'
que me encontro prêso ao tempo e
Dão posso prejudicar mInha argumen
tação. D1Z1a eu Que, com o simples
tato de eleger uma comissão de téc-

nicos. llcabarlamos com o problema
2'eglonal, criando unidade. Nêsse pon..
to, não deve haver o problema -:le rc..
presentação de partIdo~ deve haver a.
preocupação de homens que pos::i?>m
elaborar fi. Canstitulção.

Vou explicar: constitulda. a comis..
são de jum:tas como propomos adIO'
ante, flcarium os partidos com a fa..
cuIdada de acompanhar 05 trabalhos:
e como no regimento se admite o
recehimento de propostas escrItas,
iriamos justamente superar Essa di..
ticuldaae evitando se deslocasse para
tora da Assembléia a dIscussão demo..
crática que deverá ter a Carta Cons
titucional.

O Sr. Prado Kellll - Coloque desta.
,\'e~ V. Exa. o assunto nos seguintes
têrmos: é necessárIo dar acolhida na
comissão aos elamen tos técnicos;
muito bem. Devo dizer qtie é inten..
ção da bancada udenista IndIcar para
essa. comissão os juristas de maior re
levo da Assembléia ...

O SR. CAIRES DE BR.ITO - As'"
sIm, desaparece a proporçáo.

O Sr. Prrzdo KclllJ - •.. dentro
da proporção que lhe é destinada à
d1!lculdade em que se depara a. O.
D. N. e que tem em sua representa..
ção número de juristas e especIalt'i"
l1zados super10r ao de membros c1e
que pode dIspOr para composição da
comissãC1 constItucional.
asa. CAlHES DEBRrTO - Ai

está o problema. O que d1go e que,
:-~ já. evolulmos ao ponto de evitar a
7p.prescntaçâo dos Estados, àeverlam05
t.ambém ~bandonar esta estrita' pr~..
porção que 50 prejudica nossos traba
lho~. O modo de se apressar o traba
lhe .não é l1mitar a discu.ssão. mas
fac1l1tar a constltu1ção do aparel!lo
técnico .que possa elaborar o ~nt1~pro

jeto no menor prazo poss1vel.
E' um ponto que permanece de pé

e deve ser levado em consid.eração.
Ao art. n.o 11 acrescentamos um pa

rtlgrafo únIco. no sentido de que cada
partido desIgne um delegado. para
acompanhar os trabalhos da Comis...
s!io, sem direIto a voz e a voto.

Que fariam esses' delegados? Acom..
panhariam o desenvolvimento dos
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trabalhos e taciUtarlam ao Partido
mandar por escrito seu ponto de vis ..
ta.

O Sr. Prado I(eZ?y - SJ.be V. EXC1~.

o que aconteceria? A Comissão espe
c1alizada poderia ng,o traduzir o voto
da m:uoria e tornar inteiramente inutll
o seu trabalho.

O SR. CAIRES DE BRITO - Acho
au"c náo hat:ab:llho inutll.
... O Sr. Prado Ifellv - Praticamente
inútil. Tudo lndíC:l qU{~ essa Comissão,
sendo uma. síntese da Ass~mbléi:.t, rc
:!latirá o pens:unento do plenário. Ê:
uma grande val1tagem. A mz.térl:l Vll'á
ao plenário já ordenada pel:r. Co
xn13sáo •

O SR. CArRES DE BRITO
V. E~C1D.. não isnora qUI:: Íl:l Assem
pléia há parlamentarlstas e presiden
cialistas. e nQo tem ilusão de que
exista unid:l.d.e neSS:l ma.té:la. li: ques
tão de Cíoutrin:J., d·e principio.

O Sr. Prado Kclly - Deus nos livre
de que houvesse uni·dade, nob:e co
lega! e cx~t3m~nte o cheque de idé13S
que dá vida as nss~mbléin.s.

o SR. CAIRES DE BRITO _. Entlio,
e.c:;.·bemos com essa pre.c~u,~çü..o de
~nnh=tr tempo.

O Sr. Prado Kelly - Trat~-sc de
g:mllar tempo, p:::.ro. elaborar :J, Cons:i
tuiç5"o.

O SR. CAtRES DE BRITO - T:'.m
bém a.present:lmcs um substitutivo, n:t.
qU2stf:.o de vist~ e parec'~res. poisen
tendemos qUI? numa ,simples 5~ssiio

não e possiv~l ter completo conheci
mento do que Sí? eHá delib2ra.n:1o.

Peco aos nobres Dr:put:>..dos qu~ pres
tem 'atenção ao seguinte: a p:co
cup:1ção. no memento, é a de tempo,
tempo e m::l.1s tempo. Pn.l·ece, íl tê, que
est~ITlos de viagem mn.rcada e temos
de arrum'll' as m~las tmedia.tamant~...
'Essa, n impressão.

Não se justif1r,~ que t':ansprJl'temos
para uma Comlssã.o de Consti..
tuição, t:ansfo:m:l.·da num pequeno
parlamento, c:USCUSS20 que, não raro,
clelxará de ser h~rmô:nlca.

O"nl:J. constituição não é program'3.;
reflete determinado estado de vida do
pais. A Nação brasileira surge para
nova fase de vida eoonêmica. Mar-

ch~mos para nossa emancipação. Os
probl,emas sáo nov",s. Não se Justifica
asslm, a lmplant::lç-âc do .... l'eglme da
"rólha" .

O Sr. Nereu. Ramos - Se VV. E~c1a5
ao envez de trazerem para aqUI tele..
gramas que represem.am o expedlente
de seus p:ll'tLdas, debatessem a tese
constituc10nal, Já. a discussão e.st::l.r1~

muito aêiantad.ol.
O SR. CAIRES OE BRITO - A "/-:Jr..

dade é que muitos constituintes têm
[,cito o mesmo, InclusIve apl'oveltan..
ó.o-se da ata para falar sôore assuntos
diversos.

Continuando, .:3r. Presidente, direi
que o urt. 14 esti red.igido cl3. seguinte
m3nclra:

"72 noras depois dessa publi..
cação, seriÍ '0 projeto .da Comissão
submetido. englob:a.damente, à.
aprovação da Assembléia".

Sabemos perfeitamente que essa vo
ta~2.o e no ~entid.o ê.e St. aprovar o
ante-projeto; mas acham~s, ainda ai,

-'que é- 1:nppss1vel f:lzer uma dlSL:'.1%J.o
~nglobad:l.m~mte .

O Re';lmento de 34 assim dispunha,
mas ago:a, o. base d~ e:<pericncla de 34,
devemos, n~ pl'lm~l:a vo:açf:t.o. d15clltlr
capi~ulo por crqnculo. !?~ra que tenh:l....
11105, dcmoc:âticament~, c:mh~:::imento

comple~D do p:ojeto d::l ConstituiÇüo"
Nada Perdemos em traz2r ao conhe

cimento de todes cs membro;:; da Casa
o.:; menores dctalh~s do p:ojato.

O Sr. Prado [{el1y - S~ V. Excia.
permite que nest~ ponto. também,
preste um escl:ll'ecimento, direi o que
se prevê no art. 26, é quanto à
pTimc:irn 'dlscussfi,o, de acôrdo com
os antecede:ltes: é dlscussfto global,
não se restrlngc. :lntcs S~ amplia, o
direito de todos os S:,s. Constítu!ntes.
O que se pretenda é o seguinte: du
rante 30 di::ls. o orojeto será objeto de
discusslÍo o.mpl~. e Do cada Sr. Consti
tuInte será dada a factTJdade de apre..
s:mtar emenda sôbre qualquer ponto
que, a seu ver, deva ser corriSido.

O SR. CAIRES DE BRITO - Admi
ta V. Excln que a Sr. Senador ou
Deputado discorde do 'projeto, de co-
meço ao fIm. '

O Sr. Prado Kelly - Apresentarã
substitutivo, dando· a Comissão de
Constituição o seu parecer, a respeIto.
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Nado. mais lógico. Se V. Excla., po'r
er.e::nplo, dUl'ante o mês de csr.udo do
projeto de Const1tulçã.o, verificar que
o mesmo C lnaceltavel. de seu primeiro
ao último artigo, oXel'ccerá substitutivo.

O SR. CAIRES DE .BRrrO - APe
sar de tudo, com tantas emendas, po
deremos acabar verificando que o tra..
balho emendado resulta piOl'· do que o
or1g1nal.

A êmznda poderá sair pior do que o
sonet.o, (;, nCl cnt::mtCl, sO me dão maia.
hora para discutir a Constituiçã.o in
teira.
. O Sr. Prado I{elly - Nossos prazos
!oram ampliados. em rela.ção ao Re
gimento de 33.

O SR. CAIRES DE BRITO - Não
podemos nos basear na CI')11:~r,~tuinte de
33, porque não estames presas ao
tempo.

O Sr. Prado l(elZy -- Não ha pressa
em fazermos fi Constituição?

O SR. C.lURES DE BRT'IO- A
press~ e relativa.

O Sr. Nestor Duarte - Há pressa
em elaborar a Constituição; mas não
temos empenho em fazer obra apres
sada.

O SR. CAIRES DE BRITO - Es..
tatnos aqui, como dizem os senhores
membros da maioria, para elaborar
uma Constituição. Portanto, não há
pres~a. Todos os S:'s. Constituintes
estáo aqui muito Í)2mpazos, à· von
tade para elaborar a Constituição, e
não é possivel lançar mão do argumen
to da pressa.

O Sr. Prado KeZly - O fato é que
o projeto de Regimento apresentado
pela Comissão é mais liberal do aue
aquele que- regulou a vida da COnSti
tu!nte de 33.

O SR. CAIRES DE BRITO - Não
é argumento. Nã.o podemos fazer a
comparação com uma Constituinte
que lá passou, porque as causas evo
luem. e nós precisamos melhorar cada
vêz mais. T2mcs a extJ.2rlê:lcia.

O Sr:Prado KelZy .:. Diga V. Ex}'
qual seria a fórmula.

OSR.CAIRES DE BRITO - Su
gerimos a seguinte emenda:

"72 horas depois dessa publica
ção. será o projeto da Comissão·
submetido. capitule por capítulo,
à aprovação da Assembléia. H

o Sr. Prado KeZZy - Nesse ponto,
já. respondi V. Ex." V. Ex.ll substltu1
a discussão global, pela discussão por
capitulos. O prazo e o mesmo. Não
nó. prejuízo: 0.0 contl'ário, há restri
ção ao direito dos Constituintes.

O SR. CAIRES DE BRITO - 5.0

- ., Aprovado, o projeto será c!'
loca do no. ordem do dia da sessãO
seGuinte, para sofrer englobada
mente uma única dtscussâo, que
se não poderá prolongar-se por
mais de 30 sessões, etc."

Mais uma vez. enc~ramos um pro..
blema amplo, arranjamos uma moldu...
ra e ai o r:nC:l.1Xamc.s: ou êlecabe nes
sas 30 sessões ou é cortado.

O Sr. Nereu Ramos - V. Ex. não
quer a nossa moldura; pretere ao
~ua ...

O SE. CAIRES DE BRITO - V.
Ex.n não tem ra.zão: se o que V. Ex.~

tez devesse apenas ser apoiado. não
haveri::=. discussüo. Nâo llá motivo
para dizer que prefiro a minha mol
dUra. V. E::.a curvar-se-â. 3. real1d.ade.

Na segunda discussâo, a mais demo
crática, tõda n Constituição terá de
ser debatida em meio. hora, engloba
damente. Ai vem a Comissão decIo...
rar o seguinte: "OS Senhores têm o
prazo de vInte dias para dIscutir".
Franc~.mente, não tenho mais argu...
mentação a :l.crescent~r.

O Sr. Carlos Prestes - Para ao
maioria que, pelo seu voto. pode im
por sua vontade, meIa hora a fim de
~ue todos os seus membros tomem
parte no debate é bast::mte. A mino
ria, porém. pretende ~azer uso da voz,
do argumente, para convenCer a maio
ria de que. por muitos motlv~s. em
muitos pontos não tem razão. Que
remos convencê-la pelo processo mais
civilizado e mais democr:itico. que é
o do argumento, ato mental que eon..
vence: e é humanamente impossivel
discorrersôbre a Constituição inteirn.,
dispondo cada um de nós de meia
hora apenas. Isso é o que se pode
traduzir por não querer ouvir a maio,:,
l'Ía a opinião da minoria. A minoria.
quer ouvir a Ir.aioria. pois estamos
pagos pela Nação jusbmente para
cebater os assuntos de lnterêssc na.-
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c1onal. E' evic1ente que existem pon..
tos de vista c11vcrgentes entre nós.
Queremos chegar a um acOrdo, mas
depois de aprcsental' nossa argumen...
tação. Sômcnte através da discussão
e com tempo poderemos atingir êsse
objetivo..
!l&0 Sr. Prado Kelly -- Qual o tempo
útll, no entender de V. Exa.?

O Sr. Carlos Prestes - Nossas
emendas estão sendo apresentadas
pelo orador.

O SR. CAIRES DE BRITO - Vou
passar a. outro artigo. já. que. ficou
perteitamente elucidado o nosso pan..
te. de vista.

Sugerimos outra emenda ao arti..
go 15.

O Sr. Prado Kell'U - QuaJ o tem
po necessário?

O SR. CAIRES DE BRITO - Val
ser determinado no ciebate. Se se
levanta um problema· fundamental e
os argumentos suscitam uma repl1ca,
uma tréplica e assim ~or diante, pO'
derA haver quem diga que em vinte
dias êsse assunto estará suficIente
mente ventUado? Isto é clarl), 16gfco.

O Sr. Praào EeZlll - O que V Exa.-~

propõe é a negação de todo e qualquer
regimento. O regimento é feito pre
cisamente para ordenar os trabalhos.

O SR. CAIRES DE BRITO - Para.
ordenar,estou de acOrdo. mas para
.an·olhar é que não.

O Sr. Prado Kelly - Aí, ~f.m. po~

derá. baver uma "rolha". BastarIa
que o líder da maioria requeresse o
encerramento da discussão no primeI..
ro dia.

O SR. CAIRES DE BRITO - Tudo
aqui fica por conta do lider da maio..
ria Q1Xe tem, de fato, maioria ab::io"
luta.

O Sr. José Bonifácio - A dIsc'lssão
não pode correr por conta do lfder
d&. maioria

O Sr. Prado Kelly - O prazo re
gimental é justamente uma garantia.
da oposição.

O SR. CArRES DE BRITO - Neste
ponto não estamos de acôrdo.

O Sr. Paule, Sarasate - NIn~uém
ma1s democráticamente de acôrdo ('om
V. Exa., do que nós, da U.D.N. Mas

V. Exa. está esquecIdo de que vamos
paS::lar de 30 a 45 dias livres no ple
nário, enquanto se elaboro. o proje..
to de Constituição, e que, nesse es..
paço de tempo, poderemos discutir
tõda e qualquer matéria na hora do
Expedlcnt~, na Ordem do D1a, em ex..
plicação pessoal e até sObre a atá .• ;
Há. tempo de sobra, como vê.

O SR. CAIRES DE BRITO"':' V.
Exn. discutirá. tudo xneno~ um pro..
jeto de Con~titu1ção que ainda não
e':lste.

O Sr. Paulo Sarasate - DIscutire..
mos porque jâ devemos ter nosso
pensamento formado sOpre matérIa
consLitt.lcional.

O SE. CAIRES DE BRITO - V.
Exll.. pode discutir, falar sóbre ques
tões de princípios, abordar tódlls ns
teses, mas não discutirá uma Constl..
tuição ainda desconhecida.

#<

O Sr. Paulo Sarasate - V. Exa. se
esquece, igualmente, de que somos·
trezentos e tantas constituintes e de
que a cortesia de uns para com ou
tros poderá permitir a cessão da meia.
-hora - em seu tavor •

O SR. CAIRES DE BRI'rO - 'Nem
sempre há. cortes1aaqui dentro; pode
haver lnterêsses.

O Sr. Paulo Sarasate - Mas na
bancada 'de V. Ex. pelo menos deve
existir essa cortesia reciproca.

O SR. CAIRES DE BRITO - AqUi
o Deputado se inscreve para falar oito
dias depois.

O Sr. Barreto Pinto - Quando fala.

O SR. CAtRES DE BRITO 
Quando fala.

No projeto de Regimento, está as
sim o art. 28:

14 Cada senador ou deputado te..
rá o direito de falar uma vez e
pelo prazo de meio horn.sôbre o
projeto de Const.ituição e respec
tivas emendas, incluída neste
prazo a fund:lmentação verbal das
emendas que, porventura, deseja
apresentar e sendo facultaóa a.
remessa à Mesa de diversos dis
cursos escritos para serem lnser..
tos no Diãrio da. Assemblé1a. Os
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l'elatOl'es poderão :falar pelo pra"
zo de uma hora,"

A nossa emend.a estabelece:
"Cnda. senador ou cieputado te..

rá o direito de falar uma vez na
.dizC:UZ5ão de cada capitulo pelo
pr~zo ele uma hor.=!., Onele se diz:
"Os relatores poderão falar pelo
prazo ele uma 11ol·a'·, rccllg1r: li os
relo.tores poderfto falar pelo prazo
de duas hOi:as/'

Suprimimos o final do artigo que fi
caria inutí11zado pela n05S~ emenda.
E m~ntemos o par6.gt1l.fo único com
a redação que tem.

Na. proporçâo estabelecida, os Srs.
constituintes do P, S. :O., poder!i.o
taln,l', em l'elação aos dos pequenos
partidos, IDl.úto mais tempo. No en
tanto, os dispositivos do Regimento
devem ter a mesmo. significaçáo, tan
to para (' ':: deputad.os da maioria co
mo para os da minorIa, Preferimos Do
proporção, mas distribuindo a dis..
cussão por capitulo e aumentando o
tempo, de que cada orador disponha
porque não interessa. apenas ao
d.eputado. mas ao povo.

O Sr. Prado KcZlv - Note V. Exa.
sue só n. bancada Comunista teria
mesmo pelo projeto de Regimento,
o direito de talar durante 7 boras e
meia.

O SR. CAlRE5 DE BRITO - E o
P. S. D., ante o número aumentado
de seus membros?

O Sr. Nereu Ramos - V. Excla.
deveria reclamar do eleitorado.

O Sr. Prado Kelly - Isso é uma
contigência da própria constituição
da Assembléia.

O SR. NEREU RAMOS - O ora~

dor devia reclamar do eleitorado. Nin..
ó'Uém tem culpa que seu Partido não
dispuzesse de fôrça eleitoral para
mandar à constituL'1te maior número
de representantes. De outra. fonna
~erla estabelecer aqui a tirania da. mi
noria sôbre a maioria.

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao
nobre orador de que está findo ri tem"
po de que dispunhJ.. .

O SR. CAIRES DE BRITO - Vou
tenn1nar.

Uma ConstituIção tem de corres..
ponder à realidade da vida brasileira.
Nua se alega aqui a proporção. em que
se constituiu a As~cmbléia. O que se
c:.lcgu é que se trata de problema
muito s61'10, e que não temos número
de hora:; suficientes para convencer
aos deputado:.! do P. S. D. que, em..
bon~ sendo mlnorin. em quantidade,
poderemos ser malor~a em quaHdElrtc.
(Muito bem; m.uito bem.)

O SR. JORGE AMADO - Sr. Pre~,

sidente, apresentamos entre outras
emendas, duas referentes aos itens e
parágrafos que atribuem ao Pres1dente
desta Assembléia proced.er ti. censur.l:ll
dos d:scurso3 p.:ulamcnto.rcs. ::Sugert..
roas pelas nossas emendas, que !óssem.
suprimidos, entendend.a que n:i.G ha mo..
tivo para que se limite a liberdade de
expressão dos srs. deputados e sena..
dores.

Pelo Regimento já tem o Presiden..
te úJ. Assembléia o.tr1bu1çóes sUf1cl~n"

teso para, no decorrer do próprio dis
curso do ConstituJnte, lembrar-1l1e
que está usando de expressóe,: anti..
parlo.mmtares ou convlda-l0 a re~!~

rar palavras c frases em desacõrdo
com as nOr:llaS rcS'!m~ntais.

Por conseqüência nâo há razão para.
que o Presidente da Assemble1:l antes
àa pubLc;lÇão nos H Anais" censure o
discurso pronun<'iado pelos represen..
t:lntes da Nação,

Aliás, nesse sentido não hi\. sõmen..
te a no~sa emenda. Exjste outra, apre..
sentada por um grupo de deputados.
entre os quais figura o ilustre coronel
Lina Machudo mandando que sejam
suprImidos êsses dtspos1t1vos. Justi
ficam seu ponto de vlsta dizendo que
nâo sejustiricn. a. censur~ dos d1scUl....
50S dos deputados e senadores.

O Sr. Lino Macll.ado - A censura a
que V. Ex, acaba de se rererlr é
feita durante a p:oprta hora da ses
são. QUJ.l õl razão, port.lnto; pa.ra qUt:

a Mesa ou o Sr. Presidente procedam
a nova censura?

O Sr. Prado KeZly - A ComIssão
aceitou a emenda do Deputado L!no
Ma.chado mas lhe deu outra reda..
ção.

O SR. JORGE AM.:\DO - Mudou a.
forma e não o c,mteúdo do cUspositi..
vo.
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o Sr. Prado Kellv - Em breve ofe
recerel cxpllcal}ào mnls pormencr±zaaa.

O SR. JORQE AMADO - Os
deputados comumstas jà foram vit1..
mas, nestes poucos dias de funciona
mento da Assembléla Const1tulnte, da
censura da Mesa.. Eu mesmo, num dis
cur~o aqUl proferldo, quando da co..
memoração dos Const1tuintes mortos,
ao filIar sóbre a Carta de 1937 c ao
me refH1r ao Sr. Francisco Franco,
ditador faScista da Espanha, usel do
térmo assassino, acreditando que não
haveria melhor manelTa de classHicá..
lo, porque, na r~alld~tle, ele o· c.

o Sr. Lino Maclz.aclo -De resto,
o tê:mo e . parlamentar.

O SR. JORGE AMADO - Informa
o nobre de}:Jutado L~no Machado que,
de resto, o tâ:mo é parlamentar. Mns,
além de pn.rlamentar, e JUStO p3.r:1.
des1gnar qu~m vem assassinando ml
lh:l.rC:s e ml1h3.rES de e:,;Janho:s, os me
lhe'tres filhos d~quele povo. Ainda há·
poucos dias .•....

o Sr. Ltno Machado- V. Excia.
podcriD. lembrar. o aparte, ainda há
pouco proferido pelo padre Arruda
Câmara, .em que há referência a as
sassL.'1ios, de maneira ge'ral: portanto,
o têrmo é absolutamente parlamen..
tar. Jo,

O SR. JORGE AMADO - Alélnde
parlamentar. pÚfCit2mente justo. em
.se tratando de Francisco Franco, as
sassino.· evidentemente. dos mais co..
nl1ecidcs do mundo moderno.

Fz.z PCucosdlas grande número de
Deput:tdcs e Senadores fêz chegar à
M::sa da Assembléia múção no sentIdo
de protEstar con tra ma1s alguI!s· 2:l
sassinatos m:and~dos cometer por

.Francisca :;;'ranco, nas pessoas de
grandes figuras democráticas e anti
fascistas da Espanha.

O Sr. Prado KelZy - Co~ente a
nobre colega que lhe de .lgora o e::;...
clareclmento? J~, estou hab1lltado a
prestar' a. devIda lnformaçao. O subs
titutiva conferIu ao Presideme da As...
sembléla atrlbujçáo constante de to
dos os Regimentos anteriores e lnsepa...
rável da sua fWlÇão de regulador dos
trabalhos.

O Sr~ tino ltlachado. - Em 1934,
por ex~mplo, não!Ol posta. em pratlcJ..

Nunca o PrE!slctente da Assembléia.
se utilizou dilEta !~culcladc.

O Sr. Prado Kelly - Estou apcna:s
justificando meu voto na. c.;omlS~al)

Reg1mental. Por g·entl1~za, louvam..
se as meus colegas na minha opInião.

A Resolução diz textualmente:

"S!io atribuIções do Presick:lte.
além de outras conferIdas neste
Reglmento:

11) Mandar cancelar na pubh..
cação dos trabalhos da ASfembléia,
expressões vedadas iJelo Regi
menta. "

O art: 50 do substitutivo dispõe:
"Ocupando a tribuna, o orador

dirigira as suas palavras ao Pre
sidente, ou a Ass~mbléia, de um
modo eer:l.l.

§ 1.0 - referindo-se, em dlscur..
so, a um colega. deverá preceder
anorne do tratamento d€ S-enhor.

§ 2.° - dir1gindo-se a qualquer
colega. dar-lhe-à sempre o trata..
-m~nt.o d.e Excelência. "

Veja..se, ago:-a, o § 3.°, qpe e o que
tem pertinência com o ponta citadu:

"Nenhum orador paderá refer1r.
se a col~ga e, de um moao ge:ai.,
aos representantes do Poder P'J-.
bUco, em torma 1njurIosa ou des
cortês. 1I

A circunstância de espe<:lflcar 
"forma InJuriosa" - nflo limita a r~~

culdacte de livre enuncia.ção "0 pensa
mento. conferIda aos Depw;~..lCS e Se
nador-es.Evlc-entemente..',; u Presí..
dente consentisse que, em relação uns
aos outras, uEássp.mos de.1o~:}1.05 eon
tuméllas ou expressões ofensl?:l~. fôs~c

caluniando ou 1njur1ando, S. Ex." (lj~O

poc.eria pr.cslcUr aos trabalhos .1.,t~l.l1
ta·se a Mesa, nesse particular - e
folgo em registrá-lo - a atri't.uição
regimental do Presidente. Seria i1.'lad
m!ssivel houvesse cmsura .dos discur
sos, até porque, se tal acontecesse, a.
violação· ao mandato que exel'c"}tn(ls,
seria· d1reta.

E' certo que, dias antes de r.~ veri
ficar a dissolução da Câmara dos
Deputados. em 1937. houve dls<:urs:)~

censurados. Entre os que. desta trl..
buna, levantaram seu protesto Juut:>
ao Presidente da. Câmara, estava eu,
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que não posso compreender limita..
çôes ao eUreito ele l1vre expressão d.os
Deputados. Agora, Teferências caiu..
n10sas ou injuriosas náo se inCIL1ern,
é claro, nessa faculdade. <A'PoiacZos.)

O Sr. Lino Machado - Estou de
pleno acõrdo com o pensamento do
Sr. Prado Kelly, em relação à emen
da do nobre orador; mas devo frlzar
que a censura, par s1 mesma, já é fel..
ta pelo Presidente, por ocasião dos dl$..
cursos. Por que, então, incluir, no Re
gimento, essa dererminação?

O SR. JORGE AMADO - Eu ia ar
gumentar exatamenoo com a. obserVA...
ção do Deputado .Lino Macha<lo.

O Sr. LiM Mac71.aào - O 1?residen..
te, atento aos trabalhos, de maneira
alguma permitiria que uma expressão
antl..regimental fOsse aqui pronun
ciada,. sem· convidar o orador, ime...
diatamente. 'a retlrâ~la. De resto.
Srs. Constituintes, já verificamos, nes..
ta mesma Constituinte de 1946, que
o 5r. Presiàente convidou nob:oe e.
1lustre colega. representante de gran
de Estado, a retirar expressão que não
lhe pareceu parlam-entar. Portanto.
não há razão para que conste do Re
gimento êsse dispositivo. que, a meu
ver, implanta a censura em pleno Par
lamemo.

O Sr. Prado Kelly - E. se o colega.
não retificar a expressão?

(Trocam-se q.partes. O Sr. Pre..
sidente 'faz soar demoradamente
os tímpanos)

O SR. JORGE AMADO - O Sr.
Presidente já tem o direito de intervir
uoo discursos, quando achar que ()
Sr. Constituinte esteja empregando
têTn:los· injUliosos de referência a. ou
tro' Sr. Constituinte. Por conseqüên
cia, não há por que acentuar êsse di
Il'eito. porque em última Instâ.ncia, é
um direito a faculdade de limitar·as
expressões dos Srs. Constituintes.

O Sr. Prado Kelly - Já ofereci es...
clareclmentos . a V. Excia. e desejo
acrescentar outro. Ainda há pouco.
o nobre 'colega. que está. a meu lado,
pessoa de minha estreIta am1zade,
ar. Uno Machado. citou um prece
dente. 1ã houve expressão proterIda
da tribuna, em que o Sr. Presidente

solicitQu ao orador a retiras:Je. O ora..
dor acedeu. Mas, se não o tivesse
feito? Caberia aos Srs. Taqu1gra!os
competência, para, por 51 mesmos, dei
xar de consignar a expressão injurio..
fia. ?

O Sr. Lino Machado - A Mesa po..
deria dar 1n::;truções a respeito.
. O Sr. Praao Kelly - Mas a. Mesa.
poderá dar instruções aos Srs. Ta
quígrafos nê~e sentido, sem ter com
petência regimental? .

O Sr. LeopoZdo Peres - É exato.
O Sr. Praao Kelll! - Convido meu

prezado colega, escrltor que, como eu,
defende a liberdade de pensamento.
a refletir e não colocar a questão nês
tcs têrm.os. porque de suas palavras se
pod(r.a 1n1'er1r, de futuro, Jnterprr.ta
çôcs que o próprio texto não compor
ta. Estejamos juntos nêste pensa..
mento. A atribuição regimental eon..
f..~rida ao Prcsidfnte não pode e não
deve, em ocasião alguma, importar
em censura. ~. poder disciplinar es
trito, tão s6 para evitar a. inclUGão
nas publicações desta Casa de têrmos
considerados injuriosos.

O Sr. Lino M ach.ado - De qualquer
maneira, é censura.

O SR. JORGE AMADO - V. Excla.
declarou ainda há pouco que êste pa..
rágrato está. nC:i Regimentos de tôclas
as Assembléias. No entanto, não to!,
evidentemente, êsse o espírito que
presidiu à retirada da palavra. "assas
sino" :Claquela oportunidade.

O Sr. Prado Kelly - :e: outra. ques
tão

O SR. JORGE AV..ADO - ••.nem
à troca da expresSão "fome dos ban
cários". usada pelo Deputado João
Amazonas e transtonnada em "op1..
mão pública"!

V. Excla. bá de concordar com1go
em que êste· parágrafo pode ter sido
lncluido· no projeto com o objet1v~

perfeitamente liberal de evitar que
expressão injuriosa do Constituinte,
de referêncIa a outro, não conste dos
,&Arlais" ....

o Sr. Prado KelZy - :e: o que consta
do Regimento.

O SR. JORGE AMADO - •.• ou
mesmo de que o Constituinte a· pro·



-~-'

f1ra. No entanto, V. Ex. há. 'de con...
cordar, também, em que demasiada
amplitude lhe pode ser dada. ,

O Sr. Praào I(elly - Não o consi..
dero assim. Vejo que V. Ex. está
argumentanciodc perfeita boa fé e, por
1sso, me animo a apa,rteà~lo, na espe~

rança de esclarccê~lo. Dlz~.set no ar~

tti.. J lO,que lLO Presidente é permitido
manda.r cancelar, na publicação dos
trabalhos da Assembléia, expressões
vedadas pelo Regimento; sã.o aquelas
a. que me referi.

A· Cláusula .. expressões vedadas pelo
Regimento", tratando-se de mccllda.,
de .qualquer modo, da car.a.ter pu..
nitivo, só pode ser interpretada restr1~

tlvamente. Não comporta apllcação
por extensão, nem por analogia, nem
por paridade. :e:ste preceito geral de
hermeneut1ca aplica-se, perfeitamen
te, ao dispositivo regimental. Tran..
qui11ze-se V. Ex. A Comissão não pro
curou criar embaraços aosPeputados
e êste próprio debate, em que ambos
lntet"Vimos, pocle fiervir de fonte de in
terpretação do texto. Ê sua fonte his
tórica.

O SR. JORGE AMADO -- Reco
nheço que é realmente brilhante a ar
gumentação cie V. Ex. e, n8. reali
dade, de maneira formal. ela é per..
fe1ta. No entanto, V. Ex.' hâ. de re...
conhece!' que estou discutindo com
tatos.
. O Sr. Prado KeZZy - Os fatos a que

V. Ex. alude passaram-se antes de
entrar em vigor o novo Regimento.
Se clrcunstr..ncia a.náloga vier a ocor...
rer na vigêncla do novo Regimento,
a1 V. Ex. terá, no própr10 texto e na.
interpretação que lhe estamos dando,
os elementos para reclamar da Mesa
6e acaso for exces:::iva. ou VIolar cU..
reitos dos Srs. Congressistas.

O SR.. JORGE AMADO - De
qualquer maneira, já. o estou fazendo "
aqui, de referência. ao outro Regi..
mento. .

O Sr. Prado KeZZll - Não está em
discussão.

, Sr. Lino Machado - ~ melhor
prevenir que remediar.

O SR. JORGE AMADO - No par
ticular, estou inteiramente de acõrdo
com o Senhor Depu:ao.o Lino Ma.. ,

chado: é melhor prevenir do que
curar. Por que mante)'.' o parágrafo?
Para protestarmos contra êle amanbâ
e nus sessôes subseqüentes?
~ melhor deixar desde logo ampla e .

hTestrita liberdade de cxprcs::ião aos
Senhores Parlamentares. Devemos ter
confiança em que Parlamenttu' algum
terá. 1nterêsse em vir à tribuna inju
riar ou ca.luniar pessoo.lmente seus

, colegas.
O Sr. Ltno Machaào - Cada um

de nós tem exata compreensão de
seus deveres.

O SR. JORGE AMAOO _- g se no
calor do deb:l.te, qualquer expressáo
menos cortês escap.u. o 51'• Presi
dente chamará a atenção do Cons:j ..
tuinte que a proferiu e êstc, com cer..
teza, a retirarão Se não a retirar,
pergunto: que importa expungir o
81'. Presidente expr~ssào· dos Ana~s

da. Assembléia, se o Deputado que e.
pronunciou nâo a ret~rou?

O Sr. Carlos Marighela - PrlncJ..
pJ.1mente ,Porque, por amor P ver
dade. deve reglstar..se o que se ?as:;.1o
nesterednto. Se é a realidade, se

isso se passou por que atr1bulr a~

Presidente o dlr~lto de SUprJml!" c:
que for v:sto e ouvido aqui? A pre
ocupação qUe encontramos no artis;o
do projeto tanto ~ de cercear nossos
debates e escondc.r a re::t.Udade do
que se pass..1 aqui dentro, que mais
adiante, no artigo 54, - sabe~o V.
Ex. pzr!eitamente - há outra referên-,
eia a tssll. censura~ Diz o artigo:

" Compete à MesJ, expuIlg:r 1)5

debates, a serem publlc;l.dos, dI)
tôdas as expressões anti-regImen
tais .•• " ,

o'' que é - contrasenso, porque, no
próprio Regimento em artigo ante~

rlor - Art. 46 § 3.° - já ficou de
terminado q~e "nenl'lum orador 1')O~

'derâ referir~se a um colega e, de u:.n
mocio geral, aos representantes do
Poder Publico, em forma injuriosa.
ou descortês". E mais adiante, no 1'S..

.tlgo 50, se diz que ao Deputado e ,:)p,..

na.dor é proibido "usar de IJlguagem
lrilpr6pr1.l" . Quer dizer que, den:ro
do Regimento. há possib1l1dade ae
impedir que essas coisas realmente
venliam a furo.
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o Sr. Ltno Machado - Ora. é o
Presidente 'isoladamente, ora é a
Mesa. A censura, têm modo, é feita
em duplicata..

O Sr. Carlos Marighela. - O r~:'

tlgo . do substitutivo confirma a cen..
sura.

O Sr. Prado KeZlv - Há equivoco
da parte de V. Excia., porque fun'lo.
o seu argumento no projeto primI..
tivo da Comissão e, não, no subs
titutivo.

O Sr. Carlos MarigheZa - O subs..
titutivo conservou o artigll.

O Sr. Prado Kell'l/ - Não;' exnto.
O art. 50 tem outra redação no subs
titutivo, em vIrtude ele emcl1::i:l. D.pre..
sentada pelo Sr. Lino Machado.

Creio que dei ao nobre orador os
esclarecimentos maIs completos.

O Sr. Car20s MarigheZa - Estava
procurando esclarecer que o pensa..
m~nto - que não posso atribuir a·,

. Sr. Prado Kel1y. cujo scn~lmel1to

democrático é conhecido de ~~

atribuir ao Presidente da Mesa, a
censura, existia lnfcialmp.IW:, t::u~to

assim que aparecia em m9.1~ de um
artigo. Tinha todo o cabl:rii':':.:O que
os constituintes de:!endessem su~s

emendas contra a censura, que não
deve de forma alguma caber ao Pre..
s1d..cnte.

O Sr. Aureliano Leite - A ce:l"
sura de têrmos lmp:óprios não di..
minui· o Parlamento. Ao contrá.rio:
eleva..o.

O SR. JORGE AM..\DO - De..
pende elo que se considere fftêrmo
impróprio".

O Sr. Prado Kelly - As palavras
que. o Sr. Carlos Marighela leu já.
não constam do substitutivo.

O SR. JORGE AMADO - Par
êsse processo, o Diário do Poder Le
gislativo não refletiria com justeza
o qu.e se te1.1a passado nas sessões
aqui realizadas.

O próprio parágrafo do substitu
tIvo- que o Sr. Prado Kelly pro..
curou esclarecer. mostrando tl'a:ar~sc

de parágrafo liberal, levantado exciU..
sivamente contra expressôes injurio..
sas - mesmo êsse parágrafo pode
ser usado - não digo que o seja
pelo Sr. Mel<> Viana, homem cujo

espírito democré.tlco e l1be.ral todo:!!
reconhecemos contra a lil:lerdacle de
expressões.

O Sr. Prado KeZly Haver1a,·
nêsse caso, tÓda. razão pâra protes
tos. Deixaria de ser uma faculdade,
para constituir um abuso.

O SR. JORGE AMADO - Melhor
será, então. impedir desde jo. a Pl:Il.l
sib1l1dade de protestos.

O Sr. Prado Kelly - Mas o dis..
positivo tem pertinência com a ma.
téria. O abuso dessa faculdade seria
passível de critica, e, na hipótese,
estarei com V. Excia.

O SR. JORGE AMADO - Dis..
cardo de V. Excia., porque como
disse. já. fomos vitimas de disposi
t1vo semelhante. Já tivemos expres..
sões usadas pelos Deputados da nossa
ba.ncada.. substitu1das em seus cUs..
cursos. Somos Deputados dlre:amentc
ligados ao povo, pela nossa própria
condição. Em geral, os Deputados
da ba.ncada comunista são homens de
origem ope-rária. - Sou uma exce..
ção Sua lln~agem é direta.
Quando um Deputa.do comunista db,
por exemplo, tome, quer dizer lome;
não quer dizer opinião pública; q1.4an
do diz assassino de. referência. à
Franco, quer dizer assassino.

O que nos levou a fazer a emenda
foi precisamente já termos sofrido
em: carne p:óprt?- uma aplicaçâo falsa
dêsse parágrafo. Assim, não vemos
por que se manter tal dispositivo.

O Sr. Prado I{elly - Por motivo·
de ordem, de decOro mesnt'o da As
sembléia. Se amanhã, digamos, fOr
proferida uma palavra injuriosa ao
nobre colega Jorge Amado, é se o
Sr. Presidente us~r da faculdade de
cancelá..lana publ1caçã<), S. Exce..
lêncla terà os meu:~,plaus~s. Se nQo
o fizer, serei eu quem protestará no
desejo de defender a honorabilidade
do ilustre colega..·

O SR. JORGE AMADO - Obriga..
do a V. Excia. Mas, se aman.t1l1, um
Constituinte usar de palavra inju
riosa de referência a um Deputado
qualquer, a mim, ou outro. o Senhor
F.residente terá, nêsse :m~lX1oRe-
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gtmento, a faculdade ele chamar a.
atençã,.o do d.eputado, dando~lhe,. as
t)lm, oportunidade para retirá-la..

Se esse Deputado não retirar a pa
lavra injuriosa., acho que ela ce'.'e :fi
c.a.r.

O Sr. Pra(lo KelZy - É o que diZ
o Regimento. .

Ó SR.. JORGE JUvtADO - Mas
V. Ex. acha que deve ser retirado.

O Sr. Prado KeZZU - O fato ae re..
tirar ou manter' a expressão é ato do
Deputado. Agora, se o Deputadr) nflo
retirar a expressão injuriosa clmtra.
o colega, o Presidente l'al..n,..ã canc:a..
lar dos Anais.

O SR.. JORGE AMADO - Se o
Deputado não a. retirar, nãl'l scr{r. o
Presidente que deverá. fazé..10.

O Sr. Vitorino Freire - ~e o
Deputado nã.o retirar uma ~xu~ess~o
injuriosa. o Presidente deverá ,·nand::l.l·
cancelá-la do dIscurso. Assim, (~\'!La

rá uma cena de pu~llato nu rcclJ.lto,

O SR. JORGEAMAPO .... ~1:.1S o
ta.to de o orador ou l?res1dente retIrar
a expressão injuriosa não evita. o
pugIlato. Se, por c"emplo, eu pro
nun<:1a..sse.um~ trase insultosa a V. Ex.
c não a retirasse, mesmo que o Pre
sidente a. mandasse excluir <lo n'eu
discurso, V. Ex, teria idênttco direi
to de brigar comigo.

O Sr. Vitorino Freire - O dispo:d
tlvonâo ameaça· a liberdade de e:'l:
pl'eSSâode pensamento.

O SR. JORGE AMADO - Acrt.'dí- .
te que sim.
. O Sr. Carlos Prest~ -: A censura.

pela Mesa, não só ame9.ça a liberda-
de de opinião como prejudica e ai...
tera .a história. Há expressões anti...
parlamentares que. mUitas vêzes. lJ~\ra.

a- história e para a pol1t1ca são úteiS.
Expressões anti-regulamentares %0

raro hoje usadas pelo Deputado
ArrUda Câmara que, para nós, co
m~w.s. são honrosa.s, porque expri
mem, pars. a. opiniã.o pública como
pensauxn partidário da reação e do
fascismo.

O SR. JORGE AMADO - Acrec:Uto,
SI. Presidente, que o Diárlo da
.AsseInblé.La deve· ser reflexo. honesto

daquilo que se passa nos debates tra
vados no plenário. Não vejo pot'que
cievam ser esses debates adaçado15 ou
6uavlzados: êste é o nosso ponto de
,·isto.. Somos contra o artigo e que...
remos chamar o. atenção dos Senho
res Constit.Uintes para êle, de que o
parágrafo menos suspeito e mais mo"
(lesto, que expressa um cl1reito de
censura. seja qual fôr, pode ser
amanhã um lnskumento usada contra
esta Ass2mblé1a, contra os Deputados
e senadores.

O Sr. Líno Machado - A essa al..
turadlr1a a V. Ex. que nâo é m.!s..
ter que usemos daquelas' expressões
que nos foi recordada pelo eminente
homem púbUcO Sr. Agamemnon Ma
r<alhães: . para que "flOres de la.ran..
jelra." atépat'a nossas discursos?9- -o" __ .•

o SR. JORGE AMADO - Vamos
conservá-los como foram pronuncia..
óos. .

O Sr. Carlos Marign.ela. -A reaU..
daue nua c crua. .

O SR. PRESIDENTE - Lembro
ao nobre orador que está findo o

tempo··de· que cUspunha..

O SR. JORGE AMADO Não
quero tomar mais tempo à .A.$8em
bléla. Sr. Presidente, quando V. Ex.
me a.nuncia que está finóo o·· tempo.
Fazemos um apêlo aos Srs. Consti
tuintes para que aprovem nossas
emendas e,assim, não tenhamos ne..

.nhuma. limttaçã.o em nossa-liberda.de
de expressão. em nossa l1beradade de·
cplna.r nesta Casa sObre os problemas
do povo. (Muito bem. Palmas.)

:O SR. PRESIDENTE - Tem ao 00"
lavra o Sr. Deputado Barreto Pinto.

O SR. BARRETO PINTO - ~T.

Presidente, faltando apenas 5 minutas
para .:ermlnar a seRRao. V F,x. po
c1erla dar como findos os trabal~t.cH de
ho,1e. conservandoRme 1nscrito aJ1'I.ra &

Ordem do Dia da Sessão deam"",uhã..

O SR. ?RESIDENTE - Sr. a Casa.
não se opuser, atenderei ao. nobre
Deputado <Pausa.)

O nobre Deputadoflcarâ Cllm ~ pa
la.vra palra. falar sObre o projeto.
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Designo, para. amanhã, v. se~u1nte

ORDEM DO DIA

Continuação àa discussão únicl1 na
Reso1'Ução n.o l-A, de 1.946 (Re~imento

Interno). (Urgente.)

Deixam de comparnr.cr 75 Senha
re::5 Constituintes:

Partirlo Social Democrático

Piauí:

S~gefredo l?ncheco.

Uore1r,\ ·d.a Rocha..

l)arafba:

Samuc: r'''.M~ne.

Pernal:1b:.%c:c:

Os~ar Carneho.
(.;s:v;lJdo t.!u~a.

Ferreirp .c.~ma.

Ea~~l:l:

PZllto ~!f.:b'o.
L9.u:,C' ac h~~:as.

Altamlranc::c Rfqulão •
. Eunaplo de GuelrnZ.

E~t1i..'1ru flanto:

A.\'l Vhn:!.
(~B.rl' ~ U.i~.Cif'mber,.

Asdrubal Soares.

Miguel Couto.

M.lnas Gerais:
. Levlndo Coelho.

Juscelino Kublt.o;:cheJe.
Pedro Dutra..
Duque de Mesquita.
Israel Pinheiro.
João HenrIqUe.
WeIl1ngton Brandão.
Joaquim Libflnl0.
José Alkmim.
Gustavo Capanems..
Rodrigues Pereira..
011nto Fonseca.
La1r Tostes.
M11ton Prates.

São Paulo:

.Antônio Felldallo.
César Casta.·
Martins Filho.
José Armando.
Horácio Later.
Lopes Ferraz.
João Abctal".
Alves Palma.

Goiás:

Pedro Ludovlco.
Dario· Cnrdos·b.
Magalhães Silveira.
Guilherme Xavier.

Mato Groeso:

Martinia.no Araújo.

Santa Catarina:

Aderbal Snva.
Otac1lio Costa.

Rio Grande do Sul:

ElóiRocha.
Teodomiro .Fonseca..
Damaso Rocha.
Antero Leiv9.~.

Nicola.u Verguelro.

Un.ião Democrática Nacional

Pará.:
Epílozo Campoa.

Piau1:

. Cândido Ferraz•.
Antônio CorreIa.
Adelmar ROChu..

Ceará.:

:Senl Carvall1o.

RIo ara nde do Nori:e:

Alu1s1.o Alv~s.

Paraíbu;

João AgripIno.

Pernambuco:

.luno Cleofas.

Alag-oas.
M:\rlo Gomes.
l-tu/' Pa.lme1r~ .



Sergipe: 

Vàlter Franco. 

Mahia: 

Alberico Fraglt. 

Minas Gerais: 

Lopes Cançado. 
l.lcu:-g:- Leite. 

Sà.o f'a•1Io: 

PUn!o Barreto. 

Mato Grosso: 

Dolor de Andrade. 

Santa Catatin.l.; 

Tavares ci'Amaral. 

Partirlo 7'rrtl;alhista Brasileiro 

Bahi~.: 

Lu1s Lago. 

Mina~ Gera!s: 
J,eri Santos. 
EzequiPl Mendes. 
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São 1?8ulo; 

Pedroso Júr.!cr. 
Bert') óJJ'.l·:l~. 

Paraná.. 

Melo Br!lg~:>. 

Parti:to ·cr··nunir.ta do Hrasi.l 

Pernamb~lv•: 

ll.gtJst1níW 0!iveira.. 

Rio G:r'l.n'1e do Sul: 

Abilio .r·e.-oar.c.es. 

Pa1·ti•lC liepublicano 

Minas G-'1:-d.;,: 

Felipe Balb1. 

Partido Popular Sindicalisto 

' Bahia: 

Teódulo Albuquerqm:. 

Levanta-se a sessão às 18 horas 
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• Sessão, em 10 Março, de 1946

Pres1dênc!a do. Sr. Melo Viana

& 14 horas e 15 minutos, compare
cem os Senhores:

Partido SociaZ Democrático

Acre:

'Hugo Carneiro.

Pará:

Magalháes Barata.
Lameiro. Blttencourt.
Carlos Nogueira..
Nélson ParíJós.
João Botelho.

Maranhão:

Pereira Júnior.
Crepor! Franco.

Ceará:

Almeida Monte.
Osvaldo Studart.

lUo Granc:le do Norte

Georglno Avellno.

Paraiba:

Jandu1 Carne1ro.

Pernambuco: .

Agamcmnon Magalhã.es.
Jarbas Maranhão.

Gercino Malagueta.
Ullsses Ltns.
Pessoa Guerra.

AlagOas:

Medeiros Neto.
Lauro Montenegro.
José Melo.

.Farias Júnior.

Sergipe:

Graco C.lrdoso.

13ah1a.:

Eun1pio ele Queiroz.

Esp1rlto Santo:

Af;!l1o Vlvaqua.
Henrique de Novais.
Eurico Sales.
Vieira de Rezende.

Distrito Federal:

Jonas Correia.
José Romero.

Rio de Janeiro:

A11'redo Neves.
Carlos Pinto.
Getúho Moura.
Reitor Collet.
~tos 1ravares.



Acúreio TOrres.
Brígida Tinoco.

Minas Gera.is:

Melo Viana..
Alfred.o Sá.

São Paulo:

Novel! Júnior.
Atallba. Noguelrl.\.

Goiás:

João d'Abreu.
Ca.iado .God.61.
Galeno l?aranhos.

MatD Grosso:
Argem1ro Flalho.
Martiniano AraúJ".

Paraná:

Flávio Guimarães.
Munhoz àe Melo.
Lauro Lopes.
Gomi ..lún1or.

Santa Catarina:

Nereu .Ramos.
OtacHio Costa.
Bans Joràan.

Rio Grande do SUl:

Gastão Englert.
Adroaldo CoSt30.
Daniel Faraco.
Manue! Duarte.·
Sou~a Costa.
G11cérl0 alves.
N1eolau Verguelro.
LuÍS Mércl0.
Pedro Vergara.

União Democrática Nacional

Amazonas:

Manuel S~verlano.

Maranhão:

Alarico Pacheco.
Antenor ,Bogéla.
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·Pla.u!:

Esmarav.r1o Freitas.
M~ tlas Olimplo.
CâncUd.ú Ferra~.

Cea.rá:
Fernandes Távora..
l'aUlo 8~l'as~te.

Gentil B~.rrelra.

Egbc!.rtú Roarlgues.
Fel'ntr.nde~ Teles.
JOde ::t~ ~vrba.

Leii.~ Sampaio.

2al·~\tl:'a:

Ad:l1JH:,r.(\ Rtbef,.o
Ver~IHOiJn Vand.erlel.
Erml.t,1 Snnro. 
Pliul0 \.If'ICLOS.

So,!;n·t::

Leantl.!l.. Maciel.

Ba.~~

Alo1510 C!~ Carvalho.
_·-·'Jura;, M~g-alhâE:1\.

Ota/11. Mangabeira.
LUli Viana.
Dltn:'r.~ JunJor.
Rafael Clncuré..

E~Ill;·~to Sauto:

LU.'.1 Clá:.tcúo.

Di5trl:~ J··p.deral:

Eucud~s ..·t;I1(:Jredo.

Praa1j ~~t·y.

Jo,;,e- .L..ê.,m.U.
Soares Fi:h,,).

Minas Ge ,15:

Mil"on C~U:i:;>03.

Sa.,) P3ul.::

Toled:J P~~:\.

A1.U"!Ii,.'lIlC :Lf:ite.

aDt.M:

DOmlZJ~OS ~ela.sco.



·'Agrlcola de Barros.

Paraná:

·Etasto Gaertner.

Santa Catar1na:

~omás Fontes.

RIo Grande do Sul:

'Osório Tulut1.
..

Partido Trabalhi$ta Brasileiro

Dl~trlto Federal:

Benlcto Fontenele.
Antônto Silva.
Barreto Pinto.

Partido Com'Zlnista do Brasil

Pernambuco:

8ah1a:

Carlos Mar1ghela.

Distr1to Federal:

Car~os Presí t:5.
Jcãu Ama:Ct.I1as.
Maurlcl0 Grabols.
ts~t1sta Neto.

RiO de Janeiro:

Clá....:.1.:l..: Sl1v:'l..
'A!c1dpF SaDEnça.

.8ã.:l P&ul:..:

Jt:';t>; Crlsp!m.
03o/a.l.t) 2~cllE.co.

Jorge A1r~Zdv.

partido Republicano

Maranhão:

Uno Machado.

Pernambuco:

'"SOUS3 Leão.
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M!n~s Gerais:
Do. mel CarvulJ10.
Már:o Br U;~"

Artur Bernar~es.

P:4tauú:

Mur.uoz, aa l<.ocm:..

Partido Democráta Cristão .

PernamlJucc:

Arrud9. CÂmura.

Partido Republicano Progressista

RIO Grande c.o Norte:

Cafp. Filho.

São PauJo:

Campos Verg:d.

Partido Liber.tacio1

Rio Gr2.:.:1cV; etc SUl:

Ra.ul PUa.

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presente L2~ senhores Consc.cw.n
teso deC']zro aoprta a se5~i!lo

Passa..se à leItura. da ata da sessâo
anterior.

O SR. LAURO LOPES (2. 0 secre
tário) procede a leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Em dta-
cussão a ata. .

O SR. DO:MINGOS VELASCO (SO
bre a ata' - Sr. - PrEs.o ., re. pedi
a palavra para enviar à Mesa, por
escrito. uma declaração•

O SR. PRESIDENTE - A de..
claração de V. Exa. constara da ata..
DECLAItAÇ~O fj QUE SE REFERE o OItADOR

A Esquerda Democrática, d!ante d::J.
sItuação econômica e polítIca, julga.
do seu dever traduzir as suas I=reo
cupações e expor o seu pensamento
ao pcyO e ao govêrno.

I - As greves são sintomas de um.
desequilíbrio na estrutura econômica.
Não se pode adotar uma terapêutlca.
de sintomas, Isto é. de combate às
greves, sem se remover a sua causa..
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Não é po~s1vel também atribuI-las a.
simples maqu1na.ções partldá.rlas. Por
mais. astuto e poderoso, nã.o há par..
t~do que possa levar, uma populaçâo
~atlsfelta e fel1z à, paral1sação do tra..
balho, Mas quando há o caldo de
cultura. resultante da crise econõmi
ea, as grE.vcs pululam com ou st:m
interferência de agentes lnstlgadorcs,
Não é a reprc:isáo policial, oú a vIa..
lêncla, que ellmina a. causa elas
greves.

II - O 2.umenta do custo da vi-
.da exige aumento de salários, que
provoca em .con.cseqüêncla novo au..
mento no custo da vida. ~ste cIrculo
vicioso explica perfeitamente a cor
rIda verifJcaaa entre a elevação do
l;:usto de vida ~ amajornção de sa
lários. 'E' uma temerida.de cruzar os
braços diante de uma s1tuação que o
homem da rua já compreendeu muito
antes das cham:l.das elites.

II! - A 1nfla.ção. isto é. o aumento
Imoderado do p~pel moedn em C1T
culução (de CrS 4.970.926,100 em 1939
para Cr$ 17.530.500,190 em 1945),
provocou a elevação dos preços elas
ut1l1dades, já. que não houve corres..
pondente aumento àa produção. Ao
produção, de generos aliment1c1os, por
exemplo, que já vinha estac1onária,
caiu 110S últImos clÍ'1CO anos de
19.001.64<1 toneladas, em 1939. para.
17.701.352 etn 19~4.

IV - A cnse atual é uma. herança
da ditadura. A pol1t1ca dema.gógIca.
desenvolvida pelo govêrno Vat'gas. de
pequeno proveito para os trabalhado...
res em geral ~, em contraposição. de
excess1vos proven tos para certos seta..
res da produção industrial, exigiu sa...
criflc!oseno!1l'1es da populaçã.o. Re..
aln'lente, para compensar os magna..
tas da lndustrir dos módIcos encargos
da legislação trabalhista (como rértas,
salário mínimo, lnden1z:.çáo\, garan..
Uu-lhes a ditadura uma pauta alfan
degária altamente proteciomsta com..
pleta l1berdade de preços no mercado
mterno e até mesmo fi. proIbIção de
entrada de naV:lS máqu1n~s no pals.

Com isto, os habitantes do interior,
dois têrços da população brasileira,
eram obrgados n. comprar por pre....
ços exorbItantes os artIgos IndustriaIS
<enxadas a 70 cruzelros, r610 de ara-

me a. 450 e litro de querozene' a 10
cruzeIros, etc.), e se viam constran
gidos a vender os produtos da lavou..
ra, da pecuária e das mC1ustrlas ex..
trativas por preços arbltrà.r1amente
tabelados. Agravaram..se em canse..
qüência as ccn :lições da produção no
InterIor do pais, inclusIve pelo exodo
dos trabalhadores rura1s atraídos pe..
,to' salários maiores dos centros lndus..
triais. O quadro atual é de lndustrl..
ais rá.p1dament~ enr1q1.1ecldos (com lu..
eros anua,ll:l até de 800 % sObre oca..
pital) e de lavradores e criadores a.
mendIgarem medidas ele amparo nes...
ta Capital: perspectiva de desemprê
go paro. os nove milhões de trabalha
dorp,s rurais e baixa de salárIos; me..
nor produção agr1cola - mais fome
para o povo. Fácil é de compreender
que a diminuiçã.o da produção agr1
cola reduz a capacidade aqu1s1tlVa da.
população do 1nterior. provocando su...
ceSSlvamente: menores vendas dos
artigos mecanofaturados: dlmmu1ção
das encomenda-s dos negoCIantesva....
reJ1stas. decréscimo dos pedidos das

··casas atacadistas às fábricas, Queda.
da produção destas, dlm1nUlção das
horas de trabalho, desemprêgo para
os operários urbanos, agravamento da
crise.

Esta situação teve ainda a peorá.~la

a execução das obras pl1bl1cas de ca..
ráter suntuário ou adiá.vel e a ofiR

cial1zação do jOgo. Tudo ·1sto criou
uma classe de peSl'ons com um gran
de poder aqu1s1tlvo e sem nenhuma
proc1utlv1dade. Fundaram~se estabe"
lcclmentos bancários apenes para o
emprêgo. a jura alto, de vultosos d.e
pósitos. das auta:-qulas, cimsegulaos
por compradesco. a juro baixo. au
mento a 1nflação de crédito. em con
corrêncIa desleal a outros bancos. SE!
juntarmos a isto a lncapacIdade da
administração em contl'olar os preços
CO consumo, teremos esboçado o 'Jua
dro que a ditadura nos legou.

V - :este quad.ro continua. a proje...
tar sua sombra no pres~nte. A cor...
tida entre o custa d.e vIela e os salb...
rios não cessou. Ora, a posslbl11dade
de elevar salár10s para depois cobrA
lós ao povo. através do aumento de
preçQs das ut1l1dactes, constitui expe
diente cuja prâUcanão pode ser m-
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m1tada, por causa mesmo da 1n:!lação
reinante. Dêsse modo o temor do in
dustrial em face da .onda atual de eXl~

gências de aumento d.e salário, e das
ameaças de greve, lcva~o Il dim1.n,llt
sua produção e n pensar até no
141ock~out" para conjurar a crise, quan..
do, na verdade, estara, apenas, agra
vando~a.

VI - Cabe aqui ressaltar as 5eguin~
tes palavras do nosso Manifesto de
agõsto:

H A esquerda Democrática de
clara~se convencida de que a res~

tauração da normalidade eccnõml..
co-financeira, como a soluçào à03
proplemas sociaIS mais urgen~s

exig1ra medIdas de tamanha lm~

portância que so um govêrno for~

talecido pelo apOlo popular sera.
.capaz de as pôr em prAtIca pac1!1~

camente. A incapaCIdade poUtlC:l.
da ditadura conc1uz1u o paIS ll.
uma desordem financeira e ad.ml~

1Ústrat1va tal que a solução de
qualquer problema social, dos pro
blemas especl!1camente econômi
cos sobretudo, exigirá remédlos
drástIcos. A opinião pública pre
cisa de ser en'.=rglcamente adver
tida acerca das d1!IcUldndes que
teremos de vencer, prcvenmdo~se

contra o otim1smo fácil c dema
gógIco. O peso dêsses sacrl!lcloS
aerá particularmente duro para as
camadas .sociais econàmlcamente
menos favcrecldas . Uma das ta~

refas a que a Esquerda Demo
crática se propõe, é a de lutar para
que o peso desses sacr1fIcios nã.o
recaia todo sôbre ao massa do
povo."

VTI- Que urge, então, fazer?
Ao govêrno toca a principal tareta

de trabalhar pela restauração da nor
malld.ade. O govêrno, todav1a. sOpo...
derA desempenhar bem sua missão,
que é árdua, através de uma polltlca.
de inteligência e não de uma pollUca.
de fOrça. 11 pol1t1ca de fôrça. de com
pressão das liberdades públ1cas sera
mais um fator de agravamento da.
crise. Ao govêrno incumbe, país, antes
de tudo, restaurar a confiança na ad
ministração pública, adotando me~:i1

das concretas para reduzir a.s eIl11S-

sôes, cortar a5dcBPes~·supernuil3,
fomentar a produção e garant1r.llw
o escoamento. Nesse esfôrço gover..
namental 6 imperativo que colabor€lm
trabalhadores e patrões.

Aos empregadores cabe principal
mente as~gurll.r justa retribuição às

. categorias profissionais cujos salárlas
ainda não estão de acórdo com as
<:ondlções atuais de vida, e <:ontentar..
se, nesta hora de geral aflição, <:om.
lucros apenas razoá.Ve1s.

Aos trabalhadores incumbe persls..
tir na atitude ordeira que têmex~m..
plarmente mantido e não esquecerq~e

a paralisação do trabalho acarreta di..
minuiçúo da produção e concorre par.'),
o aumento do custo de vida. mot.1 v,)

por que 50 deve ser utilizada como ~~I)_

lução extrema ~os dísstctios coletiVos.
VIII - Ao Senhor Presidente da

República dtrige a Esquerda Demo
crática. um apêlo final. Nesta hora
de sacriflcio para todos, não é possl~

vcl dominar a crise econõm1co..f1nan..
ceira sem que haja tranqüilidade po..
lftica Os braças nã.o trabalham quan
do conturbados estã.o os esp1ritDs. Exi
ja Sua Excelência dos seus· delcgados
nos Estados e dos Prefeitos nos Munl
clplos que não agravem a crise. exas
perando o povo com o emprêgo, a ser
viço de um partido da máquIna adml~

nlstrativa, dos dinheiros públicos e dÔ'
poder de ,olicia. Só assim Sua Exce~

lência cumpr1ra a promessa feita. no
seu discurso de posse, de ser o Presi
dente dos Brasileiros.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de
1946. - A Comissão Nacional.

O SR. JOSl:: CANDIDO (S6ÕTe Q

ata) - S:. Presidente, ..tão haven-d.o
comparecido à sessão .m que foi vo
tada a indicação Manga:beil'a. peço a
V. Ex.:!. mande inserir em ata minha
declaração de que, -e :q.ui estivesse,

. teria vot:.do a favor ::a. mesma.
(Muito bem>.

O SR. PRESIDENTE O nobre
constituinte será atendido.

Não havendo mJ.ls q'.1em quelra usaz
da p::J.lo.vra, dou a ata por aprovad.a.

Na publicação da ata da ~essão ao
ClJa 28 de fevereiro finci.o, .lor ,:o.gano,
à(;ixaram. de constar 00 ~omes. c10s
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,

·Srs , Const1 tulntes Ne.:.:reiros Falcão.
Pereira da Silva e Manuel Vitor.

O SR. LAURO MONTENEGRO
(3.0 Secretá.rioJ servindo ..:omo 1,°) J.ê
o ~egul:ate

EXPEDIEN'l:E

Requertmento 11.,0 25

Solicita informações ao Poder
Executivo sóbre fixação, melll.OTlCL8
e razões do êxodo do ';J.1)al1z.a(1.or
da campo c :/6bre se exictc qual..
quer plano de venda, concc!:!Jlfo,
daaaáa ou arrendamento de terras
a. mÚhares de pessoas neceSstrrt,áa.S.

Requeremos, por lnterm~Q4r,) da r'U.
Mesa, consulta,da a Casa., se solicitem
1:J!orma.çõ~s ao Poder .Ex,.,;uth, rela.
tlvamente a:

1.°) Quais as medld~s t:Jrnaodas, ou
por tomar, para a fixação do homem
na zona rural?

2.°) Rá. algum plano organizado re..
lat!vo a melhorias favorá.veis aos tra..
balhaàol'es do campo?

3,°> Qual a atitude do govêrno em
re:lação ao constante ê:lCo':!'~ do~ m;)Il),..
dores. do campo?

4.oJ Já eKiste, nos Ministérios com..
pt:tentes, algum plano .elativo à con
cessão, doação, venda ou :a.Trendamento
de terrss, em condJções intEligentes e
humanas. a centenas de milha:es de
tamíl!as que, nas grandes CapItais e

'Cida.des, vIvem em condições precár1as
l:ob qualquer aspecto?

Sala das Sessões, 1 ele março de
1946. - Campos Vergel. - Cate.
Filho. .

JU$Ulicação

li: lnd1scut!vel a superprodução
nos grandes centros urbanos, A in-
dústria, nas vésperas durar.te ~.

guerra, acenou convidativamente e
a.traiu par:l. as grandes Cadaetes,

«grand-e::; massas campesmas. .Despo"
voou-se aInda mai~ ali. Z_::la rural, onde
O~ trabalhadore::s contInuam, ~:.llar'"

mente, desa.mparados. A escassez da
produção, tanto de maeé:la prima.
<:úmode gêneros al1mtnticll, -~'l..

vaàll lnscansclente e malé!1camente
'pela falta àe trs.nsporces, dt:te:m!nau
~ cr~e seDl ptecedentes enl nossa

história.. O caso econômico e sO'"~''' t
áoloroso: encarecimento da viela, pro-
blema angustioso ai? h.1 b;taçã",. .:l.2f1
ciência a bsoluta de t:'~ns'p,oI ~,fa.lta

de gêneros de VI, necessidade . ra,;l.
algumas circunstâncias afliUvas que
nos conduzem à lamentável !t.uação
d.um pais que sofresse uma catástrofe
Irremediável.

Orequer!mento em aprêçovisa 1':0
curar da.dos e esclar~c1mentos, a ílln
de encararmos o problema de r""",nte,
tendo sempre em mente o prtnclplQ ela
que o €mbJ.sam,nto da estrutura,
social de qualquar país (marcadamente
de nosso), o seu equllibrl0, _·.~1 l'lC"'JeZa, ...
depende co ca.r1nho com "J.L4t: é tra
tada a terra, as zonas ru:a1s, os tra..
balh~dores do c:unpo, v~sto 1Ue :>
Brasil continua senào ··um pais ,s~en"

c~n.lmente agr1cola". Cam.pos
VerU""t - Café Filho.

JtEQ't1ER1MENTO N.O 26

Solicita informações ao Poder
Executivo r;ôbre a situação do Te..
fuutado hespanhol Manuel Mo:/"
tinez Gonzalez, prêso como clam...
destf.no no p~o de' Santos, quun
do 'Procura.va asilo no Brasil.

Requeiro ·que, por 1ntermédJo .:Ia
Mesa da Assembléia, sejam solicltn,..
das informações ao Poder Executlvo
sõbre a situação ao reluZH~do c,:.;..
panhol Manuel Martinez Gonza.1P.z,
prêso na PoliclJ, Mar1tAmA do POrto·
de Sa.ntos como <:landestino, quando
procurava asilo no Brasl1, por se ~n

contrarcondenado à morte no paIs
de origem.

S:tia das S~ssões, em l.u de mnrço
de 1946. - Café Filho - A lmpr:.m1r.

Oficio:

Em 28 de fevereiro de 1946

Senhor Presidente,

'.I'enho o prazer de comunIcar a.
Vossa Excelência que recebi do .P:re..
sldcnte do Trlbun.J.1 Reg.anal Ele1UJ
ral 10 Estado de São Paulo, acom..
panhado do mapa respectivo, o u!{.
cio de teor seguInte:

"Tenho a honra decomun1car .a
V. Excla. que estão terminadas -83
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apurações concernentes às elclçô<l3
suplementares, realiz..1.dJ,s a 10 do ~r.>r"

rente.
Não houve alteração no quociente.

Mudáram, todavia, de coloc:l,çó.o aI..
guns cter;utactos t· suplente~ e ingrt:s
sou. como deputado do Partido Cf)
munista do Brasil, o cand.da~o M':~..
rio Scott, em substituição a Milton
'Caíres de Brito".

,.AproveIto a oportunidJ,~e para
apresentar a VOS::i~ Exc:elencla meus
protestos de elevada consideração e'
aprêço. - Walãemar Falc{i.o, Pres\
dente do Trlpunal Superior El!'·itoral.
Ao ExcelenttEsímo Senhor DOUf,Cl'
Fernando de Mdo V:ana, DO. Presi
dente .da Constituinte.· - Inteirada..

President.~ Assernb!é!·a Ccnst1tulnte
Rio DF N. D 26 cl e 26-2-46, - Tribunal
Regional Eleit:Jral Esta·do E~'PÚ'f:to

Santo. per prO'posta do D~se·JI'.Jba.rga

dor Rôrmu·10 Fin·amore, unànlmame.n:e
aceita, p:otesta veem~·ntemente con
tra inva::.io p~lM fÔ:Q:3.0s minel1'as ter
ritório e:splritcsantense. a.pes.ar lraudo
Ccm~ssã.o S~rv~ço Gecgráf1co Exér
cito. aprova~o P:es~dente R~públ~ea

rec::mhEoCgnd o d!r~ltl. êste Estado.
Atenc!osas saudações,
José Vicente de Sá. Presiden.te Tri

bU11a.l Regional Eleitoral - Int,eiraoda.
Re'C!fe, Exmo. Di'. Melo Viana ~

PresM ente Const1tu~n1:'2 Càm~ra Rio
- O Partido Democrata Cristão for
mula perante V. Ex. veemente protesto
cOl1'l~ra a e~túpi·ca manifestação agres
SIVtt que tentou e tentara. scmure 1nn..
tlknente d1minuirou intimidar a
grande f!gura de polfUc:> patrIot,a e
:m.cerdote lntemerato que ê o Padre
Dr. Arruda Câmara, nobre represen
tante das !õrc1s lndóm1tas de Per
nam1bl1co na Constituinte e s~u hon..
r2Ido presidente nesta seção do Norte
Sal'r.!,açõ~s lLtencIooas.

Luis Guedp,s - S~retál'io Partido
D~oorata Crlstão. - InteIrada.

O SR. PRESIDENTE - TE'lll a pa
la.vra o S:o. Raul PUa. (Palm.as.)

O SR. RAUL PILA (Lé o seQ1Lfnte
discurso) - Sr. PresIdente, Srs. ·Cons
tituintes.

Terminado o longo lnterreB'Ilo da
Ditadura., vai o ~Brasll volver à de...

mocra.cla. Não creio que nesta Casa
possa haver quem repudie aberto.m en
te, na atual conJun.turn, a idéia de
mocrática. E' a democrac1a o lmpe..
raUvo da hora, para nâo dizer a con..
dição essenclal da verdadeira ciVIliza
ção. Onde não existe Ub~rdade. onde
não se respeita a personalidade hu
mana, onde não se asseguram aos in
divíduos os seus direitos fundamen
tais, poderá haver tudo: civi11zaçp.oé
que não haverá.

Mas, se todos, ou quase todos. CS"
tamos acordes neste ponto, mister se
faz, não obstante, assentar claramen~

te certa.5 noções fundamentais. E' a
democracia um conceito sera.l. uma.
concepção de vida, um sistema ao
mesmo tempo político e fUosófic(l J::,
Sê se c;,uiser, uma abstração, tomada
a palavra no seu rigoroso sentldo ló
gico e psicológico. Mas é uma con
cepção que, .na realidade concreta as
sume variadas formas. Não basta.
poIs, declararmo-nos democratas: pre
cisamos saber também que espécie,
que forma de democracia desejamos
realizar.

A prática da democracIa pressupõe
um mecanismo que a ponha em eteI..
to. Se, em sua acepção mais ampla,
ela. é uma conCt pção da Vida, eln
sentido restrito, ela é êstc mecanls..
mo mesmo. Uma slmnles ctecl~raçá.o

de principIos democ1'ã'ticos, sem um
sistema ele meios c..l.pazes de lbe ctat
reallda.d.e, não passa de uma Cicção,
quando não de uma burla.

Ora, Sr. Presidente, uma coisa me
parece clara; volvendo à democracIa,
não podemos, pelo menos não t1eve
mos tomar a posição constitucional
anterior ao golpe de Estado, porque
seria re.incldlr nos mesmos e graviss1
mos erros.

Longa e, por vêzes, dolorosa. tem
sIdo, entre nós, a experIêncil\ das ins
tituições representativas. Desprezá-la
ou esquecê-la, agora que somos cha..
mados, mais uma vez. a decIdir dos
nossos destinos. seria confessar que
ttldo olvidamos e nada aprendemos, e
não aprendemos, sequer, com as maio..
res provações.

Existe. com efeIto. em nosso Pafs,
um problema político de fundamental
importância. .QuererIam alguns tgno-
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rã-lo, alegando serem de ordem eco..
nõmlca e social as grandes questões
da atua.lidade. Mas desconhecer.. lhe a
exIstência equivale a incidir no maiS
grave e Eunesto dos erros.

Se hli uma C1u~stã.CJ de autocracIa c
democracia, pela qual tanto sanBue
fie tem derrama.do, e se a. soluçãu Clada
determln~ não s6mence a estrutura
do Estado, mas também as' próprias
condl«;õcs de vida do indivíduo em
seus vArios aspf:ctos. não há como
negar à5 ~r.ande5 questões polltlc[1,:$
uma Influência dominante. Sã<J as·
instltUlçõtS PCJl1tlca.!:i que concUclo11am
tI. solução dos demais problemas da
nacIonalidade.

Se inexistente parece o problema.
político em cerCas nnções, onde todos
05 debates se travam fi, propósito de
questões de lnterêsse imediato, e qUE:
êle Já foI ali satIsfatoriamente resol..
vida. Problema resolvido é problema
que deixa de existir; ma.s não slgnl..
fica isto que nenhuma lmportl4ncia
tenha o nave-lo resolvido. .Assim. ne..
nhum cidadão britânico consentiria.
em renunciar no seu sistema de go..
vêrno, Gob a alegação de que outra.s
são as preocupações àa época. poIs
seria. isto, justamente, abl:l.ndonar o
8amirãvr:l mecanismo capaz ele as
atenC{er conven1entemente.

Ora, nenhum esp1rito desapaixona
do poderá negar CJU, siquer. obs(:ure
cer a falência das instituições pre,5I
dencialIstas entre nós. O que elas nos
têm trazido, como geralmente se re..
conhece. é uma sucessão de ditadu
ras e revoluções, com todo o seu tre
mendo cortejo de malefíc1os.

Mas, se esta é a verdade, Sr. Pre
sldente~ cumpre buscar..lhe as causas,
para as remover ou .corrigir. Por que
ditaduras e revoluções? Haverá um
nexo [fital entre êstes fenômenos e o
regime polftlcc que adotamos com o
estatutô republicano de 1891?

Esta é, no meu entender, R questão
política de Cundarnenl:al lmpo~·tância

ql~e. a n6s, Constituintes de 1946, cabe
examinar êetidamente. Não o pode
r~mos considerar por alto, sob pena
ae faltarmos à. grave m.1ssão que nos
fel conflMia..

Poderão a.1S'Uns buscar em obscuros
ta tôres sociológicos a. expllcação de

tãc funda anomalia. da. nossa cxlstên..
c~a política. Mas, Sr. .Preslaellte. a.
verdadeira, pelo menos n· principal
causa Pllliente se acha a todO::i oa olha..
res: é o. h~pertrcfla do Poàer F.xecu..
tIvo.

Previram-na, nos pl'lmelro5:tnos da.
República, alguns clarividente:i poli
tlcos e publlcistas, deduzlndo..a. do sis...
tema constitucional adotaào. Reco
nheceram-no. depois outros publlcls ...
tu~ e pollticos entre êles Rui .e.1l.'ousa,
nas suas memoráveis c:unpanh.'l.5.

DenuncIou-a, a Aliança Liheral, nào
pnra a corrigir, como prometia, scuão
para. ver transformada em dIl;adura
p~ena com o govêrno do Sel.l próprio
candidato.

Decorre na.turalmente do .. sistema.
presidencial a b1pertri>fla do Poder
:Executivo. É·lhe 1nerent~, está ~nsita

nêle. como em potência se acha o
câncer nD. dlâtese cancerosa. Num
organismo normal, todos os ó~gã.os se
ponderam e fàcllmente se rest'lura o
equ1Iibrlc perturbado; quando. porem,
um órgão cresce desmed1damp.llte, de..
sflnvolve-se à custa dos m::.l.is traCO:i
e acaba por sobrepujá-los.

1:: menos grave o tellõmeno ílOS Es..
tndos CJnldos, mas, nem per isto,
menos real. Referem-no todcs os ob
f:t!rvadores. Não se comp~ra com a de
nenhum soberano das mon!l.rqtUJ.s pa.....
1Jmentares o poder do pres1d.mte nor
t,~..amerlcano .

O Sr. A!'I~memnon Magalhát::s
.t'~polad.o •

O SR. RAUL PILA - Se não se
chegou aI: a. dItaduras,cc>mp:l.r~w~ls

C{~m as àa América Latln3.. deve-se :áo
sómente ao forte lndlv1dual1~mo e ele..
va.da educação do seu povo, à mílu.~n..
eia verdadeiramente tutelar do Poder
Judfciário, l:10 desenvolvido espfr1to de
autonomia das unIdades federativas e
a certas átrlbulçóes que o Senado pôdo
ali exercer. ~tes!atõ~es favoráveis
atenuaram, mas não suprimiram a hi
pertrofia do Poder Executivo na gran..
de república anglo..saxõn1ca, cujos C05..
tumes poUtlcos não são muito para.
admirar e aInda menos são para imi
tar.

O Sr. Agamemnon M(1,ga.llLáes 
E só tem. gerado conflitos entre ~ Po..
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der Executivo e o Pocler .1uctlclárlo.

O SR.. RAUL PILA - ~ umll.de
oorl'êncIa lógica do sistema.

O Sr. Agam,cm7ton MagaU~ae~ _.
Ainda há pouco assistImos à. luta do
i'res1dente Roosevelt com a Suprema
Corte; de maneiro. que o sl:stetn~ de
pêso e contrapêBo X'wu na América
de. Norte. .

O Sr. Brigido Tinoco - Na França
t~.mbém os conflitos se têm general1
zado.

O SR. RAUL PILA - ~ um sistema.
de choques e contra-choques,

O Sr. Agamemoon MagallL(ieJ 
Apoiado.

O Sr. DanteZ Faraco - ~,,,t uma
prova por que passou o siste:n~ nos
Estados Unidos: mas a instituiçáo rói
Dlantida.

o Sr. Agamcmnon Magalhães 
Com a intervenção do Executivo, que
nomeou o Ministro da Suprema COr
te, a fim. de vencer ti crise.

O Sr. Daniel Faraco - Tôdas as
forma0'; de govêrno têm suas crises.

O Sr. Agamemnon MagalhtJ.es 
Não é pos5Ivel manter o mecan1smo
cons.titucional, contra o voto da Su
prema COrte. Eram. 5 Minlsliros con
tra 4.

O SR. RAUL PILA - E' prooiso
não confund1r as lutas que se ferem, .
no regIme parlamentar, com os coo
ques 1rresolúve1s que se produzem no
regime presidencial.

O Sr. Agamemnon Magal1l.áe't 
Apoiado. E que não têm soJ.ução
senão com. re'/oluções' ou golpes de
Esta.do.

O Sr. Daniel Faraco - Houve
revoluções e golpes de Estado nos
Estados Unidos?

O Sr. Agamemnon Magalhiies 
Golpes brancos, freqüentes.

.O Sr. Dar..ieZ Faraco - Nesse easo
podemos dizer que, na Insla·terra, o
regime parlamentar triunfa, devido ti.
saúde pol1t1ca do govêrno.

O Sr. Agamemnon Magalháes
Devido à dutiUdade do sistema.

O Sr. Danfel Faraco _. Não h!i.
c"emplo de república em que o par..
la.menta.rlsmo se tenha imposto corno
bom sistema.

O Sr. A(/amemnon Ma(/alhãe3 
E~emplo: o sistema francês.

O Sr. Daniel Faraco - Na França.,
o s1stem::t parlamentar tem aprova
do? Não é a opinião do Sr. Raul
Pila.

O sr. A(/amemnon Magalhacs
Na .França t~m resistido a tõaas as
crises.

O Sr. Nestar Duarte - Só resisto
porque é parlamentarista.

O Sr. Daniel Faraco - A Fran-
ça, em 70 a...'10S, teve 106 govêr..
nos.

O Sr. Agamemnon MfJgaZll.âea 
Que mal houve nisso?

O Sr. Nestor Duarte - E não teve
nenhum cUtador. ..

O Sr.. Aga1l1.cmnon Magalhães 
N:J. Franca, como em outros pa1scs
parlamentarIstas, predominam 'as cor..
rentes· do pensamento nacional, que
se renovam de ano a ano. E agora.
com muito maior freqüência.

O Sr. Brígido Tinoco - Na Suíça.
ele tipo diretorial sui-generis, o par
lamental1smo vai se degenerando
cada vez .mais. OCorrem até cri
ses.

O Sr. Daniel Faraco - Ao jul
garmDs o sistema de govêmo, temos
de considerar a maneira por que as
segura as liberdades, mas também a
eficiência com que resolve os p:oble
mas. Do contrário as próprlas llber
dades pedg-am.

O SR. BoAtIL PILA ..... A e'ist'- res..
peito também não pode haver dú
v1das, quanto à. superioridade do X'e
glme parlamentar. O con!ront" lhe
é sempre vantajoso. Peço .l1cença p:4ra
prosseguir.

O Sr. Daníel Faraco - Estam.os
ouvindo V. Exa., com multo pra2;er.

O Sr. Agamemnon Magalh.ães 
Prazer de todos nós.

O SR. RAUL PILA - Da hiper
trona. d.o Poder Ex.ecut,1vo à D1taa.ura,
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breve é o passo. Recebe o pres1dl;':lte
um mandato popular, man, depo'.~ rle
nel.e lnVestldo. escapa à tntcrvenl}s,o
da opmlâo pública. Cumpre ao pre
sidente velar pela observã.n<:1a das
leIs e a· elas cingir-se, mas nenhum
corretIvo eficaz existe no sistema se,
em vez de as observl.tr, pelo contrario
as viola, valendo-se da sua lmpug
nâveJ U1!luêncla. E' um v·erdacte1ro
monarca eletIvo. embora del1rnitada
seja a dur ação do seu reinadO, iSto
quando, graça.s ao art1f1clo das re
eleições sucess1vas, não se prolonga
ela lndeflnidamente.

Se a h1pertrofia do poder t:onduz
insens1Velmente a 'Ditadura, constitHl
esta., por sua vez, o maIor estlmU.l.:J
às revoluções. Não se poaem e.s~:lS

.concebe1' no pleno e o'?rp~to !Wl
Clonamento da democracIa. AUlda
quanClo se tenha .produz10r. um de
saJustamento entre o gov~l'n~ e a
maI0r1a da op1nião, sofrem ·no todo$
de Ooa- mente, por o sabprem t.rans
slt6r10. Mas. quando, pelo contrá.r10,
como sucede no regime ?t'::Sldenmill,
dif1cultosa se torna a c\)rrec;âc. em
V1rtu~e ela prOprla rigidez I.lG· meca
nismo constItucIonal, surge m.UltaS
vêzes o apelo ã violência, como Ún1Ca.
solução possível.

O Sr. Agamemnon Magalhães ~
V. Exa. permite um aparte? Quem
melhor compreendeu isso fol Bollvar,
que queria governos vltaUcios, pata
evitaras revoluções na Amérlca..

O Si. Daniel Faraco - E er~ ~

maneira. de evitá-las?
O Sr. Agamemnon Magal1tães

A luta, no regime presidencialista.
OC01'1'e, justamente, na sucessão pre..
.s1denclal, porque o Presidente da
República é tudo.

O Sr. Da."ieZ Faracc - Isso não
vem em abono do argumento que o
nobre orador está desenvolvendo.

O Sr. Agamemnon Magalfl.ães -.
O argumento é o da hipertrofia.

O Sr. SoaresF1.!1J.o - Quando :Bo
l!var sustentou a tese dos governo.,
VitaI!c1os, esta'ila na dúVida. entre 1J,

república e a monarquia. Houve
mesmo período em que a Inglaterra
queria se designasse um prÚlc1pe

pa:m governar p, Grã-ColOm1)la. Co%tlO
houve forte oposlço.ão a êS8e pensa,...
menta de se importar um princ1pe,
Salivar sustentou a idéia do Pres1..
d.ente v1taH~10.

O Sr. Agamemnon Magal1J.ães 
As idéias de Bol1var são conhecidas
e manifestas. Dizia êle que nílo Amé
rica da Sul estalava ump. revolução
tôda.s às vêzes que se procedia a uma
eleição presidencial.

O Sr. Soares Filho - Quem d19~

isso? Bolívar?
O Sr. Agamemnon Magal1r,tlcs 

Sim.
O ~r. Soares Filho - Bolívar mor..

reu, precisamente. na época em que
as repúblicas sul-amerlr.:al1as .se esta
vam organizando.

O Sr. Agamemnon Magalhães 
As repúblicas estavam libertadas. e
êle sustentava, também, -ao Federação
Sul-Americana.

O Sr. Soares FlZ1~o - :Solfvar nlIo
Unha, de forma alguma, exemp'loàe
eleições de Pre~ldente da Repo.bllca,
po1s morreu nn tes disso. .

O Sr. Agamemnon Magalhães 
Tanto tinha, que tentou. até, fazer
a Fedcraçãc das Repúblicas Sul-Ame..
1'1canas:" ' "..

o Sr. Soares Filho - Por ocasião
da emanclpaçã.o.

O Sr. Agamemnon Magalhães, 
Mas êle cUrlg1u a emancipação.

O SR.. RAUL PI1...A - -e o Que.
c o m impressionante un1!ormidade.
tem demonstrado a história política.
das repúblicas latino-americanas. En
tretece;'se ela de dItaduras e revolu
ções. das mesmas revoluções e dita
duras de que esteve imune o Brasil.
sob o regime parlamentar~ para ser
por elas talaào no regime presiden"
ela1.

Em suma, Sr. Presidente, caracte..
ma-se êste sistema pelahipertrotla
do Poder ExecutIvo; tal h1pertro!la·
conduz à ditadura mais ou menos
acentua.éla~ a dItadura. não admitln"
do, por sI mesma, soluções norma.fs a
democrâtlcas, gera fatalmente revo",
luções. Ainda noo pafses em que. por
mais cunos, não chegam as coisas a
ta] extremo. par exercer realmen te o.
povo, a intervalos regulares, o direIto
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de escolher livremente o seu gover
nante, ainda a11 se verificam os 1n
convenientes do excessivo poder pre
sidencial.

Já o mesmo não se pode dar com
o sistema parlamenta.r. Não há, nem.
pode havêr, hipertrofia do poder cxe..
cutlvo, pela simples razão de que êste
depende da confiança do Parlamento.
Não há, portanto, nem pode havcl'
ditadura. Pode-se dizer, com bas..
tante aproximação, que é o Pa1'la
menta quem governa por meio da
sua' delegação - o gabinete.

Mas não significa isto, Sr. Presi
dente, que, invertida a relação ca
racterístico. do sistema plesldencio,l,
se venha a tcr, no regime parlamen
tar, um Executivo fraco diante de
um Legislativo bipertrófico. Não é
fra{!o o Govêrno, quando apoiado pela
maioria da representação nacional e,
através dela, pela opinião pública.
Não é fraco o Govêrno que, vindo a
cUsscntir do Parlamento, a êste se
pode opor eficazmente, apelando para
a Nação.

Não é, como geralmente se acredi
ta, a preponderância de um dos po
deres politicos o que caracteriza o

. parlamentarismo clássico, senão, pelo
contrário, o seu per1'eito equiUbr10.
me não comporta nem fi. ditadura do
EXe<!uti"vo, nem a tirania do Legisla
tivo, porque a última palavra cabe
sempre à Nação. E, em vez de pra
ticar periodicamente um transitório
ato de soberania, para depolsausen
tar-se inteiramente,· estão o povo exer
cendo constantemente a sua lnnuên~

eia nos órgãos ·do IJoder público.
Assim, se certo é que o mal da

República, em nosso Pais, tem ,sido
a -hipertrofia. do Executivo, não me
nos certo será que bâ..de o remédio
encor..trar..se na instituição do regi
me parlamentar, onde tal hipertrofia
se torna impossível. Estabelecida a
dlagnose, formula-se na.tUIa1mente o
remédio. Não há como fugir à con...
clusão.

A responsabilidade é inseparável da
açã.o. 'rrata...se de uma. lei do mundo
m.oral. Na. democracia, . não pode,
pois, o Govêmo del~r de responder
perante a Nação que lhe .delegou o
poder. Govêrno irresponsável é for-

çosamente govêrnoarbltrário, despó
tico e capaz ele tOdas o,s aberraÇoÕe&.
Ora, o sistema presidencial não con
sagra a. responsabilidade polftica do
Poder Executivo. Dopais de consti
tufdo, torna-se êste, prMicamentc, se..
nhor quase absoluto de seus atos. 0.5
ministros são declaradamente irres..
ponsá.veis, como simples secretários,
que se consideram, do Presidente. E,
p'ara êste, se prevê sômente a respon..
sab1l1dade criminal, isto é, não uma
responsabilidade comum, corrente,
mas de caráter ex<:epc1onal. E.est~
mesma, não há. exemplo ele se ter
torno,do efetiva, tão pesado é o m.e..
canismo que a vai pOr em jOgo e
tão!orte é ao influência. que, por sua.
~osição, exerce o incriminado. Práti..
camente não se vcrltica. Seja como
fOr, desconhece lnteiro,mente o siste..
ma . presidencial Do responsabilidade
política, isto é, a responsablUdade
pela qual presta o Govêrno estrita e
efetiva conta de todos os seus atos,
sejam êles errôneos ou acertados, le
gais ou ilegais. O govêrno presiden
cial é realmente o govêrno da .irres..
ponsab1l1dade.

O govêrnb parlamentar é, pelo con
trário, o sistema da responsab111dacle
plena, da responsab1l1dade não sô..
mente criminal e civil, mas também

;polftica. Necessário não se faz que
o mInistro tenba pratIcado um crime,
ou sequer um delito: para que ela se
manUeste, basta. UD7. abuso, um êrro,
um simples desvio. E não se requer
nenhum processo moroso e dif!cll:
uma simples votação, uma moção de
desconfiança a t':lrna efetiva.

O Sr. Daniel Faraco - Conheço o
penso.mento de V. Exa. a respeito,
mas gostaria que oportunamente· ex..
'Pllcasse o problema, no Brasil, face à
nossa tro,diçáo presidencial.

O SR. RAUL PILA - Por que não
parlamentar? Tradição por tracUção,
invoco a pai'lamentar.

O Sr. Daniel Faraco - Nosso par
lamentarismo, no Império, 1'01 todo
sui generis, todo especial.

O SR. RAUL PILA -- Por quê?
O Sr. Daniel Faraco - Quem go..

vemo.va era o lmperador.
O SR. :RAUL PILA - O parlameu..

tarism.o ia-se exe:-cendo e fortalooendo



-60-

cada vez mais, de acOrdo com as conN

diC;ões do Pais. E' preciso DAo elique..
cer que, de então para cá., deflulumats
démeio século, durante o qual Cleve
ríamos ter progredido imensamente do
ponto de vista. da. educação pol!t1ca.

O Sr. Daníel Faraco - Pennlta..me
expor a. questão. V.E"a. é pelo parIa..
mentarismo puro. Não adm1te mocll..
:flcações no sistezna. parlamentar, mas
estimariamos ver V. Exa. examinar a
hipótese de um compromisso, do pre..
sidenclal1smo temperar todos os defei
tos que V. Exa. atribui a êsse regime.

O Sr. Alúisio Carvalho - A Cons
tituição de 1934 temperou o presiden
cialismo.

O Sr. Daniel Faraco - Pouco e
mal.

- O Sr. Aluisio CarvaZho - Mas em
todo caso temperou .•.

O Sr. Daniel Faraco - Quando co..
piaInos, em 91, a Constituição dos Es
tados Unidos, nos esquect:mos de fazer
depender a. nomeação dos 'Ministres de
Estado da aprovação do Senado. Ou..
tro ponto: temos eleições muito espa
çadas. Se real1zá.ssemos eleições para
a CâIãlara. de dois em dois anos; ou de
três em três, não estariaIIlOS introdu
zindo no sistema presidencial JO,'.11tas
das coisas boas do sistema parlamen..
tar.

O Sr. Agamemnon Magalhiies '
:Porque V. Exa. quer atingir o I'arla
mentoe, não, 1) Presidente õ.a Rcpú..
bllca.; quer renova'J." .a. Câmara e não
quer renovar o Poder Executivo. Va
mos dar ao sistema a sua fina.l1dade
lógica: o govêrno é de gabinete_

O Sr. Daniel Paraco - A realldad~

não pode caber emfórmWas. E' pre
ciso sempre evoluir e encontra:t' novas
1'6nnulas _
~

O SR. RAUL PILA - Os apartes
dos nobres colegas honraIll-me sobre..
modo, mas peço licença para não res
ponder um por um, como desejava. por
que já se vai esgotando o tempo de
que disponho. Podel'emo~ apreciar,
oportunamente, essa questão do pre
sidencialismo temperado, que, a meu
'Ver, será ainda m.a1:i destexnperadCl.

O Sr. Luis Viana - Mas poderá fl N

<:ar apimentado...

o SR. RAUL PILA - PxeJ;lisamos,
lb:e;icamente, assentar as linhas ge
rais do sistema parlamentar, para, de
pois, verifioar se é possivel um com..
prómisso.

Sr. Presidente, eu dizia que no
sistema pa:rlamentar o Poder Le..
glslativo t::unb~m é responsâvel, con
tràriarnente ao que sucede no presi
dencial. O Parlamento não pode abu
sar, lmpondo a sua tirania ao govêrno,
pur estar sujeito a. prest.ar contas à
Nação, mediante a dlSSo1uçõ.o, que obra
mais !JreventivameDte, acautelando, do
que repressivamente, corrigindo.

O Sr. Agamemncn Magalhães
A êsse arsumento ninguém. responde.

O "'~R. RAUL PILA - Graças a
êste engenhoso sistema. de correlações,
característico do regime, responde o
Go·V'êrno perante o Parlamento e res..
ponde o Parlamento perante a Nação
na qual-reside e. soberania. O áI'pitro
é sempre o povo, como deve ser nas
democracIas verdade1xas.

Assim, Sr. Presidente, caracteriza-se
o siStema presideIlcial pela 11'1'ea
ponsab1l1dade; recomendando-se o
parlamentar pela responsabilidade efe
tiva do Govêmo. Não somos somente
nós os parlamentares declarados os
oue ta.l afirmam. Todos quantos hajam
c:..,tuda.do objetivamente os dois reglmes
flão obrigados ao reconhecê~lo. Já na.
sua memorável plataforma de 1910.
ao fazer o cotejo entre os dois sllSte
mas tasslm se expri1l1Ía Rui Barbosa:

"Não falo nos males do pa:lamen
tarismo. Também os tem. a solução
oposta. Uma se ressente da. instab1ll..
dade na ac1.ministração; 1nconveniên
cia do moJor alcance, que, manifes..
tada em França, entre nós se agra
varia com a estreiteza do nO,550 pe-'
l'íodo presidencial. A outra, da au
sência de responsabilidade, que, red'l
.tida, nas institUições ame:icanas, ao
ímpeacltm.ent do Chefe da Nação, não
passa dê uma ameaça desprezada e
pràticamente inverificávcl".

"Neste confronto as formas parIa..
mentares levariam ao melhor; porque
mais vale, no Govêrno, a ín3tab111dade,
que a irresponsabUldadeu

•

Tal é, Sr. Presidente, o autoriza.ao
e insuspeito julgamento do insigne
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J'7l'asl1eIro. Regime de m-esponsabl.J·
clade é o presidencJ.al, não .s6 entre
nós, não s6 na América Latina, mas
também, embora em menor grau, nos
pr6prios Estados-Un1dos; regime ua
responsab1l1dade é o parlamentar. .t!:
é êste predlcado, qm~, s6 por si, bas~

taria Do. asegurar a preferêncIa ao S1s
tema, ainda quando a apregoad e su
post instabilidade do govêrno parIa-

'mental' f6sse um defelto e de!elto
grave.

O Sr. DanieZ Faraco - Que é da
essência da democracia?

O SR. RAUL PILA - Entre Um go~
vêrno instável eum govêrno irres
ponsá.vel, não há. hesitação possível.

A prática da democracIa, como :;.
de qualquer atividade, requer educa..
~. Mas é pelo exercícIo que a edu..
cação se faz. E' andando que se
aprende a andar. ,

Ora, o parlamentarismo, que é a
democracia em ação, conStitui verda..
deira escola, que não somente educa'
('; povo, mas também forma estadis··
tas.

O' Sr. Brigido Tinoco - Sá, porém,
(' uem dIga que o parlamentarismo ~

1ncompa.t1vel com a. repúbl1ca. !edera
ttva. E, entre nós, poderia citar Cam·
poso Sales. Creio que o parla.menta~

r1smo encontrou seu melhor habitat
na Inglaterra, como regime de equl
lful':io entre o rei e o povo. No Bra
sU, o que fiZemos foi prolongar, nos
p'1meiros anos da. Repúbllca, e até
:oós mesmos, os vícios e delongas ao
nosso denominado parlamentarlsmo
imperlal, erave êrro num pais à. min
Eua. de organização, carecendo ainda
t:e fôrças para lutar contra o ambI
ente mesológico em que vivia.

O Sr. Daniel Faraco - E' unla boa
observação.

O Sr. Agamemnon Magalhães
Então V. Exa.nega a história dos
dois reinados do ,Brasil?

O Sr. Brígida Tinoco - Não o
llego.

O Sr. Agamemnon .Magalh.ães 
Houve época. de maior gra.ndeza?

O Sr. Damel Faraco '- Em que
sentido?

O Sr• AgamemnCYJ1,Magalháes 
Parlamentar. As grandes elltes i'ica
ram ate a República.

O Sr. Daniel Faraco - O govêrno
deve ser para bem do povo.

O Sr. Aflamemnon Magalhães
A verdade é que, depois da monar~

quIa, só tivemos, no Brasil, como es
tadistas, homens de Minas e de São
PaUlo. Há, exemplos, como o de Rui
Barbosa, que sempre porfiou em vão.

O Sr. DanieZ Faraco Quanto
mais o govêrno proporcionar o bem
do povo, tanto melhor será. Multas
vêzes o estadista é um grande golpis
ta, um grande general.

O Sr. Brígido Tinoco - Fizemos,
entretanto, estadistas dentro da.s As~

sembléias Legislativas.
O Sr. Agamemnon Magalhães - O

Parlamento destina-se ti. formar esta
distas.

O SR. RAUL PILA - Grande esta..
dista é o que trabalha. para o bem do
povo.
Peç~ llcença aos nobres colegas para

continuar a ro1nha exposição.
O presidencialismo, ao contt"árlo

pelas imperfeições do seu mecanismo ~
pelas contradições substanciais que en
cerra, longe de jducar, deseduca e per..
verte.

11: o que revela. claramente a compa
ração dos dois sistemas em nosso País.
As aptidões civicas do povo brasileiro,
C!.ue se vinham apurando no Imnér10
decaíram ràpidaxlJ,ente na República.:
Qu7, senão a mudança de regime, pc
derla explicar a súbita decadência?

O Sr. Daniel Faraco - O nobre co
lega dá. licença para um aparte? (As
sentimento do orador) Eduardo Prado~

que é uma testemunha. insuspeita pelas
suas ligações com D. Pedro Ir, adhava
se na Europa a 15 de novembro de 1889
e escreveu, para a 1mprensa portugue
sa, um artigo impressionante, onde re
conheceu que o parlamentarIsmo bra
sileiro se resumia. afinal, na vontade
pessoal do Imperador, que fazIa alter
nar, aliás com grande honestidade, dois
partidos poUticos. Havia a.penas um
simulacro de parlamentarismo. Na rea;'
lldac1e, faltava a prImeira mola do par
lamentarismo, essa mesma opinião pú..
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bUca, que ainda 1a.ltou ao presiden
cialIsmo. O mal é velho: passou do
parlamcntal'lsmo .paro. o presidencia
lismo.

O SR. RAUL PILA - A opinião
pública existia, forte e poderosa, no
Império. Foi ela que fez a Abolição.
Não se lhe pode negar essa vlt61'la.

O Sr. Daniel Faraco-Não o nego...
O SR. RAUL PILA - O papel de

D. Pedro Ir, que os republicanos
prl.ncipalmente 1ncr1minavn:m, por
estar influindo no funcionamento do
regime, é noje geralmente reconhc..

. cldo como o de um preceptor. O Im
pera.dor ta, a pouco e pouco, levando
o País, ainda inculto polltií::arnente, a
boa. prática do regime democrático.
Parece que atualmente já, se faz essa.
justiça a D. Pedro :0:.

Contudo, é precIso que nos coloque
mos naquêle ambiente. NBi ~poca, um
pequeno defeito parecia um escândalo
jnominâvel: hoje, os escândalos se nos
afiguram mUlto naturais. Não p~r

camos de vista o crH~rio com que
então se julBava e aquele com que se
julga hoje.

O Sr. Aliomar Ealeeiro - Mero
reflexo da probidade pessoal do lIn..
perador Pedro rI.

O SR. RA.UL l?ILA - Não scment2
dessa. probidade, que não poderia
exercer-se sóbre todos os pol1t1cos ou
sObre tOdo o funcionalismo; era c~m

seqüência do próprio sistema. de fis
calização e discussão amplas de tô
dos os assuntos, do processo de go
vernar com portas e janelas abertas.

O Sr. Ata.Ziba. Nogueira. - PeTlSO
que os parlamentaristas levam à con
ta do regime parlamentar as virtudes
do sistema monárquico, principal
mente as virtudes pessoais do Impe
rador.

O SR. RAUL PILA - No decurso
do meu trabalho responderei a obserR

vação ele V. EXa.
O Sr. Agamemnon Magalhães

Quanto à ln!luência .do Imperador,
pode V. Exa. responder que isso
adv1nha do poder moderador outor
gado a S. Majestade.

o SR. RAUL PILA - Agradeço o
aparte de V. Exa., que esclarece ca
balmente esse ponto.

O.sr. Ataliba Nogueira - e incoo
te5tá~el que a monaTquia tem v1rtu
dez, principalmente naquela. época e
no Brasil, coisa que os demais paise.'l
5ul-llmerlc~mos nunca sonharam. Ti..
vemos a maravilha. cla.Quele. rCQ;lme
monárquico.

O Sr. Agamemnon Magalhães - Na.
Europa., s6 há. repúblicas parlamentaN

ristas.
O Sr. AtaUba Nogueira - A .Fran

ça .é uma república parlamentar, mo.s
não pode 52r citada como exemplo.

O SR. RAUL PILA - E os Esta.·
dos UnidOS? Ignor.a V. Ex., por
ventura que as costw::tes políticos DOIS
Estados Unidos sã.o os peores possí..
veis? .

O Sr. Ataliba Nogueíra .- O sis... ·
tema de govêrno dos Estados UnJ.d.I)~

tem proporcionado felicIdade ao povo
americano. .

O 'SR. RAUL PILA - Por um con...
junto de cir~unstânc1as lnteiraIlle!lte
alheIas ao regime político.

O Sr. Ataliba. Nogueira. - E' uma.
opinião.

o SR. RAUL PILA - Não. é tünu
opinião. A análise mais pertunctó':1a
demonstra isso.

Peço licença, porém, para. prosse
guir.

O Sr. Agamemnon Magalhae3 
V. EXa. esta. fa.zendo !un discurso ma
gistral.

O Sr. Daniel Faraco - As int:~r~

rupções são a prova do interêsse com
que está sendo ouvido. (Apoiaet03).

O SR. RAUL PILA - Sendo o 'l'lS~

tema parlamentar aquêlc em que as
grandes questões se debatem e resol
vem publicamente, esta circunstãn
eia eleva. forçosamente o n1vcl dos
poUticos e concorre para a forma
ção de estadistBS. Ninguém que llã.O
tenha uma política, ou seja incapaz
de a expor e defender, tem probabi
lidade de chegar a .tninistro e, ainda
menos, de se manter no cargo. A.s
mediocridades podem vegetar nos de.5
vãos sombrios, mas nunca lograrâo
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alcanç.ar as embiêncla.s batidas da \uz
~lar.

O Sr. Agamemnofl, Magalh.ttes-
Apoiado. Essa é uma da.s vlrtudc;~

do regime parlamentar: as mecllocrt.
aades .são proscritas.

O SR. RAUL PILA - Torna-se,
destarte, o parlamento um viveiro de
t!omcns públicos, onde êJes se for ..
.mam e selecionam. Por outro 10.10.
os amplos debates parlnmCJ.lta::.ocs c,
mais do que isto, a decisiva. influên..
da que êles exercem nos atos e na
própria vida do gov&mo, são de moI..
de ao interessa.r o povo, que, acompa..
nha.ndo-cs. cada vez mais se Jamil.a
rlza com os problemas nacionais.

O Sr. Ataliba Nogueira - No Im..
pérl0, havia aiuda a vida. mun1cipal,
intensa e verdadeira, donde o seu in
terêssc pelftico. Por isso é que coo.
corda com o que V. Exa. h6. pouco
dizia. com referência ao assunto.

O Sr. Brigido Tinoco - No Impé
rio, depois de 1834.

O Sr. Prado KeZly - Vem desfIe
as Ordenações.

O Sr. Ataltba Nogueira - Desde
o começo, a vida municipal se rcv',:
lou. Começou na colônia .••

O Sr. Erígido Tinoco - Depois do
Ato Adicional de 1834.

O 5r. Ataliba NOf/ucira _. ... mm
depois veio n. dCbcnercsc(}ncia no Im·
pério c terminou na Repúblicll, as~

1jxjada.

O SR. RAUL PILA - O con..
trário disto é o que se veriflca t:am
o sistema presidencial. Dependendc
exclusivamente os ministros da cC/nA
í1ança pessoal do presidente e não
comparecendo êles ao Pllrla.mcnto para
prestar contas dos seus atos, qualquer
mediocrIdade pode SC1' guindada '1.C
alto põsto. E,. dano que tudo se re·
solve no paço do presidente e nos ga..
binetes d05 seus ministros, perdem
os debates parlamentares, com a sua
e!icâcla, também o seu maior inte·
rêsse. O' povo vai.se sentindo cada
vez mais alheio ao um Govêrno que,
a partir do dia da eleição. cortou com
êle quase todos os seus liames.

o Sr. A'taZLba Nogueira - Isto é
verdnde.

O Sr. Daniel Faraco - Mas pode
se corrigir.

O SR. RAUL PILA. - Não tem,
pois, razão nenhuma O~ que não po~

dendo deixar de reconhecer a supe..
rioridade do regime parlamentar, D,1<;:..
gam não estar o povo brasllciro su
ficientemente cducac10 parDo o pro...
ticar. E' como se, a uma criança
atrasada. se rccomenCl1sse em vez de
umuboa escola capaz de lhe desen..
volver as aptidões, uma. escola. me..
díoere, que lhe abnf~'l.s:;c a:; pas::>ibili-
andes. .

O 8r. Daniel Faraco - Não é ques..
tão de educação; é questão de tem
peramento.

O SR. RAUL PILA - Questão de
t~í.""1pern.mcnto?! Ent~o V. E:m. va1
dizer-me uma. coisa: a Inglaterra, a.
Suécia, n. Noruega - cInro que rillo
dessas nações antes da tremenda cs,
tástl'ofe - a Dinamarco., a Holanda.
no Bélgica, o Co.n~dá, a Austrália, êz-
tcs povos diversos .

O Sr. Daniel Faraco - Todos m.o..
nárquicos.

. O SR. RAUL PILA - V. Ex. estA
fa~cndo um cavalo de bato.lh~ de mo..
n~~rqui~ c república. E' s::l.bido, en
tretanto, que as cUferenças entre me·
nnrqUio. P. república são puramente
:formais. A questão, apenas, é haver
na c:J.beça do Chefe do Esta,do o bar
rete :frigio ou a coroa. São, repito, di
ferenças formais.

O Sr. Daniel FaTaco - Não em re..
lação ao parlamentarismo.

O SR. RAUL PILA .:-. O que ;.m~

porta é haver democracia, que tanto
pode se encontrar na repúbllca com"

. na. monarquia.

O Sr. Agamemnon Magalh.âes:
E' questão da estabUidade maior ou
menor do Executivo.

O Sr. Brígido Tinoco - Crelo que
o parlamentarismo· podto:rla Vingar no
Brasil, como bons frutos - vou ser
um pouco acaciâl'lo - se pOssulssemOR
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partidos pol1t1cos tradicionais e pode
rosos, além de nivel melhor de eau
cação. Isso é muito importante.

O SR. RAUL l?lLA - Responde
rei a essa observação no decorrer de
meu cUscurso, se puder chegar até o
:fim.

O Sr. Agamemnon MagaZhães 
O presidencialismo matava os parti.
dos. Vc.mos fazer parlamentarismo
para criar os partidos.

O SR. RAUL PILA - Isto é que é
lógico. .

Não há dúvicIa, Sr. Presidente, que
carecemos de educação: mli.ii educa
ção política, esta somente a prática
de um bom regime democrático no-la
poderá dar. Levaremos, certamente,
algum tempo para compreender e
praticar devidamente o sistema par
lamentar; atravessaremos um período
mais ou menos laborioso de adapta..
ção; mas não tardaremos em colher
os bons frutos da. nova, ou melhor,
da renovada experiência.

A boa prática da democracia exige
antes de mais nada, um sistema elei~
toral capaz de dar à opinião nacional
uma expressão fiel. Voto proporcio..
nal, obrigatório e rigorosamente· se
creto, além de justiça eleitoral, cons
tituem hoje requisitos geralmente
havidos por essenciais. O sufrágio po
pular é o fundamento da democracia.

Mas não basta. A organização .dos
poderes, pela profunda influência que
exerce na vida política daNação, tem
também grande importância, princi
palmente nos países de escassa edu..
cação cívica. Onde, sob roupagens de..
mocráticas. tem v1~orado a d; ~adura
e o govêrno se comporta como senhor
em vez de mandatário,· o sigilo do su~
frâgio é, por si só, incapaz de liber
tar inteiramente o cidadão de todo
temor e iníundir-lhe clara consciên..
eia dos seus direitos e deveres. Re..
presenta o govêrno, para êle, uma po..
tência contra a qual inútil, senão pe..
rigoso é lutar. Criado semelhante es
tado de espírito, admiràvelmente tra..
duzido pelos que votam sistemà.tica
mente com a situação dc.mimmte,
qualquer que esta seja, em vez de ser
o povo quem detennina o govêrno, é
êste quem, por sua desmedida soma
de poderes, Ú"..fluência e plasma o elei..

torado. Inverte-se, destarte, a rela
ção característica da verdadeira demo
cracia.. Em vez de resultante, é o go
vêrno a determinante no sistema po
lítico do. país.

O Sr. A{Jamemnon Magalhães 
Quem mell10r defiIÚu o presidencia
lismo foi Campos Sales; com a polí
tica dos governadores. S6 se pode
manter o presidencialismo com· ao po
lítica dos governadores.

O SR. RAUL PILA - No rer:."ime
parlamentar, porém, que é, por exce
lência o regime da opinião, o regime
onde esta adquire consciência plena
do seu poder, porque o exerce rc8.1
mente, um bom sistema. eleitoral al
cança o máximo da sua eficiência. SaJbe
entii.o o povo que, eleitos os seus re
presentantes, vão êstes ~não s6 detcr~

minar o govêrno, mas também 1nf1uir
nos seus atos, e, até, despedi..lo, se l1e
cessário. Adquire, assim, o eleitor um
conceito muito mais alto da. dignidade
da sua função. Torna..se o voto, então,
um instrumento manejado por quem
lhe sabe plenamente o valor.
~!~, por mais animadores que se

possam-considerar os ensaios do voto
secreto entre nós, arriscam êles bal
dar..se, se, à ditadura constitucional
que é o presidencialismo, não se subs
tituir um mecanismo político sufi
cientemente sensível à influência da
opinião pública. ltste mecanismo
inútil se faz repeti-lo - é o sistemn
parlamentar.

Uma das grandes :Calhas do regime
representativo na RepúbUca tem sido
a ausência de partidos nacionais. No
império sempre os houve: na Repú
blica. desapareceram, sem que nenhum
tivesse surgido para os substituir.

Não são os partidos criác;ães arbi
trárias da vontade humana, senão
organismos que nascem, se desenvol
vem, regridem e perecem, de acôrdo
com as condições ambientes. Assim,
se partidos, nacionais existiram no
Império e :não puderam vingar na
República, é que impróprias à SUl\.
existência se tornaram as circunstân..
cias. Não há, Sr. Presidente, outra
explicação. .

Uma p:rimeira influência desfavol~.i.

vel deve buscar~se no regime federa.-
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tivo. que a República contrapÔS ao
centrallsmodo lmpério. Neste caso,
os partidos, quando existissem, s6 po
deriam t~r caráter nacional, porque,
dependendo tudo do centro, forçosa. c
exclusivamente nacional era a política
que se fazia. Estabelecida, porém. a
Federaçfio, cada Estado, com a sua
autonomia, tornou-se naturalmente c
campo de uma política própria, ten
dente ao considerar os seus peculiares
interêsses. Dai o aparecimento de
partidos estaduais, dotados de maior
vitalidade, por mais. 1mediata ser a
sua esfera de ação. O regime federa
tivo tende evidentemente a. fragmen
tar as organizações políticas, enquanto
o unitário as leva a concentrar-se.

Mas êste fator, pOsto que ponderá
vel, não é decisivo. Se o fôra, não
existiriam partidos nacionais nos
paiscs de estrutura federativa.

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar
os timpa'fl.os) Lembro ao nobre
orador que está term1nada. a hora do
exped1ente.

O Sr. Brígida Tinoco - E' .pena
que o Dr. Raul P11a não possa con
tinuar com a palavra, porque está
dando uma verdadeira aula.

O SR. RAUL PILA - Muito agra
decido a V. Ex.a..

Diante da. fôrça do Regimento, não
tenho outro remédio senão interrom
per as minhas considerações. (Muito
bem; -muito bem. Palmas proZonga
das. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE - Está finda
a hora do expediente.

Passa-se à Ordem do Dia.

Comparecem mais 35 Senhores
Constituintes:

Paliido Social Democrático

Acre:

Castelo Branco.

Amazonas:
Alvaro Maia.
Valdemar Pedrosa.
Leopoldo Peres.
Pereira da. Silva.

Pará:

Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Moura Carvalho.

Maranl'lão:

Clodomir Cardoso.
Vitorino Freire.
Odilon Soares.
LuIs Carvalho.
Josê Nelva.

Piauí:

Renault Leite.
Areia Leão.

Ceará:

Frota Gentil.
Raul Barbosa.

Pernambuco:

Novais Filho.
Etelvino Lins.
Costa pôrto.

União Democrática Nacional

Paraiba:

João 1.'1rsulo.
Osmar Aqulno.

Pernambuco:

Lima CavalcantI.
Alde Sampaio.

Alagoas:

Freitas Cavalcanti.

Sergipe:

Heribaldo Vieira.

Bahia:

Nestor Duarte.
Aliomar Baleeiro.
João Mendes.

Distrito Federal:

HamHton NOb"Ueira.
Hermes Lima.
Jurandir Pires.

Minas Gerais:

Magalhães Pinto.
Gabriel Passos. .
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qoiás:

Jales Machado.

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão única a Resolução D.a l-A, de
1946. (RegImento Interno).

O SR. LUíS VIANA (pela ordem)
- Sr. Presidellte, falando nesta Casa,
por ocasião do desapal'ecimento de Rui
Barbosa, disse o eminente parbmentar
c homem público, Dl'. João Mangabei
ra, que se recordava naquele instante
da frase que Henrique III dissera di
ante do cadaver do Duque de Guise -

, morto, pa!'ece maior do que vivo.
Hoje, decorridos vinte c três anos

ap6s aquele infausto acontecim~n

to, podemos afirmar que quanto mais
passa o tempo, mais se agiganto. na
admiração, no 'culto e no reconheci
mento dos seus concidadões a figura
ele Rui Barbosa. (Palmas). Por isso
mesmo, acredito não perturbar os tra
balhos desta Assembléia vindo hoje,
aniversário da mo:te daquele notável
brasile~ro, requerer um voto que ex
prima o respeito e a admir:tçúo .desta
Assembléia pela sua memória. De fato,
Senhor Presidente, sejam quais forem
nossn.s convicções, se é que porventura
existe quem dlvtrja dos ide:::.is por êle
tão denodadamente sustentados no.l
pais, de fato, Sr. Prcslclente, repito, se
jam quais forem nossos lderds, encon
traremos sempre em R ui Barbosa
motivos para nos inspirarmtls no seu
sa.dio patriotismo, no seu trabalho per
tinaz e no seu acendrado ~mo..· a
Pátria.

O Sr. Alde Sampaio - V. Excia.
poderá dizer mais; no seu e:~cmplo

moral( muito bem) .

O SR. LUíS VIANA - Diz V.Ex.
muito bem porque, se, realmente, há.
alguma coisa que to:-ne Rui Barbosa.
figura singular no Brasil é a sua esta
tura moral.

Durante cinqüenta anos, desde e úl
Uma quartel da Monarquia até os três
primeiros decênios da República, {He
não se fatigou de clama],' no deserto,
onde mal era ouvide pelas élites po
liticas do país. Justamente por êsse
traço marcado de integridade moral e
probidade intelectual, logrou êle um
lugar perene, eterno, na grntidão do
povo brasileiro, que tinha em Rul o

defensor incapaz de trai~lo disposto a
quantos sacrlficlos as atitudes lbe
impusessem, fóssem quais fOssem .as
renúncias que tivesse de praticar, para
permanecer riel às 5uasidélas e àS
suas crenças. Jamais, desde a. "eleição
direta" até n. I'Campanha do habeas
corpus'; das "Cartas de Inglaterra" até
a "Oração nos 'l\.toços" •••

O Si. Agamc111.non. Magalháes
Não esqueça V. Ex. a "Campanha pela
Federação" .

O SR. LUtS VIANA - ... e da
IICampanha da 'Federaç[to", lembra
bem o nobre Deputado, até a "Campa~

nha Civilista'J, jamais tivemos um mo~

menta em que vlsscmos o eminente
cidadâo vaciliar nas suas convicções
(muito bem> I como se seu caráter fOra
felto de uma peça rija e lnqucbran~

tavcl (muito bem).
t:: isso" Sr. President2, que torna

eterna. no B:asíl a figur~ de.: Rui. E
eu poderia dizer que a magnitude de
Demóstenes está, talvez, menos na
forma da suo. oração e no:;; seus con
ceitos, que no patriotismo com que
advertia seus concidadãos.

O Sr. Aliomar Baleeiro - E a CO~

ragcrn.

O SR"; LU!S VIANA - g bem o
caso de Rui B3:rbosa,.

Se a sua forma é b2la, se a sua
cultura foi inexcedida no Brasil, o que
néle ninda mais se destaca é o patrio
tismo, o amor às instituições, a fé in
queb:-antável com que, durante meiO
século, o vimos palmi1har entre· a in
graUdüo de seus concidadãos c as acla
mações do povo. brasileiro, mas nem
sempre compreendido pelas élites polí
ticas do pais.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao·
nobre Deputado estar quase trndo o
tempo de que dispõe.

O SP... LUíS VIANA - Vou con..
cluir. Sr. Presidente.

Volvamo-no::;, Senhores Constituin"
tes, para a figura do excelso brasileiro,
para o vulto daquele plantador de
carv",lhos, sobretudo no momento em
que vemos os 'homens frequentemente
preferirem semear a couve que colhem
no dia de amanhã" a lançarem a se
mente dos carvalhos à cuja sombra
se abrigarão as gerações futurasl
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Assim, Sr. Presidente, entregando
a V. Excla. êste requerimento, peço
para êlc o voto dn Assembléia, pois,
tanto mais nos inspiremos em Rui
Barbosa, tanto mais perto estru'ernos
dos caminhos que nos hão de conduzir
a uma Constituiçüo em que, de mãos
dMIas, Justiça e Liberaa,d~ possam
construir um mundo no qual seja cada
vez maior o número dos que têm de
mais à custa do sncri!icio dos que t~m

de menos. t o que está na l:çã.o .de
Rui 13arboso., - &sse amor ao Brasí1,
amor que CJ torna lnolvidávcl no re
conhecimento, na admiração. no res
peito de todos os 'brasHeiros. (Muito
bem. Pa.lmas).

O SR. PRESIDENTE - Falando
pela ordem, o Sr. Luís Viana enviou
à Mesa o seguinte requerimento:

Transcorrendo hoje o aniversário
do falecimento de B.ui Barbosa. re
queremos seja ::'lserto na ata um voto
que exprima a act.."Tliro.ção e o resp~ito

da Assembléia. Constituinte t.. mem6ria
do insigne bra311eiro, apóstolo da de
mocracia nacional.

Sala das .sessões, 1 de mn.:oço de
1946. - Luiz Viana. - JUrClf::lJ Ma
galhães. - Joc7.o Mendes.- Octavio
Mangabeira. - Regis Pacheco. 
Aloysio de Castro. - Danta.::Jun.ior.
- Raphael Cincurá. - AlOus%o ele
Carvalho Filho. - AZiomar Bale.eiro.
- Negreiros FaZcfi.o.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação o requerimentõ npre
sentado.

(O requerimento é a.provado,
unânimcmente) .

O SR. PRESIDENTE - Tem no
palavra o Sr. Barreto Pinto.

O SR. BARRETO PINTO - Senhor
Presidente, Srs. ConstitUintes, não sei
bem se, por causa do calor ou por
excesso d~ energias despend1d:ls, nm&
nhecl doente, e, não fôra a minha ins
crição, reservada para a primeiro.
horat'm. que se d:scute o projeto de
resolução n.o 1, concernente à nossa
Lei Interna, não estaria eu aqUi, tal
vez com muita o.legria pnr~ a própria
Assembléia. (não apofados) ,a quem
pouparia a fadiga de ouvir-me.

Devo dizer com l~nJdade que não
venho fazer uma barretada no ilustre
lider da mn,lm·ia., Presidente dn. Co
missão, e aos demais membros, entre
os quais consignarei, com muito pra
zer, o nome do Sr. Prado Kel1y, meu
velho amigo e de quem sou grande
admirador - f?zc:r banctadn, repito,
pelo rato de a mnJoria das m:nhas
emcnclas ter sido aceita. Pelo con
trário: se a Comissão não me levar
a mal, direi, até. que, neste momento,
aqui me acho para pequena crítica ...

Logo no art. 1.0 do Projeto - cztou
f1.cand..o velho e compreendendo mal as
coisae. por isso pediria uma ex.pli
cação - se diz qu(' "no Assembléia
Constituinte, eleita a 2 de dez~mbro

de 1045, reunir-se-á, para. az eeus
trabalhos, salvo motivo de fôrça
maior, no Palácio Tiradentes, sede c.~

antiS':l Câ.mara dos Deputados".
"Reunir-sc-~.". Orn, já estamos re

unidos.
1l:ste préprioReglmento Interno já.

vem sendo elaborado 110 próprio Pa
lácio Tlradentez. Porque dIzermos 
"reunir-sc-á.?"

Ê pequeno r~pa.ro feIto o.n tcs de
entrar n~ m:ltérl~ fundr.m~nt:l!, do
meu d:scurso desta tarde.

O Sr. Prado Kellv - Tnlv':.'z pc~

sarr:os, desde já, esclarecer êss~ ponto.
Devo lembrar que o a.rt. 1.0 resultou
de emencls. npresentada. pelo nosso
nobre colega, Sr. A<:úrclo Turres. O
objetbo do artigo era designar 3. sede
dos trabalhos da Assembléia Co~sti

tulnte. E, no dizer-5e que a Ass~m

bléia se reunir2. no Palâcl0 Tir::trlentes,
embora já se ache reunida n2stc
mesmo local, não há CO!ltr:J~senso,

porqUe o dlspos!tivu se l'crere, ::'.cor:.l,
às sessões que se terão de realizar.

O SR. BARRETO PL~TO - Não
ficar::'a. melhor n.f!rmnr, de uma vez,
que aqui será a sede?

Se disséssemos: "realizará sew tra
balhos no Palá.~io Tiradentes. salvo
motivo de fõrça maior", acho que
ficaria melhor. O meu ilustre colega
há de convir que me assiste razão.

O Sr. Costa f'orto - "Realizará", é
tambEm, futuro ...

O SR. BARRETO PINTO - Ficaria,
porém, melhor, porque já há a hipó~

'-
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tese de que, por qualquer clrouns~

tàncla, não venhamos a realizar aqul
os nossos trabalhos - ".salvo motivo
de fôrça maior".

Não tenho dúvida, - e é minha
convIcção de que, dentro do mais
curto prazo teremos, aqui no Palácio
TlraJclentes, promulga-do a Consti
tuição.

O Sr. Prado Kcll'U - Aliás, essa é
questã.o de Zana caprina; podendo
V. Excia. oferecer emendas para a
redação final.

O SR. BARRETO PINTO - Asr~

deço mUito a. V. :Excia. o alvitre.
Reserval'-me-ei para a redação final.
Estamos mais ajusta.d.os.

Desejo, agora, aludir ao art. 9.°, §
7.°, segun.d,o o qual 1'0. :Mesa da A."SSem
bléla. designará a localização dos par
.tidos nas ba.nca.das, atendendo às
preferências manifestadas pelos lí
deres e ao número dos respectivos
componentes" ,

Apresentei em~nda a êSse artigo, a
qual não:rnereceu ~provação.

O Sr. Prado KelZv - Que número
tem a emenda?

O SR. BARRETO PINTO - Devo
dizer, sinceramente, que não posso, no
momento, informar, tantassãoa as
emendas. Esclarecerei, entretanto, a
V. Excta., mais tarde. A meu ver,
deveríamos deixar o assu.."1.to para de~

pais, quando estiverem funcionando
separadamente Câmara. e Senado. Na
prática, é dispositivo que não vai dar
resultado. Os lugares já. se acham
e~olliidos, e as banca.das elos vários
Esta.dos já se situaram nos diferentes

. pontos do plenário. Será dispositivo,
permita~me .a Comissão dizê~lo, para
nâ<\ se cumprir.

A providência, aliás, é antiga, eon..
fonne mostrarei à. egrégia Assembléia.

Em 27 de novembro de 1933, o !lus..
tre representante fluminense, senhor
Prado KeI1y, Juntamente com outros
representantes da C<>nstituinte de en..
tão, ofereceu emenda estabelecendo
que fi. Mesa da Assembléia, dentro de
vinte. dias, a contar da aprovação do
Regimento Interno, distribuiria em
partidos ou correntes de opinião, con..
forme o caso, os Deputados que, n:..s
eleições, figurassem sob a mesma le..

genda e os representantes de cnda.
grupo de classe, designando nas bau..
ca-das as suas posições, de acôrdo com
as tendências 1deológi<:tLs manifestadas
pelos seus representantes aut,orizados,
por ordem e valor numérico dos com..
ponentes.

Outras emendas foram oferecida:;
pelo Sr. Lemgruber Filho..•

O Sr. Prado KeZZ'lI - E Clemente
Marian!.

O SR. BARRETO PIN'l'O - •.•
Clemente Marianl e Ab~lardo Ma·
rinho.

Na prática, vc:r1t1cou-se o sesuL"'lte:
a Comissão aconselhou fôsse inclllldo
no Regimento o dispositivo .•.

O Sr. Prado Kelly - Não foi, entre
tanto, incluído. Ai reside o engano
de V. Excia .

O SR. BARR.ETO PINTO - Não
porque, de antemão, já ficara provada
a inocUidtt<ie da medida, como, per
mita a ilustrMIa Comissão que o de
clare, incluído agora, o dispositivo
.será na letra morta -~e' não demora
remos mUito a aprová-lo.

OSr, Prado KeZZy - Se V. Excia.
desejar um esclarecimento, posso
prestã..lo.· Preliminarmente, direi que
me regosijo tOda vez que V. Exala, cita
qualquer opinião minha.•.

O SR. BARRETO PINTO - Cito
V. ~·Excla.. cora0 tratadista e meu
mestre.

O Sr. Prado KeZZ'U - .•• parque da
citnção lr.fere-se coerência de minha,
parte. Sustentei êsse principio na
ConstitUinte de 33 e voltei a su.')ten~

tá·lo a.gora na Comissão. Não teve
voto favorável a emenda Clemente
Manani. Mas porque? Simplesmente
porque, em 33 não havia partidos
nadona.is, mas estaduais e em qU3.nti
dade. Num dos volumes publicSldos,
sob o título Documentos da Assembléia
Nacional Constituinte, encontra-se
a. listada.s legendas que competiram
no pleito. Os partidos contavam-se
por centenas e eram todos locais.

Pareceu, agora, à Comissão que
desde que a Lei Eleit~al havia. esta.
belecido a eXigência da formação dos
Par~idos Nacionais, para competirem
ao pteito, est3lVa dentro do e5.9irito
da. legislação de que deriva., oS<)b o as-



pecto f01'lI11la.l, o nosso mM1d9Jto, fOsse
estalbelecldo que as corrente:: oom as-'
sento na Assembléia, e que lograraan.
eLeger seus representantes, :nc~
em posição definida no plenán:1o.
S~be V. Ex." que Isso fa,c1lltaJl'á mui-
to os deba.tes. .

-'00,-,

I'Prigrafo 'úrnlco. Servirá de
proj1eto a Constituição promulga
da em 16 de julJJho de 1934, por
ha.ver sido a última votada peloo

,..,RJepresenta.ntes do POíVO". '

Aoredito sinceramente que a erodi...
.. ta Oomissão Oonstl.tuiona' a ser no

O SR. BA:RiR.ETO PINTO - Será.' 'meada, venha a elaborar projeto al-
d1Stpositlvo lnapl1câNel? tamente democrático.

O Sr. Prado Kelly - g regra. U!IÚ- ' Não me le1Vem, porém., ao mal por afir-
formemente a.oeita 'em todos os Par-" m-ar que não poderá organizar projeto
lamentos dos pMses cUltos.m-elhOr do que a concl'USão a que já

se chegou, ,adotando-se a Constituição
O SR. BARRETO PmTO - Isso d 1:6 d jwh d 1934

terá. con'VeniênoLa quando a Câmara e: e,,' o e .
e o SenMio funcional'lem separad-a.~ Para que vamos esperar 45 dias,
mente. qua.nd.o sena melhor, muito mais in

teressante que, lmediata.."llem.te apro-
O Sr. Prado Kellll - Se exlstem, .. vadO ., o Regimento Inl:iemo, 72 horas

na. Constituinte, Part1dos Nacionais, depois, começássemos a apresentar
J

a medida é adequada. e deve ser to-, .desde logo, n-ossas sugestões, n-ossas
Irtada neste momento; se é impróprti, emenda:s, tomand.o como base a. Cons-
não deve .ser ja.mais toma.da., mesmo t1rtU1çãó de 1934?
na h1p6tese da sep'""''' '"'a-o das CA_a,...

-'...-y õaíU.I. O Sr. Prailo KeZly -'l'enho o pra.-Tas. zer :de escLarecer a V. Ex. A, e êste
O SR. BARRE'l'O PINTO - A Pl"azer é dobrado porque noto o zêlo

medida, repito, é llUp'Li~âNel na prá... ,com qUG está defendendo a .constitui..
tica. ' ção;de 1934.

O Sr. Prado KelZv - A disposição
do sUbstitutivo atend.e ao desejo em' ··0 SR. BARRETO PINTO :- V.
que estava a Comi~ã~ de valorizar' ,Ex.llo, com. a sua habilúdade, Il.aO me
a Assembléia Constituinte, de ,valori-, ::!!"}eira. levar para outro ~erreno. Eu,
zar os Partidos Políticos, de faCilitar /::-:,~c.ze,votei, '~ poucos dias, ao favor
até à assistência, que nos honxa ~' da. ,Oonstitlllçao de 1937, tomei CO~<l
a sua presença, a. compreensão' CIoS. ,base a de 34, pelo fato deter Sldo
exata posição dos Deputados .no re.." 'Votada. aqui pela Assembléla.
cinto, o que daria outro interêsse.. . 0, Sr. Prailo Kelly - Qua;ndo li a.

O SR. BARRETO PINTO _ /.jirfi::'"> emc,nda de V. Ex.a quase i1lao Te~istl
deço o a.parte de V. Ex.A, ma..~ c~''; aogôsto de votar por ela, na CO..
servo meu ponto de vista. , . 'm1ssão, sobretudo pela argumentação

A Oomd.ssão resolveu aoe1tar em.e:n~, que acompanha o .pal'ágra.:foúníco, que
da, que 10i já dlscutlda aqUI pelo uus-' <UZ!O seguinte:
tre col~a 51'. Paulo Sarazatte, no sen~ "Ser:v1xá. de projeto 2. Constitui..
tido de. que dentro de 45 dias terá., .çã.o prmnulgada. em 16 de julho
eLaJborado o seu projeto, para reoeberde 1934, por have:- sJ.do a última
emendas em plenário. Sugeri. então" ,'votada. peloo Re1),')resentantes do
'llIIn:'l. emenda, ccmtendo provl'Ciêncla., " ':Povo"
me1ihor, mais prática, sõbre a qua.l:-
desejada também mn esc1M'oo1mente>. Estas palaVl'as me soaram muito
l!: a de n. o 175, que d'ispõe: agraedà.velmente aos ouvidos. Veja

V•.Ex.Do, portanto, que eu estaria in-
"Setenta e duas horas depois d~ ~' .' clinado a aprovar a sua emenda por

aprovado êste Regimento, 'será_qúe~ até na sua fundamentação, aten
mclmdo em Ordem do Dia, dU~ 'clla..aos meus profundos sentimentos
rante quinze dias, para recebeI' democráticos. Quanto à Constituição
emend:~ o projeto de Constitui";':, '.de 34, devo dizer que, embora tenha'
ção." "pa.rtlclpado de sua elaboração na
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Constituinte, me ãC<llarei revisionista.
no dia. 16 de julho dnquele ano. Aliás,
não é um modêlo üe PUreza demo~

crát1ca. Para isto basta Observar que
a representação classista, adotll<la com
o melhor espfrito e com o melhor
propósito por alguns Consti tuinto.s,
parque aten<lla a uma forma preconiza
da paI' Millerand, de caráter demo
crático. tinha jâ sido deturpada pela·
prática. Hoje. se eu tivesse de exa
minar a Constituição de 34. partiria
do principio de que é defeituosa, nesta
paxore •

O SR. BARRETO PINTO - 'Vossa
EX,a é contra ~~ Constituição de 34:1

O Sr. Prado Kelly - Estou apenas
apontando os ;fatos que me parecem
não mais de ortodoxia demoorática na
Constituição de 34. .

O SR. B..\RRETO PINTO - Mas.
adotando minha emenda, ganharía
mos tempo. Cêrca de dois meses.

O Sr. Prado KeZly -:- Não desejo
interromper o orador. Estou somente
prestando esclarec1mento.

O SE. BARRETO PINTO - Pelo
Regimento, a Constituição ficará; du
rante 45 dias, em ela.boração de pro~

jeto. E êste n5.o virá aqui, 0.0 pIe..
nirio, senna' depois de findo êsse
prazo. .

O Sr. Prado Kelly - Se a V. !!::{.ce
lência intcrcs:ml' meu ~.scHl1'e<:ime:lto,

estou pronto :l df!.-lc; .se, porém, pres
clnde dêde, poupar-me-ã o incõmodo.

O SR. BARRETO Pl.N'l'O - Os e<.:~

clarecimellt.os de V. Er..n sUo sempre
muito importantes. Agradeço ~t6 a
consideraç~o cem. que mcO\tvc e
aguardo o ~eu o.partc.

O $r. Prado K elly - O argumento
de V. Ex.n é que o tr:'.:l.la.1ho ser!a ace ..
leratlo se aceita. a zua emel1.da. Foi o
que c1epreendi. Começa V. Ex.t\ por
um equivoco na interpretaçâo do dis
positivo, no qual ze marc9. o prazo para
a Comissão ultima'r seus trabalhos.
Diz v substItutivo neste ponto: "den
tro do pra~o, se a Comissz.o ultimar
antes de d-e<:o:rrldos 30 dl3,s, prorrogá
veis por mais 15". Que sugere Vossa
Ex.ll? Que se tome por base urn pro
jeto para anresento.r-lhe emendas. Nâo
seria tal projeto definitivo. mas um
.ante-projeto,· ao qual seo!ereceriam

emendas, ao mesmo tempo que a Co..
missão reunida estlvesse clalJorando
um projeto. Muito melhor pa.ra. o tra
balho dos 51's. ConstItuIntes Sfma que
se organizasse a Cornlssão de Constl..
tulção, dando assento nela a tec1~s as
C01:rentes representadas nesta Casa.

O SR. BARRE'rO PINTO - Mas
a minha emencla dizia que a Comissão
5crin. constituída para dar parecer sô
bre as emendas que fóssem apres-en...
tadas.

O Sr. PracloKelZy - A ~monda. de
V. Ex.lI. voltava llO defeito da Cons
tituinte de 33, que era a ejo:lstência de
um ante-projeto e de um projeto. Su~

primimos aqui o ante-projt::to. O ga
vêrno atual não enviou nenhum ante ..
projeto. A Constituinte é que vai 21a..;.
borar um pl'ojeto de Ccnstltult;ú.o. A
norma lembrada por V. Ex.lI. eXistia
antes, qua.ndo o Govêrno ofereceu à.
Constítuinte de 33 o ante-projeto do
Itarnarati. Neste momento, temos o
ser;u1nte: a. nccesslclade de uma Co..
m1ssão, n~ qual se representem tódas
as correntes da Assembléia para '.:1a
borarlivremenw um projeto de Cons
tituição. De que maneira? O PresI
dente designará relatores para as di..
!erentes-partcs de natureza' constitu
cional. 2stcs relatores apresentarâo o·
resultado de seus estudos ao .exame da
Comissão. Assim. Cluan~lo o plen~.rio

recel:ler êssc trabalho, j:í so.be que re..
pre.senb a opinião vitoriosa no seio
da Comissão; vai emendar projeto
c~a·oorado com êsse espi~lto e não
emendar ante-projeto da inicIativa de
um govê::-no de fa to, como teria sido,
em 1933, o Governo ?rovü:ório. Com-·
preendeu V. E~.n?

O SR. BARP..ETO PIN'l'O - Agr::l."
deço .a V. Ex.o., mas Ob5~rvO que a
minha emenda propõe o seguinte: que,
ao invés de ser designada Comissáo
Constitucional para elabo't'ar o pro
jeto a fim d.e vir a plenário setenta
e duns horas depols de aprovado o
RegImento Interno, fosse 1ncluida na
Ordem do Dia, como projeto.· a Cons
titUlÇUo de 1934. Então, apresentaria
mos emendas, sObre as quais daria. p:1.
recer· a .Com1ssãv Constitucional, em
qu.e estariam representadas tôdas· as
correntes part!dárias.



Como vê o ilustre colega, não se
trata de ante-projeto. Considerar-se...
1a, desde logo, aceita pela Câmara,
como projeto, a Constituição de 1934,
para. receber emendas. SObre ê~se

projeto, daria parecel', não a Comissão
que teria de ser constituída, na hipó
tese de se elaborar especialmente um
projeto, mas a Comissão Constitucio
nal.Terci oportunidade de provar, de
maneira inequívoca e por meio de
confrontos, depois de esp~rarmos qua
renta e cinco dias, que o trabalho a
ser elaborado apresentará muito p(::
q1.~erlaS diferenças da Constituição
promulgada em 1934.

O Sr. Prado KeZly - Pela sugestão
de V. Ex.a, não haveria economia al
guma de tempo, mas apenas duplici
dade de ensejoz pata se oferecerem
emendas.

O SR. BARRETO PINTO - Como
não haveria.? Em vês de esperarmos
quarenta c cinco dias pela elaboração
do projeto, dentro de quinze poderiam
as emendas ser apresentadas.

O Sr. Arruda Câmara - V. Ex.a
pCr!:lite um aparte?

O Sr. Prado Kelly - Em 1033 ocorA

reu coisa parecida: ao projeto do Ita
rr.arati as bancadas ofereceram cmen~

das. Muito bem. A Comissão de Cons
tituição processava seus trabalhos ao
mesmo tempo que as emendas eram
apresentadas ao plenário. As emendas
não foram consideradas pela Com1s
são de Constituição, que elaborou pro
jeto - ai, sim, projeto - enviando~o

a plenário onde se renovaram as
emendas. ,
N~ssas condições, nenhuma vanta

gem haveria com 2 adoção do mesmo
processo. .Que se propõe no substitu
tivo? Que a Comissão elabore o pro
jeto e seja êste, depois, emendado pelo
plenário.

.... Sr. Arruda. Câmara - Parece~

me qtte haveria enorme economia de
tempo: em vês de p9.ssarmos um mês
esperando pelo projeto, a Assembléia
o teria imediatamente.

O SR. PRESIDENTE - Advirto o
orador de que está findo o seu tempo.

O SR. BARRETO PINTO - Infe
lizmente, o tempo que o Regimento me
assegura é insuficiente para que eu

prossiga em considerações em torno
do projeto.

Vou dar fecho ao meu discurso, pc...
dindo Do atenção da Comissão para o
artigo 33 do substitutivo, onde há uma
citação errõnea do n,o 3 do art. 2.0.

Relativamente ao art. 34 em que
somos chamados a trabalhar das 9 às
1~ horas, aos sábados, parece-me que
absolutamente não devemos abando
nar a praxe que já vimos adotando.

Não posso tampouco compreender
a razão pela qual - e terin grandes
considerações a fazel' em tôr110 dêsse
assunto - os Ministros de agora não
mais devam comparecer a êste re·
cinto, para aqui prestarem os esclare..
cimentos de que a Assembléia neces..
site.

A prática era vantajosa 0, :linda
:l.gora devemos lembrar~nos d2.2 me
moráveis oraçõ~s prorer1daG pelos
Srs. Juarez Távora, Sousa. Costa e
José AmérIca de Almeida.

Penso que se deveria manter (; pr.1n
c1pio consagrado no Regimento e na
própria Constituição de 34. Isso, aliá.s!
deveria ser bastante agradável ao meu
eminente amigo, o honrado líder da
maIoria nesta Casa, que teria assim,
muito trabalho poupado para resolver
certos e determinados assuntós em
defesa de um Ministro de Estado.

O SP... PRESIDENTE - Atençã.o!
Peço ao nobre orador que encerre o
seu discurso. .

Vou dar a palavra ao Sr. Batista
Neto.

O SR. BARRETO PINTO - EI,l

iria apelar para o liberal Melo
Viana .•.

O SR. PRESIDENTE - Não está
presente. (Riso). Está, sim, o Regi
mento.

O SR. RARR.ETOPl~TO - Obe~

cliente a V. Ex.lI., interrompo, por en~

quanto, as considerações que tinha a
fazer, reservando-me para, em outra
ocasião, se me forpermitldo, falar do
dir.cito que tem a Assembléia de le~
glslar e da necessidade de vl.·em os
Ministros de Estado a este .recinto,
para prestação de contas de ..cus atos.
(Mu.ito bem; mu.ito bem).



-72-

o SR. BATISTA NETO (.)
Sr. Presidellte, o art. Si diz o se..
guinte:

I/ As sessões da Assembléia. 'Cons~
tituinte serão ordlnál'ias e e'~tra

ordinárias.
§ 1.0 As sessões ordinárias :icrão

diurnas e ren.l1zar~se ..ão todos as
dias úteis, exceto aos sábados, co
meçando à.s 14 horas terminando
àS 18 hora.s, se antes não se e"go..
tar a. matéria. indícada na. ordem
do dia, encerrando-se a. discussão
ou faltando número legal para as
votações.

§ 2;° As sessões extraordínárias
poderão ser diurnas ou noturnas
nos próprios c!las das sess6es 01'"
dinárias, antes ou depois destas,
nas sálbados, domingos .:. feriados,
e serão convocadas ex-ollicio pelo
Presidente ou por dellberação da
Assembléia, a requerimento de

. qualquer Senador ou Deputado".
Ora, Sr~ Presidente e 81'S. Const1~·

tuintes, devemos dar uma ConstitUição
ao .povo brasileira. Constituiçáo de...
mocxática. à altura de suas tradições
- e isso .em pouco tempo, porque ~tâ
pràticamente em vigor uma Oart.:.1.
reacionárIa, como é a de 37.

Para. isso. é necessário o que? Que
se trabalhe mais e mais. Trabalhar
cóm afinco mesmo, Sr. Presidente.
Fomos aumentados, ganhamos muito
e podemos trabalhar multo, ?or ,~so,

a nosso. ,baneada, a bancada comunis
ta. apresenta emenda ao art. 3-1 e
seus n V> e 2.°.

•Sugerimos, quanto ao § 1.D: "Supri-
ma-se "exceto aos sábados"; e onde
se lê "começando às 14 horas", lela
se: "começando às 12 horas".

O Sr. Prado KelZy - V. Exa., nes
te ponto, está um pouca distraído,
porque não leu o substitutivo.

O Sr. Batista. Neto - O substitu~

.tivo determina que a sessão comece
às nove hora~.

O Sr. 'Prado Kellu - E' curioso.
V. Exa. ainda está debatendo como
se o substitutivo em d1scu5sãofôsse
o primitivo projeto. ele Regim.ento In~

( .. ) Não fol revisto pelo orador.

teTno, em que se dizia, no que se
refere às sessõcs, o seguinte:

u § 1.0 As sessões ordinárias se..
rão diurnas e reallzar..sc..áo to..
dos os dias úteis, cj,:ceto aos sá..
bados, começando àS ·14 hOl'ns e
terminando às 18 horas, se an
te~ llãO se esgotar a matérIa in..
cUcada na Ordem do Dia, encer..
rando-sc a discussão ou fnltando
numero legal para as votações."

Diz V. Exa. que a bancada comu...
nista. ofereceu emenda suprimindo a
expressão "exceto aos sábados". Ora,
esse ponto já está. atendido pela nová
redação do art. 34, § 1.0, do substi
tutivo em debate. assim redigido:

U As sessões ordinárIas serão
diurnas e real1zar..se..ão todos os
dias úteis, começando às 14 ho~

zoas e termlnando às 18 horas
(exceto 2105 sâ.bado:1, nos quais se
realizarão das· 9 às 12 horas}, se
antes não se esgotar a matéria in..
cUcada na ordem do cUa, encer
rarLdo-se a discussão ou faltando
número legal para as votações."

ve, portanto, V~ - EXa.. que a 00
mlssào não despresou a emenda p:ro
posta por V. EXa. Ao contrl1.110. V.
Exa. está. no caso, defendendo a Co
missl1o. Devo, entretanto/ ponderar
que uma cenente nesta Casa não de
seja sessões aos sábados, e parEI. isto
se baseia em determinadas con$lde..
rf\ç§es. Uma clelas,-que de fato me
parece' da mator procedêncla,-refe~·-,

.re..se aos serviços do funcionalismo da
4Casa. Sabe V. Exa, que tOdos os run~

c1onárlos da União, aos sácados. 56
trabalha das 9 à..'S 12 horas. Se rea..
l1zarmos ,sessões no sábado, teremos
condenado o pessoal da. Secretaria,

.da Taquigrafia, os dactilógrafos, re..
datores. de debate etc., :l permanecer
p,m serv1çoem horas nas quais ne ..
nhum de seus colegas de outras re
partIções está. trabalhando. E' o ar..
gumente que V. E:xa. e o plenário
considerarão oportunamente.

Quanto à ComJssão, só me cabe dí~

zer que deu p~recer fa'\'oràvel à.
emenda. da. bancada comunista,· nessa
parte, para aceitar também sessões
aos sá.bados, no horário de 9 às 12
horas.
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Figure V. Excia. que as sessões ordi
nárias devem encerrar-se às 18 horas.
Tem havIdo aqui casos treqUentes de
prorro~ação, e algumas sessões ter
minam às 21 horas.

li: comum) t.t'atando~sc de tn:i."
téria constitucionalmente urgente, em
última fase de elaboração) convoca
rem-se sessões' extraordinárias..
Essas s6 podem se realizar depois de
finda a sessão ordinária) 'medeiando
sempl'e pecJueno Intervalo entre uma. e
outra. Pode dar-se a. hipótc::-:c, como
já. aconteceu multas vezes, de se!
convocada sessão para as 22 hora~1

para. que o pequeno Intervalo seja
aproveitado pelos representa.ntes do
povo em frugal refeição.

Se só podesse realizar-se naquele
dia, ou melhor, se não houvesse dis..
positivo análogo àquele que se pro
põe, lnvariàvelmente surgiria ques
tão de ordem, alegando...se que ases..
são devia. estar finda pélo decurso (lo.
(U~ astronÔmico.

O Sr. Carlos Martghela. - 15:5:1
não quer dizer nada, porque no pró..
prlo ante...projeto um dispositivo refe4
re-se ao adiamento da d1scursão para
o dia seguinte) mesmo que se atinja
a meia noite.

O Sr. Prado Kellv - Estou ofere..
cenQo a exegese do artigo no p:'op6
s1to de elucidar o nobre orador. Mi
nha fu~ção neste momento é pres..
tar. todos os esclarecimentos solicita..
dos pelos llustres coiega.s.

O Sr. OarlOs Ma.righela - Per;el..
tamente.

O SR. BATISTA NETO Br.
Presidente, mais uma vez) me dirljo
aos Srs. Constituintes, para acen..
tuar o propósito da bancada comu
nista de colaborar para que 05 tra
balhos se encaminhem em perteita.
ordem.

Não temos sido compreendidos PO!
alguns dos nobres colegas. Não é
demais, portanto, que reitere a. afir
mação do nosso propósito. Os pro
vocadores vêm a esta Casa e atrí..
bul-se aos comunistas a provocação:
assim pelo menos tem sucedido.

O Sr. Costa Pêrto - V. Excla..
está sendo ouvld.o com tôda atenção;

o SR. BATISTA NE"I'O - Muito
obrigado a V. Ex.

O § 2.0 do mesmo artigo diz o .'Se..
Guinte:

liAs .sessões extraordinárias po..
d~rão ser diurnas ou noturnas
nos próprios dias das sessões 01'''
dinárias. antes ou depois destas,
nos sába.dos, domingos e feriados,
e serão convocados e~..of1:cl0 pelo
Presidente ou por deliberaçáo da
Assembléia, ao requerLmento de
qualquer Senadox' ou Deputa..
do."

Esttlomos cIa acOrdo.
DI2:o § 3.°: •

"As sessões extraordinárias te
rão a duração· de quatro horas,
ainda. mesmo que excedam do
dia da convocação."

Desejamos é que a sessão prossiga.
até que se terminem a matérIa em
debate.

O Sr. Prado KeClv - Vou explicar
a V. Exa. .a razão de ser dêsse pa...
rágrafo.

HaV1a, as vezes, sessões convoca
das para às 10 horas da nolte. De-·
veriam ter a dUl'ação de 4 boras 
normal .de tõdas as sessõesJ quer or..
dinârias, quer extraordinárias. At1n..
gtndo-se às 24 horas, 1evantava-se
lnvar1à.velmente a questão de ordem:
- Sr. Presidente, a sessão não se
está realizando no dia da designa
ção. Foi por Isso que se escreveu 
Iias sessões extraorcUnárias terão a
duração de 4 horas", entrando, !.lar..
tanto) pela noite a dentro. Não se
ria, porém) possível deixar de de:er
minar a hora do término, porque se
ria o mesmo que conservar a Assem..
bléla em sessão permanente.Acre
dito que· 5·) baja um precede:lte his..
tórico no particular: O da. Constitu
inte de 1823, quando fol ameaçada de·
cUssoluC;5.o, até que) de fato, fo! d1s..
solvida.

O SR. BATISTA NETO - Creio
que) nenhum assunto serladíscu.tido
além. de 10 horas.

O Sr. Prado KeZZV - V. Exa. não
cotnlPreeooeu· meu argumento. Há
sessões ordinárias e extraorcUnârias.
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portanto, não pode pensa.r que hl).j~

outr1l1ntençõ,o de nossa. parte.
O SR. BATISTA NETO - Que..

remos demonstrar, mais uma vez, que
ao bancada comun1sta deseja oferece!'
sua colaboração a fim- de que se dê
ao povo brasileiro constituição demo..
crâtica, .. progressista e à altura de
.suas tradições.

;Eis o motivo por quei'azemos ques..
tão de discutire debater todos os pro
blema.s de interêsse do povo. (Muito
bem: muoi'to bem.)

. O SR. MAURiCIO GRABOIS - (.. )
Sr. Presidente, o art. 3." do substitu
tivo, que se refere a senadores e de...
putados, nos parágrafos, 1.0, 2.°, 3." e
5.0 ficam salvag;uardados os direltos
dos deputados e senadores, inclusive
suas. imunidades, garantindo,· sob al
guns aspectos a soberania e a Inora
lidade da própria Assembléia.

Assim, no parágrafo 5.° do art. 3."
dêsse mesmo substitutivo, no item 1.0
cUz o seguinte:

IIDesdeque seja empossado, ne
nhum Senador uu Deputado po
derá: 1.° - ser <:ti"retor, proprie
tário, sócio ou membro de Canse..
lho de Aclmlnistraçào ou Conselho
Fiscal de emprêsa. beneficiada. com
privilégio, isenção ou favor, em
virtude de contrato com a adm1..
nistraçâo pública".

Determina-se, portanto que o diretor,
proprietário, sócio ou membro de Con
selho de Administração ou Fiscal de
empl'êsa beneficiada com privilégio da
administração pública não poderá exer
cer mandato de deputado Ou senador.

A medida é justa. Deve-se, porém,
acrescentar um item que salvaguarde
à moralidade cio. Assembléia, a do pró
prio regime democrático e o progresso
do :Brasil.

Sugerimos uma emenda, que tomou
o n.O 196, mandando acre.s<:entar aos·
tTés itens do § 5.° do art. 3.° o se
guinte:

"ser advogado de grandes em
prêsas estrangeiras ou nacionais

. ligadas a trusts ou monopólios".

(*) (Não loi revisto pelo orador,)

Parece-nos medida d.e maior i.'elêvo
e para ela chamamos a atenção d.os
l10bres colegas. Não é somente o fato
de ser diretor, proprietário, S~10,

membro do Conselho ·Adm1n1stto.ttvo
ou FIscal de emprêsas beneficiadas
que pode criar essa incompatibilida<le.
do mandato. Ser advogado de lnte
l'êsses estranhos ao do exercicioé COisa
importante.

O Sr. Prado Kelly - Permlta"me
um esclarecbnento. Estou ouvin.do V.
EX,a com tõda. atenção, e respeito o que
poderia chamar a substância morali
zadora do pensamento do nobre ora
dor. Entretanto, devo referir as dlf1..
culdades de ordem formal que se aprc..
sentaram à Comissão para aceitar a
emenda de V. Ex. Terei de ser um
pouco longo c V. Ex.p, naturalmente
me concederá o tempo necessârio para.
êsse esclarecimento.

O SR. MAURíCIOGRABO:rS 
Com muito prazer.

O SR. PRADO KEtI,Y- Q Re;;1mento
da Assembléia Constitutinte de 193~
não previa os ca.sos de incompatiblli..
dade e de impedimento de exerci::l0
do mandato nem de deputado ou se
nadar. Era uma lacuna, porque, real
mente, poderia pertencer ao órgão su
premo da soberania nacional pessoJ.
que, pela. sua vinculação ao govêrno,
não._dispusesse da necessária indepen~

dên~ia. -pata se pronunciar nesta Casa..
A Comissão resolveu obviar essa omts:"-"
são, mediante a redação dada ao art. 3.°
!. seus parágrafos. Notará V. Ex.A que
com êsse dispositiVo se Visa libertar
da ação do Poder Executivo o repre
sentante do povo com assento na as
sembléia. A.~im) se diz que nenhum
Senador ou Deputado, desde a cxpedl
ção do diploma poderá:

1.° celebrar contrato com a. ad
ministração pública federal, esta
dual ou municipal: 2.° aceitar ou
exercer cargo, comissão ou. emprêgo
público remunerados, salvo· função
de Ministro de Estado ou mis~ão

diplomática, preceàendo llcença da
Assembléia11 • "

E, mais adlante se a<:rescenta:
"patrocinar causa contra a

União, os Estados ou Mun1<:ípios".
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Pretendeu-se impedir q~e outros
órgãos do poder público Federal, Es
tadual ou Municipal excercessem in
fluência sôbre os representantes do
povo, que devem permanecer desli
ga.dos do todos êsses liames.

.A emenda de V. EX.a contém ao
expressão - "ser advogado de gran
des ·emprêso.s estran~eiras".

O SR. MAURíCIO GRABOIS - Não
digo '4 emprêsas estrangeiras", mas
trusts e monopólios.

O Sr. Prad.o Kely - Se V. Ex. re
cela a influência do deputado· ou ~e

Dador na administração pública, ver1
fIca;..á que a hipótese está prevIsta n"
n,o 3, do § 5.°: - patrocinar causas
contra a União, Estados e Municípios".
Se entretanto, V. Ex. se refere a em
presas não vinculadas ao Govêrno da
República, do Estado ou do Munidpl~,

Afl.doção da emenda traria granele di
ficUldade, porque importaria, d.êsde
logo, em se de1'il1ir, lec;almente o
t:rust e o monopólio.

O assunto caLerá em emenda ao pro
jeto de Constituição.

Devo alnda esclarecer que, na Cons
t.ituinte de 1934, tive a satisfação de.
eu próprio oferecer emenda proibindo
os trusts. Consta o fato de nossos
"Anais". AiJ na ConstituIção, é que
seria. o lugar adequado. Como. e:J.
treta.:ntoJ incluir no Regimento tal dis
posIção.? Estariamos dando extensão
demasiadamente lata. ao Regimento,
Q.ue é lei interna, e excedendo à. órblta
de nossas atribuições. Só poderiamos
adotar principIos anàlogos ao. que V.
Ex. alude, SE' houvesse. em lei ou em
Constituiçíio, a definição expressa di)

. Q.ue ser1atrust ou monop6lio.Na. au
iência cUssoJ nada poderemos fazer.

O SR. MAURíCIO G:RABOIS' 
Dessa. maneira, V. Ex. parece estar
fugindo ao assunto.

O Sr. Prado Kell'lJ - Ao contrário.
Estou convidando V. Ex. a quemes
euto com muito prazer, a oferecer
emenda ao projeto de Constitulça.o,
portiue, ai, sim, caberá. a matéria.
Serta o momentb próprio. 'X'ratarmos,
porém, de tTusts c monopólIos no Regi
mento, repito, excederia à alçada da
Comissão.

o SR. MAURíCIO GRABOlS - En
tendemos que V. Ex. J ao pretender
transferir a discussão para Q projeto
de Constituição, está fugindo ao pru
blema.

o Sr. Costa Pôrto - Estou ouVind.o
o orador com a máximo. atenção. De
sejaria, entretanto, um esclaroolmp.t1to.
.A emenda apresentada. proíbe qu~

advogados de grandes emprêsas exer...
çam o mandato. A emenda é, de tato,
moralizadora. Mas. perguntaria. - na
hipótese de não se tratar de advogad.O,
porém do presidente do trust, talvês
mais prejudicial que o próprio aavu..
gado, que medida haVer1a?

O 5R.MAUR:tCIO GRABOIS - A
emenda, quando se refere a advogaao,
abrange todos aqueles que defendem
interesses de emprêsas.

O 8r. Costa Porto - Veja V. 1.'X.
que também defendo 'essa idél~.

O SR. MAURíCIO GRABOIS 
Poder.famos estender a prolb1çao aos
diretores e presidentes de trusts e mo..
nop611os. Mas as emprêsas estrangelras
dificilmente teelll como presidentes
elementos nacionais.

O Sr. Costa Põrto - Pode-se dar a
hipótese.

O SR. MAURíCIO GRABOIS - No
caso, "advogados" são tõdos quantos
defendem os interêsses de trusts e mo
nopólios.

O Sr. Josê CriSpim - Allãs, é mui..
to frequente no Brasil a advocacia ad
ministrativa. exercitada a favor de
trusts e monopóllos, compromE:tendo e
prejudIcando a economia nacional.

O SR. MAUR!O!OGRABOIS 
J?arece~nos que a emenda tem a maiot
relevância. Os trusts e monopól1os sã"
os maIores inimigos da Democracia.
Fomentam dissenções entre os povos,
inclusive procurando lançar uns con..
tra os outros, provocando a própr1a.
guerra.

E' de lnterêsse fundamental llão têr..
mos esta. .Assemblé1a homens que re
presentem interêsses de tOdo contrá
rios a.os do povo brasileiro.

.A medida por nós proposta tem ob
jetivos progressistas e profundamente
dem<Xlráticos.
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Sabemos como as emprOan6 l1B'M1ns
aos trusts e monopólios prOCUl·I'\.m Jn~

11ltrar..se nos órgãos do. o.<lmlnl:itmr;ão
e, também, certam~ntc na Allflr:mb161n
Constit'lÚnte, a fim de fu.ciUtar o. pna
sagem de projetas que M tnvorcçnm,
em detrimento dos 1ntcrêsHCs 11a...
ciona1s.

O Sr. Costa P6rto - Lembre ôssc
aspecto a V. Excin., porque, num pais
sernl..colonlal, uma das ações maIs per..
niciosa é, justamente, nos .. trust~··, que
asfixiam a 'Vida nacional.

O SR. MAURíCIO GRABOIS 
V. Excla. está, então, de acordo com
uosso pensamento, e se estu.. natural..
D1cnte ntio pretenderá, seguir orlc%ltn~

çâo que nâJo nos par~e justa; u emcn..
cta tem por objetivo impc<Ur quu ndve..
ga<1os de monopólios tenham 'lsscnto
nesta Casa.

O Sr. Costa P6rto - A tese do ar.
Deputado Prado Kelly é também m te..
ressante. Não seria assunto pttJ·Uncn..
te ao Regimento, mas à Cons~1Lu1ç(i,o.

O SR, MAURíCIO OR.t\.J3C>IS 
O próprio § 5.°, no item 3.°, \nmbcm
seria; assunto const~tuc~ona.l. 'l'('m05
teda lntcrêsse em que tOrças r~Í\cla ..
nárias -I'trusts" c mono;')óUt1~ 
não influam na. clnbornçtlo ~!fl nQSS[l,

Carta política. S de tOchL JmporrflncJIl
impedir que antl--<lemocrÓ,tlcllK ::omo
são, inclusive o ínscllimo, procurem
1nflltrar..se nos órB'lloll fl.C.lmlnllltr:ltlwJ:!
do país, inclusive nCfll..n A"~cmhll~)n,

. por meio da. corrupç"-o, St\bemOR qu~

os lucras dessas E:mpréRt\H, no. explo
ração do povo, sfi,o fltitroIlom!oos.
Nosso próprio subsidio ó umo. ...;ta
<:tãgua, diante do que ólea Sl1nbnm.
E não terão es<:rúpulos em tCntll.r cor..
romper 05 Deputados. SClquc nenhum
dêles se prestaria nisso. Mn:'l devia
mos impecllr que advoGndOR de .. tru~ts"
ou monopólios cstrangclrol$ ~l:nhnm
assento nesta Assemblél11.. Sun hmç!1.o
é 1ncompat.1vel com o mnndllto qué o
po~'o lhes deu.

O Sr, Prado KeUy - Pet'm\t.{~ V<1f\f;\\
Excla .. mais uma. expl1cl\ç!L<l? O ~ 7/',
dêssemesmo artigo. dl~:

"§ '1.0 A 1n!rn.çtl.o dol:S U 3,° l\ fi.O
importará. na. perdI\. (10 numd"tu
dedarada pelo SuperIor l.'rllJunlll
~leitoral, mediante proVOCtlQa.o do

Presidente da Assembléia, o.c outro
representante da Nação ou de
qualquer e 1e 1 t.Q r, garantindo..se
plena defesa ao interessado".

V. Excia. Babe o que são os julga
mentos do Poder Judiciário, mesmo
c<lm a função especializada de Justiça
Eleitoral. Segundo velho prer:clto, o
Jl.ldiciário só julga pelo alegado c pro"
"ado, Não é possivel no ,Jndiclá.."'io
aplicar nenhuma norma que não C:Or.5~

tE de dispositivo legal. Se numa Cf):r1S~

tltu1ção ou lei náo se regular qual o
monopólio nocivo ou ;;trust" proibido.
nunca seria possível ao JUdic1ârlo,
,sômente ante ao adoção da emenda. pro- .
posta por V. Exc1a., dec1dll' da perda
do mandato, naquelas circunstâncias.
:Por isso, eu diZia a V. E,x.i~ . que a.
D1atéria, já ai, se me afigura de outra
natureza. ~ matéria de ., jus consti- .
tuendo". De que maneira?

Penso ter deixado bem claro e jus
tU1eado meu pensamento, vale dizer~

OS motivos principais de nossa não
aqu1escência à em.cnda de VV. Excias,

O SR. MAURtCIO GRABOIS 
Com.preendo o pensamento de Vossa
Excla, Mas não há impcdooento a que
~ Assembléia:·· Constituinte julgue do
que signifique o ;; trust" e caracterize
aquelasemprêsas estrangeiras a 4ue
1105 vimos referindo.

Não é o Judiciário. que vai decidir
se o Deputado eleito, advogoado de em..
pl'êsa ligaüa a "trust" ou mon')pól1o,
pode ou não tomar a:;o,sento ne~ta As..
fiembléia.
-O··Sr. Prado Kelly - Mas não é mil..

rena de ~gimento.

O SR. MAURíCIO GRABOIS 
E' a própria Assembléia que vai :resol
ver e nós, inclusive, temos os meIos.
de julgar o assunto.

O Sr. Prado KeZly - outro equl~

voco de V. Ex.: essa· missão é do
judiciário eleitoral,

O SR. MAURíCIO GRABOIS - V.
EÃ., está. partindo de um ponto de
",'jsto. estritamente jur1dico e fugi..n~

do a problema fundamental da. As...
semblélà Constitu1ntd~~

O Sr. Prado KeZly - Dou m1ntuJ,.
prévJa aprovação à emenda que V.
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ll:x. ll.Jlresentar, nesse sentldo, ao
projeto de COIl&t1tuj,ção.,

O SR. MAURtCIO GRABOrS
m' ncccssÓo1'1n. a. caracterizaçáo prá.tl..
em..

O Sr. Prado Kelly - Cito prece~

dente, nAo de agora, mas de 1933. O
Deputado que, na Constituinte apre~

tIentou uma emenda vedando os trus
ta, tui eu.

O SR. MAURtCIO GRABOIS 
Não digo que V. Ex. seja contrârto,
mas, na prática ...•.•

O S7'. Prado Kelly - Isso quanto
ao tund.o. Apenas discorçlo ,da forma
no Regimento, não podemos tratar
do assunto com a extensão que V.
Ex. propõe.

O SR. MAURICIO GRABOIS
V. Ex. está argumentando cor", brl..
lbantjsmo, con!e55e~se favorável à
nossa. emend,tl., isto é, que nesta As
~m})léla não tomelU assento advo..
gados de empJ:êsas ligadas a trusts
ou monopóllo5, prAticamente, porém,
~ rejeita. Relegando a matéria pa.ra
a Constituição erejeitando..a nest.'l.
Qportunidade, V. Ex. está defenden
elo, na prática - digo..o sem nenhu~

ma. intenção de injuriar o nobre
Constit1.Únte - esses mesmos advo
gados.

O Sr. Prado Kelly - Estou defen..
dendo, apenas, a técnica de um Ee..
g1mento.

O SR. MAURtCIO GRABOIS
Penso que o assunto cabe aqui, da
mesma forma que coube no § 5. Q do
citado art. 3. o as incompatIb1lldades
com o manda.to de Deputado ou Se..
nadar.

a Sr. Prado Kelly - Já expliquei
a V. Ex., e torno no argumento:
trota-se ai do. lntederêncla do Poder
Executivo na Assemblé.ta Constituin..
te. Ndo é o. hIpóteflc que V. Excia.
defende.

O Sr. José Crl3pim - Pretendem-se
garantias contru. 05 trusts e monop6
1108.

O Sr. Prado Kelly - Pretende-se
impedir quaisquer coações sôbre ore..
presentant.e da. Nação,' ou c1êste sObre
os outtos poderes.

, PJ:A:" .

o SR. MAURíCIO GRABOIS 
V. Ex. deve partir do principio de
que é do 1nterêsse do povo evitar que
advogados de empresas es'transc1ra~

ligadas a trusts e monop6lios tomem
assento nesta Assembléia.

O Sr. PracLo KeZly - comprcendo~o,

mas já. c'spuz a V. Ex. as dificuldades
técnicas.

O SR. MAURíCIO GRABOIS 
A meu ver, não há dIficuldades téc..
Dicas que .se anteponha, aos 1nterês
sos do povo. Estamos numa Asscm~

bléia soberana, cUscutIndo nossos pro
blemas. Podemos, portanto, caTacte~

mar o que sejam trusts e monopó!i13,
podemos, inclusive, caracterizar qua1s
os advogados dêssC5 trusts e monopó..
11os, da mesma forma que. podemos
carocterizar os que sejam cUretores,
proprietá.r1os, sócios, etc.

O Sr. Prado Kelly - Onde faria V.
Ex. essa. ca.racter1~ação? Num Regi
mento Interno? Não é possível.

O SR. MAURíCIO GRAJ30IS 
Debatendo o RegImento e aceitando 'a
emenda teremos procedido a essa.
caracterização.

O Sr. Costa. Põrto - Queremos fi
xar o assunto sob outro aspecto. A
matéria é constitucional ou de lei
eleitoral. Do contrário, no Regimen
to, Cleclaramos que o menor poderia
ser Deputado.

O SR. MAURICIO GRABOlS 
Diante da. tese defencUda pelo nob"e
Constituinte, de que. o assunto é
constItucional ou eleitoral, como jus.
tUicar, os outros itens do § 5. 0 ?

O Sr. Prado KeZly - Já deI as ra
zões a V. Ex. A principio, diz res..
peito às relações dos poderes entre
51. Queremos evitar a 1Dfluêncla, na
Assembléia, do Poder Executivo e,
por out'l.'O lado, que os representan
tes da Nação se beneficiem de o;ua
condição para inflUir junto às autor!..
dades administrativas.

O SR.. MAURíCIO GRABOIS 
A argumentação de V. Ex. desenvol
ve~se sob o aspecto técnico-jurídico...

O Sr. PraàoKeZly - E' meu dever.
O SR. MAURíC!O GRABOIS 

•. . ao passo que nos colocamos Cl:]

ponto de vista estritamente po11tl..
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co. A emenda que se refere 3,1')5

"trusts" e monopoUos pode conter
perfeitamente a cfl.ractcrlzaçãa dos
monopólios.

O Sr. JoséOrlspim - Em nossa
terra, sabe-se o que silo "trusts."

O SR. MAURíCIO GRABOIS 
Precisamos evitar que tenham as-
t:ento na. Assembléia 05 agentes do
imperialismo estrangeiro, ou seja aos
·/trusts" e monopólios. tomcntadol'es
da cllsc6rcUa interna, rcsponsáve15
pela fome e misér1a. do nosso povo. E'
principio de vital relcvfincia. para 8
Assembléia. Não podemos consenti:
que. influam na próprio. elaboraçfto da
Carta Constitucional. Sem dúvida al
guma, êste é argumento que não pod~
ser respondido.

O Sr. Costa. Pôrto - Evitá.-lo-enlos
através da Constituição.

O Sr. Prado Kellll - Se de fato
acontecer a. hipótese que V. Ex. ti ..
gura, se hou.ver, CI que não creio n.b
soIutamente .- luo(/. Deus avertar.
- um representante da Nação nus
condições a que V. Ex. aluàe, o R~.

S'imento nos concede meios para trtl,
tar do assunto: será. o caso de r~

querennos a convocação de sessão se..
ereta, na qual se imponha sanção

,moral e política, ante a gravIdad'c dJ
fato.

O SR. MAURICIO GRABOrS _
V. Ex.' se contradiz.· Entende q,ue
não podemos definIr, no Regimento,
() que ,seja "trusts" ou monop6110 e
julga., pelo exemplo citado, que, se
nqui tiver assento, advogado de em..
prêsa ligada a ,j trust" ou monopó
lio, disporemos de elementos para ca..
ractcrizá..lo. Incontestà.velmente VO~
'sa Ex. está em contradição.

O Sr. 1'rado Kellll - O que clls,;e
to~ o seguinte: se o Deputado, po":
ser aàvogado de emprêsa estrange1.t'b.
ou nacional. de m.onopólio ou tru.sts,
ou por qualquer outro motivo, de!"ln
der lnterêsse 1lfcitos nesta Casa, d.e
'Verâ convocar-se sessão secreta p~rf\
apUcação da sanção poUtica cabível.
Compreende V. Ex.? Não bá oon..
tradição; figurei a hipótese do ablU·J
de mandato por parte do Deputado.

o SR. MAUR:tCIO GRABOIS 
V. Ex., naturalmente, não ignora
como agem 05 "trusts" e monopólios.
Não é de formfl.. aberta, declarad ~,

que procuram ferir os 1nterêases na
cionais.

O Sr. Prado Kellll - Há de convir
V. Ex. que procurei dar 05 D.r~u·

mentos em que se 'baseou .a. Comissão,
c o fiz como prova de deferência a
V. Ex.

O SR. MAURíO]O GRABOrrs ~

Reconheço a boa vontade de Vossa
Excelência, mas entendo que à As
sembléia Constituinte seria problemn.
de gra.nde impcTtânc~a a. aprovação
desta emenda, princlpoalmente agQll'a,
após a derrota milita.r do taseismo.
quando os rasiduos d~5se credo poli..
tico se apoiam justamente nos trust.~

e monopólios. São êles as fontes de
tOdas cliscórdins, quer no campo' na
cional, quer no internacional; são
êles que mot1.v.am as cUtlculdades do
nosso povo. Pevemos impedir que
agentes do imperlallsmo tivessem
assento em. nossa Assembléia. Não
seria difícil caracterizá-los, repito.
E' sabido, por exemplo, quais as em
prêsas ligadas ao trust da eletrici..
dadc, 00 trust do petróleo, aos ou
tros trusts em geral.

Não se trata de regulamentação
jurídica, por assim cllzer; é, antes,
problema. de defesa do próprio povo
brasileiro e da. .Assembléia. Consti
tuinte.

Assim, embora 05 argumentos do
:nobre Deputado Sr. Prado Kelly
sejam brllha,ntes, não fa.vorecem
o povo, nem a defesa dos in..
terêsses da nação. Propomos medida
d.e moralid,ade t e, também, de de
fesa da democra<:ia, contra os agen..
tes que visam desmorallzar esta As
sem'bléia e incompat1bll1zá-la com o
povo, porque esta Assembléia, se
nhor Presidente, signmca um grande
passo no caminho da democracia.

Achamos, portanto, que a aceItação
da emenda ao § 5.° do art. 3.° ao
su1>stitutivo é o caminho que temos
de seguir pall'a gMant1r os 1nterêsóes
do povo.

Desejo ainda, Sr. Presidente, tra..
tu do § 10 do art. 26t que é o ar,tigo
3.° do ~ubstltutivo.
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No ante...projcto se diz1a o se
gumte:

l/Quando o membro da Assem
bléia solicitar licença. por mais
de 30 dias, será convocado po.ra
substitui-lo o suplente que terá
direito àprorte d-o subsídio não
percebld~.pelo substitu1clo".

No substitutivo ficou da seguinte
mancir'a:

"Em hipótese al~uma, o Se
nador ou Deputado licenciado
poderá receber mais do que o
SUDsícllo mensal fixo".

Propomos a manutenção do parã..
gr.afo do ante-projeto, não no que se
retere ao subsídio, mas sob êste ou
tro aspeeto: quando o deputado é
licenciado por mais de 30 clias, o
eleitorado, que o conduziu à. Câ
mara, ficará sem representação du
rante êsse período, o que é impor...
tante,· principalmente agora, que a
representaçã.o não é inclividual, mas
de Partido.

O Sr. Prado KeIlv - Quer Vossa
:Ex~elência indicar o número do pa
rágra!ono projeto anterior?

O SR. MiAUR1CIO emABOIS·
,El' o art. 26, § 10.

O Sr. Prado KelZy - Devo e""Pl1car
a V. Ex. que o. Com1ss&.o tinha 1no
'\lado nessa parte. Não constava o
dJsposlt1vo do Regimento de 33 e 34,
FoL sugerida, por Isso, emenda supres
s1va do ~ 10. Ontem, a questão foi
suscitada em. plená.rio, ponderando~se

que, na. bancada. de V. Ex}', se um
Constituinte necessitasse ausentar-se'
da Capital desejaria ver sempre seu
lugar preencnldo. O motivo por que ti.
Comissão acolheu a emenda, supressiva
fOl o segu1nte~ - ponderou~se que,
convocado o suplente do Constituinte
licenciado, tratando-se de qualquer
bancada. do Norte, irnpor~se..iaa êsse
suplente o constrangimento de se des~

loea.r de seudomic1!!o para uma. subs
tituição de apenas 30 dias. Impunha
se-lhe alDda pena muito grave para o
caso de recusa, porque, em tal hipó
tese. teria. de renunciar à suplência,
a fim de ser convocado out'I'O suplen
te, que ficaria. no uso dos direitos de
correntes da suplência até o têrmo do

mandato, que é de quatro ~nos. Devo
dizer a V. Ex.o. que, diante da pon
deração da bancada comunista, me
inclino, pessoalmente, a aceitar ores
tabelecimento da fórmula, desde que
há o caso concreto a considerar.

O Sr. OsvaZdo Ltma - Se ~tcntar~
mos· para o Amazonas, veremos que
um Constituinte, só para. sc locomover
de seu Estado até o RIo, gastará 20
dias na viagem.

O SR. MAURtCIO GRABOIS - O
argumento·ai está. Naturalmente, o
deputado do Amazonas se utilizará do
avião.

O Sr. Prado KeZlll - Sugiro a Vossa
Ex.o. que peça. preferência para sua
emenda. O plenário poderá. examinar
o assunto.
O SR. MAURíCIO GRABOIS - O
parágrafo anterior é muito mais de~

mocrâtico que o do substitutivo. A
argumentação do nobre deputado J?rado
Kelly em cerlo sentido é justa. Não
sena possível que o suplente, para.
substituir o Constituinte, apenas por
30 dias, se ldcomovesse do Amazonas
até aqUi.

O Sr. Prado Kelly - Por isso, su
giro a V. Ex.o. requeirfL preferência
para a votação do § 10 do art. 26 do
projeto, primitivo, se é ,que V. Ex."
não tem emenda o.êsse respeito.

O SR.MAUR:tCIO GRABOIS - Em
suma, Sr.I'resldentc, chamamos a
atenção dos nobres deputados para
êsse parágrafo, porque o reputa.mos
muito mais democrát!co do que o
outro. Não deixaremos, assim, o elel..

. torado sem os seus representantes.
li: questão àe ordem técnica, para

que nã\1 se deixe 'Vago. durante trinta
cUas, em.virtude de viagem ou licença.
o lusar do Deputado. (Muito bem;
muito. bem. O orador é cumprimen
taew.)

CompaT.ecem ainda 57 Senhores
Constituintes:

Pa.rtid.o Social Democráti~o

Rio Grande do Norte:

Dioclécl0 Duarte.
Jo.sé Varela.
Valfredo Gurgel,



Paraiba.:
José Jof111.

Alagoas:

TeLxeira. de Vasc.oncelos.
Góes Monteiro.
Silvestre Péricles.
Afonl:lO de Carvalho.

Sergipe:

Leite Neto.

Bahia:

Aloisio de Castro.
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Vieira de Melo.

Espírito Santo:
Alvaro Castelo.

Rio de Janeiro:

Pereira Pinto.
Eduardo Duvlvler.
Paulo Fernandes.

Minas Gerais:

Benedito Valadares.
Bias Fortes.
Christiano Machado.
Augusto Viegas.
Gustavo Capanema.
Celso Machado.

São Paulo:

Goiredo Teles.
Costa Neto.
Sampaio Vida!.

Goá.s:

Guilberme Xavier.

Mato Grosso:

:Ponce de Arruela.

Paraná:

Roberto Glasser.
Fernand.o Flore~.

João Aguiar:
Aramis Ataíde.-

Santa Catarina:

Ivo el'AqU1no.
Orlando Brasil.
Roberto Grossembacller.

Rogério Vieira.
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Rio Grande elo Sul:
Batista Luzardo.
Blttencourt AzambUja.

União Dcmocrát1ca Nac10nal

Pará:
Agostinho Monteiro.

São Paulo:

Paulo Nogueira.

Rio Grande do Sul:
Flores da Cunha.

Partido Trabalhista Brasileiro

Distrito Federal:
RUI Almeida.
:Benjamin Farah.
Vargas Neto.
Gl11'geI do Amaral.
Segadas Viana.
:Baeta Neves.

Rio de Janeiro.

Abelardo Ma.ta.
São Paulo:

Guarac1 Silveira.
Romeu Fiori.
Eusébl0 Rocha.

PartidG Comunista ao Brasil

Rio de Janeiro:
.Alcides Sabença..

Partido Bepubltcano· .
Sergipe:

Durva! Cruz.
Aman-do Fontes.

Minas Gerà1s:

Bernardes Filho.

Partieto Democrata Cristão

São Paulo:

Manuel Vitor.

Partido Popular Sindicalista

l?arâ:
Deodoro Mendonça,.

O SR. BARRETO PINTO -(Pela.
ordem.). -. Sr. Presidente, queria. que
V. Excia. tivesse a gentileza de me es-
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clarecer, caso não veja nisto qualquer
inconvenlente'l se o projeto de Reg!..
mento será votado hoje. Quan<lo co..
mecei o meu discurso, tive oportuni..
dMIe de declarar que estava en!ermo
e preeisava retirar..me; mas, se avo..
tação se realizar hoje, aqui 'ficarei,
e~cravo do cumprimento do meu dever.

O SR. PRES:tDENTE - Não posso
tl.flrmâ~lo categórlcamente. Quando
Anunciei a Ordem do Dia, não 11avia.
número para votação, já. que se acha..
vam presentes apenas 158 5rs. Cons..
tituintes. ~ possivel que mais alguns
se achem no recinto e, também, que a.
discussão venha a encerrar~se ainda.
na pre13ente sessão, como também é
provável que muitos se tenham reti..
rado.

Tudo é muito condicionSil ...

O SR. BA.RRETO PINTO - Mas
tudo lc·"a a crer que a votação se [aré.
hoje..

O SR. PRESIDENTE --- •.. de mooo
que não posso prestar informação pre
cisa a êsse respeito.

O SR. OSVALDO PACHECO - 52
nhor Presidente, Srs. Constituintes,
a bancada do Partido Comunista, por
meu intermédio, vem apresentar· ao
art. '16 emenda que julga àa maIor
importância. •

Diz o artigo citado:

".1'.. Assemoléia· Nacional Consti...
tuinte não poderá. cUscutir ou
votar qualquer assunto estranho
ao projeto de Constituição, eu...
quanto êste não for aprovado, :;alvo

.os casos previstos neste Regi
mento" .

Reza o parágrafo único do cUspos!
tivo em causa.:

I'Se, entretanto, no correr dos
tra'balhos, se tornar evidente a ne
cessidade absoluta de quaiquer re
solução inadiável, sõbre a. qual
haja o Chefe de Estado pedido a
colaboraç.ão da Assembléia, 5exá
el~ debatid,a e votada em dis
cUssão única, com o parecer da
Comissão de Polícia ou Comissão
especial que para tal fim for crla~

da pela Assembléia? - ,

o Sr. Prado KeZly - V. Excia. per..
mHe um esclar{lcimento?

O SR. OSV.ALDO PACHECO 
Pais 'não.

O Sr. Prado KeZly - O parágrafo
único do art. 76 foi supresso no subs
titutivo.

O SR. OSVALDO PR..CH.I::CO 
Muita obrigado a V. Excla.

Queremos provar quanto é prcjudi...
elal o art. '11 àJ substitutivo, em que
se transformou" art. 76 do projeto.

Sabemos, nós, Const!tu1l1tes eleitos
pelo povo, que o pais atravessa si~

tuação econômica. difícil, principal
mente para o proletarIado. ~ste, des~

frutando uma semi-liberdade, uma de
mocracia que, infelizmente, só existe
para os privilegiados, vê-se. na maioda
das vêzes, obrigado. pela lntrans1gên~

ela dos patrões, a manter-se em greve.
Tais greves, na maioria das vêzcs,
são prejudiciais a êles próprios, por
que passam diversos dias sem traba
lhar, não raro até com. sacr1:ffcio fí
sico, ~spancados pelas polícias ,politl
cas, pelas gestapos que ainda restam
em nossa pátria.

Ora, 51'S. ConstItuintes. fala-se mui
to em produção, em múltiplas manei..
ras de resolver a situa.ção aflitiva do
povo. Diz-se também que os trabalha
dores vão à. greve orientados pelo nos
so Partido.

A verdade, porém, é que até hoje
não foi tomada qualquer medida que
vá de encontro à inflação e à carestia
da vida.. Os trabalhadores não podem,
de maneira algUma, continuar nesse
estado. Hão podemos deixar de cum..
prir o nosso dever para com o povo,
pois é obrigação que nos impusemos
desde o dia em que assumimos o man
dato. Cabe-nos tomar todas asati
tudes necessárias para resolver as
questões que afligem os tl'abalhadores
e o POVO, bem assim todas r.s ques
tões poUticas de nossa pátria.

O Sr. Prado Kelly - V.Ex. dá li..
cença para. um esclarecimento?

O SR. OSVALDO PACHECO 
Pois não.
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o Sr. Prado KeZZy - Já ontem B.

. matérIa foi tratada dessa tribuna pelo
nosso ilustre .colega da. banca.da cca..
rense, Sr. Patl10 Sarasate. S. Ex. re..
.quereu preferência pam a emenda su..
pressiva do art. 71. Tive O<lllsião de
dizer, no ensejo do debate, que havia
voto.clo vencido lU\. Comissão em rela..
ção ao art. 71. Devo, entretanto, pon
derar que muitas oportunidades regi
mentais existem nas quais a. compe
tência da. Assembléia. pa.ra :fiscal1zal}ão
dos ato.s do poderpúbl1co ainda se
pode exercitar.

O SR. OSVALDO PACH~CO

Apesar da sugestão apresentada pelo
Deputado citado pelo nobre colega,
devo dizer que a nossa bancada. não se
conforma com êste dispositivo regi
mental, porque não é possivel que os
Constituintes criem para 51 próprios
uma. mordaça. Viemos aqui em nome
do povo; somos todos democratas.

Já temostirlo oportunidade de .tratar
desta. tribuna de pro'blemas graves e
não é possível que fiquemos impedidos
de tomar atitude, em casos tais, em
virtude de um imperativo regimental
aprovado por nós mesmos, os Const1
tuintes.

Lembro-me dos estatutos. do meu
Sindicato, o dos Estivadores de San..
tos, padronizado~ pelo decreto rea.c1o
nário n.O 1.402. Certa vez, na quali
dade de secretário, requeri a convo
cação da ~ssemblé1a deliberativa, para
tratar de questão referente a aumen
tô de salários. E logo .as autoridades
competentes se opuseram.

O mesmo iremos fazer nesta Assem
bléia Com referência aosinterêsses do
povo. Alegar-se-á. que. não poderemos
tratar de tal assunto. Posso comparar
êste R.rtlgo do Regim~nto a d.ispositivo
semelhante existente nos estatutos rea
cionários do meu Sind1cato, pa
dronizados, como disse, pelo decreto
n.O 1.402. Teremos também aqui uma
mordaça, mordaça intolerável, porque
o proletarlaçlo não pode· continuara
passar fome e miséria.

A minha bancada está. pronta para
defendê-lo. Só poderemos falar em
democracia e \progresso quando o pro
letanado tiver alimentação farta. e sa-

dia. Nã.o me renro llo luxo. li: neces
sár!o adotarmos normas 0,' fim de que
os Constituintes não se vejam iml'ccU...
dos, durante quatro oU cinco meses, de
tornar medidas em beneficio do povo .

O 8r. Nestor D1UlT·te - Quanto ao
art. 71) acredito que a. repugnância. da
Assembléia é geral. .

O SR. OSVALDO PACHECO
Muito bem. Agradeço o aparte de
V. Exa.

O Sr. Nestor Duarte· - Sentimos
todos que a disposição, conquanto
bem intencionada, pOde, afinal de
contas, criar irremoviveis cerceamen
tos à. d1scussão de graves a.ssunto~

que interessem até a. ordem pública
e à estrutura mesma do S'ovêrno. Ee--.
ria, portanto, oportuno flsessemos tun
apêlo à Comissão, no sentido de fLbrtr
a.qui uma. norma, estabelecendo, por
exe1l1plo, que a Assembléia nãopo
derá. discutjr e votar qualquer a~

sunto estranho ao projeto de. Com
titulçâo, salvo se, pela maioria de
2/3, resolver o contrário, dada. a gra....
vidade ou oportunidade da matéria· a
F:xa.:rn1nar. Ssse será o. meu .voto.

O Sr. Prado Kellll - Fui voto -ven";.
cido na Comissão.

O SR. OSVALDO ~ACJ:lliCO 
Lamento não poder concordar com V.
Exa., porque em nome de minha ban
cada, vou apresentar um substitutivo
a êsse artigo.

-·.. 0 Sr. NestoT Duarte - Realmente,
como está., o dispositivo constitue sé-·
ria ameaça para todos nós.

O SR. OSVALDO PACHECO 
Agra.deço ao Dobre Deputado mas
acho que a. med!.à.a que sugere não
resulve o problema. E:ntendemos que
nesse artigo deve constar uma me
dida que confira à Assembléia Cons
tituinte plenos poderes, pois ela é so
berana.

O Sr. Nc3tor Duarte - :esse o no,sR
sopanto de vista. Com.o estâ. tecl1.
p,1da a disposição, nem assuntos com
tltucionais podem ser cllscut!àos aqu1.
Só oPl'ojeto de ConstitUição, no sen
t1do mais formal e rígido, pode ser
objeto de deliberação da Assembléia.
c que não é ac1:f'Jssivel.
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o SR. OSVALDO PACHECO
Passo n. lêl', então, no emenda que mi
nha. bancada propõe:

I( A. Assembléia Nacional Cons...
t1tuinte, de representantes 'eleitos
do povo brasileiro, cabe, privatt
vamente, durante todo o periodo
de sua existência, o poder de le
g1s1ar, discutir, aproV'ar e promul-·
Ba.r tôda e qualquer lei".

N6s, da bancada comunista, acha
mos que, assim como temos confia..
do e colaborado como Presidente da
República para· que, de fato, faça um
govêrno democrático, também S. Exa.
deve confiar em nós, Constituintes,
porque fomos eleitos pelo povo, e
aqui, mais do que ninguém, podere
mos resolver as questões do povo.
(Muito bem; mu.ito bem.. Palmas). .

O SR. CARLOS MARIGHELA
-Sr. Prcsidenw, antes de tudo dese...
jo render minhas homenagens à cul..
tura. jur1d1ea. do nobre relator da Co"
missão que elaborou o ante-projeto do
Regimento.

O Sr. Prado Kellll - Devo e~Ia
recer a V. Ex.o. que não sou relator'
da Comissão.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Pelo m{ltlos é o ilustre colega que tem
participado dos DOSSOS debates, pro
curando dar interpretação a todos os
art1gos ventilados desta. tribuna. !=ten..
do, portanto, mJnhas homenagens à
cultura do Df. Prado Kel1y, que cito
nomInalmente, Pelo fato de, nesses de..
bates, estar em íntimo contato co
nosco. E' um ilustre membro da. Co
missão e penso que devo prestar-lhe
esta homenagem.

O Sr. Prado Kelly - Obrigado a.
y. EX.A~

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Sei .. que não cabe nenhuma· respon..
sabllidade ao honrado membro da C~
missão de Redação do ante-projeto,
mas, evidentemente, tanto o ante-pro..
Jeto como o substitutivo têm muitr..
coisa de reaclonârio que não pode con..
vir a uma Assembléia como a nossa,
livre e soberana, que, numa :rase gra..
ve da vida· do nosso país, tem de de..
cidir problemas de grande importâ.n..
cio. ..De uma" análise geral do que ficou

sUficientemente debatld{) aqui, podc R l3e
concluir que o pensamento predomi
nante, tanto no ante-projeto, como
no substitutivo, é o da maioria, o. qual
peço permissão para cUzer que age
muito ma1s sôbl'e a jd6ia de que deve
valer o número e não a argumenta
ção. Nós, como representantes ele um
partido que conta somente qUinze
membros no. suo. bancada. temos sé
rias reivindicações a defender e não
pretendemo3 ficar aqui arrolhados.

Todos os Srs. Constituintes já. COIU
preenderam que o suJ:'lst.itutivo é ainda
pior que o ante..pro-jc:to, porque não
possibilita qualquer argumentaçã.o.

Desejo fazer considerações sObre
alguns dos artigos, defendendo ou jus
tificando as emenrlas que apresen..
tamos.

No substitutivo está repetido o ar
tigo 3'5 que diz:

iI Se os prazos consignooos nesse
capítulo decorrerem sem que esteja,
concluida a votação do projeto de
constltuição e respectlvas emendas
a Mesa ela Assembléia promulga
rá, imediatamente, como lei. fun
damental do pah até a. ultimação
daqueles trabalhos, o projetOo.T.lTo..
vad<l no primeiro turno".

Ora, Sr. Presidente, o artigo alude
aos prazos consignados nesse capitulo,
prazos que são, aliás, curtisslmos. e
o art. 25 se refere a uma única dis
cussão, que não poda::i p:c1.)ngar-se
pormals de 20 dias.
Vê~se, pois, que o substitutivo é

ainda mais reacionário que::. projeto,
porque êste dava o p:azo de 30 dias.

O Sr. Prad.o Kelly - Há um. equí
voco da parte de V. "Ex." .e. acudo
com muito prazer para prestar 11m
esclarecimento.

O art. 3'5 refere~se à hipótese de de
correrem "odos os prazos'~-~:"""''''~o~

no capítulo, tanto vale dizer referen
tes à elaboração da·· Constituiçãoo, sem
que se tenha votado o texto defln1
tivo. E essa hip6tese é para que o
pais não fique sem UIX1a. Const1tU1çào,
:para que desde :ioga sejam amparad08
os direitos individuais e que se dê a
todos os in-dividuos as garanti:ls dá
lei. É por issO que se ests:belece que
a Mesa da Assembléia pl'omulga:râ
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.Imediatamente, como lei fundamental
do pais, até a ultimação daquele tra.
balhO, o projeto a.provado em primei
ro turno.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Eu disse inicialmente que o nO'bre co..
lega, defendeu, no. ComL;:;ão" ou foi
.obrigado a defender, mais o ponto de
vista da. maioria do que o de seu
próprio Partido.

O Sr. Praào KeZZ71 - V. Ex.o. taz
uma irrosação contra a, qual devo
protestar imediatamente.

O SR. CARLOS MARlGHELA
Peço a V. Ex.o. que me deixe terrn1nar
a argumentação que ven'ho desenvol..
vendo.

Ouvimos o próprio líder da maioria.
af1tIXlar que não poderia aceitar a. in
cUcação da U. D. N. para. elaboração
d~ uma. lei instituciona.l, porque iS50
representaria uIl'l4 Constituição pro..
visórla.

O Sr. Prado Kelly - Exata.mente.
Mas níi.o foi 1sso que defendemos.

E porque adotamos ponto de v1sta.
oposto é que tive oportunidade ,de,
na Comissão, defender o disposto no
art. 35 do projeto de Reglmento.

05a. C.ARLOS MARIGHELA 
Pai se conclUi que V. Ex.lI. está pIe..
namente de acõrdo comigo.

O Sr. Prado KeZly - Vê V.Ex.1ft
que êsse d1sposlt1vo, ao 1nvés de sei'
:reac:loná.rio," é perfeitamente liberal.

O SR. CARLOS MARIGBELA. 
Na opin1âo de V. Ex.a.

O Sr. Prado Kelly" - Esclare<:l-das
~5 cousas ccmo ficanm, não pode
:baver duas interpretações.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
:esse artigo deveria ser pura e sim...
pIesInente suprimido. Estamos co~:'en

tes com a proposta que anteriormente
b~viámos feito, n()':sentido de que para.
ao elaboração àum projeto de consti
tuição, !ósse escolh1<1a, não um:! co
missão numerosis~lma, comrepresen..
tação de todos os part..... __. mas uma
comissão técnloa, conforme teve oca..
sIão de expor "aqUi o meu nobre .co
lega de· bancada, o Sr. Caires de
lh'lto.

Nessas condições, pediria um pouco
de ll;tenção aos nobres Constituintes
para que eu pu·dessc conclu1r nunna
argumentação.

O Sr. Prado Kellv - Com muito
gõsto.

O SE. CARLOS MAR.IGHELA 
A argumentação tem c.:l.ráter político,
,porque, realmente) depois de discutir
I:l0S, durante 05 prazos conslgnooos,
que na verdade são curtos e estão de
acõrdo com o espírito .."-5 teset. de..
fendidas pela ma1orla,chegaría~os a
uma situação. verdadeiramente 0:01;1..
nal; discutineto as emendas, exgota..
riamos os prazos e voltaríamosa.o pro..
j&to aprovado em primeiro turno, isto
é, ao projeto inicial. lO

O Sr. Prado 'KelZy - Isso para ev1
tar que a Nação fique s~m garantias
dUl'ante um prazo longo.

O SR. CARLOS :M.A.RIGRELA 
Exatamente. Compreendo a a.rgumeri..
taçãopolfUca, pois que se ~artlu erra..
damente. O que a Assembléia dever1n.
fazer, para ser coerente, -era .revogar
a ca...-ta parafaclsta de 1937, ou, então,
voltar à. leI institucion~lproposta pela.
U. D. N. Estaríamos, assim, em me..
lhor situação para resolver o p:ooble
ma.

Tinha, portanto, o Partido COmu..
nista ra~ão; em primeiro lugar, diria ..
mos na.óapodermos fazer sem ternlOS
decidido a questão, e, por Isso, demos
apoio b. proposta da U. D. N., em
bof'ã- entendê:;se:mos que a mesma não.,"
era justa; tinha, entretanto, a flnal:1
dade de evitar que chegássemos à si
tuac;áo intloerente de não termos cous&.

. alguma e fIcarmos dentro do regimen
tu interno,prozurando paliativos, pa.l'lI.
jogar poeira em nossos olhos.

O Sr. Pra(J.oKeZZv -Já expliquei
~ razão dêsse disposi tivo. A Casa. e
o pais conhecem os pontos de vista. do
Partido Comunista e da b~ncada ud.e..
nista..

O SR. CARLOS MARIGBELA 
Estou apenas levantando 'U..'"Ila tese
que tem tôda procedência.. Eu dizia.
que o que pre"lalece no .reglmento, de
pI"1nc~10 a. fIm, é o ponto de vista.
do. maioria, cujo argumento é o do
llúmero, e que não quer) de forma ai..
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guma, aceitar a opinião da minoria.
Essa é· a realidade crua e nua, e de
vemos caracterizar bem o espírito do
regimento. para ficarmos preparados
ao enfrentar ao situação.

Quero passar adiante ...
O Sr. Nel1tor Duarte - V. Ex.Do dá

llcenç~ para um aparte?

O SR. CARLOS MARIGHELA 
COm mutto prazer.
• O Sr. Nestar Duarte - Quero afir..

mar mais wna vez que a Constitui
ção de 37 está. revogada.

O SR. CARLOS MARIGHELA - O
povo já a revogou há. muito tempo.

O Sr. Nestor Duarte - O Brasil não
. Be encontra num câos jurídico. Ao
contrário, já temos lei fundamenttl,l,
antes mesmo que se aprove uma cons
titUição nesta Assembléia. j6. existe.
em. nosso pais, um comêço de ordem
jurícUca, fundada nos. principias do
sistema democrático, a que aderimos
solenemente. Sustentarei Isso da tri..
buna. desde que o Sr. Presidente me
abra oportunidade para fa1l3.r.

O SR. CARLOS MARIGEELA - A
propósito. quero ler um trêcho do ma
nifesto do Partido Comunista, lança
do recentemente, qU2 diz o seguinte:

"O povo quer' a democracia,
quer a o:dem democrático., exige
a revogação da Carta fascista e
a volta ao regime constitucional
anterior, de 1934, alterada na
prá.tica pela legislação atualmente
em Vigor, e que não precisa ser
InodUicada até a pronlulgac;ãoda
nova Constituição. li

Se tivéssemos decidido, de .acôrdo
com êsse ponto de vista, a situação
aqui dentro, estaríamos em melhores
condições para. J no Regi.mento Inter
no, resolver a qt.!cstáo da Comissão Lle
Projeto de Constituição. Mas, vou
passar ao artigo 36,§3.0, - 14A cllscus
são da áta, em hipótese alguma. ex
cederá à hora do expediente, que é
a. primeira da sessão."

.Nossa emenda é a seguinte :

44 A discussão da áta, enl bip6
tese alguma, excederá à. hora do
expediente, que são os pri
meiros 90 minutos da sessão. "

Ao invés de têrmos o expediente
de uma hora, seria, êle de 90 m.1nu
tos. Já. propuzemos que as sessões
se efetuassem das 12 às 18 horas.
Desde que sômos partidários de mais
horas de trabalho também somos
de mais tempo no expecUente, o que
fac111tará a intervenção dos vários
representantes de partidos, causa
impossível com o expecllente acanha
do de agora, vendo-se os Srs. Cons..
titulntes constantemente forçados
a não obedecer ao Regimento. pois
necessitam de falar, V1sto como c~d.~

Partido tem problemas relevantes que
precisam ser ventilados. e a· hora do
expecUente constitui como uma válvu
la de escapamento. Por êsse moti..
VO, tem havido tanto atropêlo e con..
fusão na hora .nesttnada à at:L e 0.0
expediente.

O Sr. Prado KeZly _'o Quanto a êsse
ponto, o critério da Comissão foi con
servar o dispositivo do antigo Reó1~

menta da Constituinte de 33.

O SR. CARLOS MARIGBELA 
Não impede. porém, que o modifique
mos.

Agora o art. 37, ainda do substitu
tivo, § 1.0, que diz:

"0 1.° Secretário, em seguida.
mencionará, em resumo, os ofícios.
representações, petições, memoriais,
e mais papéis cnvladosâ. Assem
bléia. dando-lhes, também. o devi
do destino."

Entendemos que deveríamos assim
completar fl redação, mandando-os pu
blicar, na íntegra, no Dtário do Poder
Legislativo.

De fato, o art. se refere n "devido
destino", mns não diz que destino é

. êssc. Deve sercaracte:.lzado. O des
tino é publicar, c publicar na integr9..

Por que?
Vou exemplificar. Muito se tem re..

clamado contra aquilo que se chama de
expediente comunista. Mas o Partido
está refletindo a vida do povc, do
proletariado. Recebemos tel~gramas,

memoriais, ofícios, de tõda parte do
Brasll; e como divulgá-los, senão por
intermédio do órgão desta Assembléia,
elementq capaz de dar pubUcidade
através de tOda a Na.Ção?

Pergunto aos Srs. Constituintes se
interessa ou nâo a publicnção, na ín-
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tegra, nos Anais da Assembléia, de
documentos da natureza do que tenho
em mãos, contendo protesto veemente
de um corrcl1g1onario de Ubcfajba. no
Estado de Minas Gerais, contra. os
comícios que a ca.ravana Lúcio dos
Santos, composta de elementos 1nte...
gral1stas anda levundo a efeito, naquele
Estado, como fizeram aU, através da
emissora local, em propo.sanda do In .
tezrallsmo, hoje mo.scarado em Parti...
do de Representação Popular - de
documentos como aquêle dirigido pela.
A. B. A. P. E. à bancada do P.C. B.,
acompanhando cópias de dois memo
riais enviad.os ao Sr. Presidente da
República e aos Srs. Constí,tuintes
.. amigos da República Espanhola:' ês
tes últimos nas peSsoas dos ilustres
Deputados Domingos N'elasco c Antô
nlo Correia, e documentos em que a
A. B. A. P. E. (Associação Brasflei
ra dos AmiglJs do Povo Espa:.lhol),
acredita que a simples leitura daqueles
memoriais Boba luz dos recentes acon
tecimentos espanhois será suficiente
para. obter-se, nesta Assembléia, o mà
x.1Ino de ação em prol da salvação da
vida dos republicanos espanhols conde
nados a morte por Franco, pelo simples
fato l1averem lutado. contra a agressão
nazí-fasci:lta. "

Pergunto, mais, se não interessa a
transcrição integral, nos Anais, de do
cumentos como êste que também te~

nho em má0, em que Do Federação dos
Organismos de Ajuda aos Eetugiados
Europeus, do México, d-eclarando que,
a vinte e três de janeiro último, os
monstruosos tribunais :fascistas de Ma
dri condenaram à. morte Cristiano Gar
cia e mais nove anti-!ranqulstas, e em
que, apõs narrar arbitrariedades con~

tra democratas. roga a todos os co
mités que realizem uma forte campa
nha no ,sentido de interessar a opinião
pública na manifestação que deva sal
v::r.r Cristiano Garcia e seus compa
nheiros, do verdugo franquista. assim
concorrendo para salvar milhares de
vítimas das garras do terror de Franco.

Desejaria, ainda, S1': Presidente, que
os nobres Constituintes me dissessem
se devemos proibir a publicação. com
o nosso expediente, de telegramas como
êste-outro que diz: "Secundando
apêlo dos colegas clnema~granstas

de São Paulo ao Presldente Repúbllca,

pedimos Vossênc1a ser intérprete pe...
rante essa Assembléla do protesto <Le
nóssa. classe, em face do assassinato,
nas masmorras da Pol1c1n. de S. Pawo,
de nosso companheiro Erasn'lo Pere11'a
Andrade. Poderosas fôrças politicas
pl'ocurarão, sem dúvida, abafal' escân
dalo provocado gestapo Senhor Oliveira
Sobrinho. Confiamos legitimos repre..
sentantes povo saberã.o denunciar· ao
pais crimes que continuam a ser pro..
tlcados no Brasil sob agasalho da
monstruosa Carta fascista" .

O Sr. Acúrcio Torres - V. Exa. dá.
Ucença para uma aparte?

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Um momento .

O Sr. Acúrcio Tõrres - Apenas ae...
sejava um esclarecimento.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Não posso interromper minha oraçào,
porque estou justificando a emenda.
Depois darei .a, V. Exa. permissão pa...
ra o aparte ..

O Sr. Acúreio Tôrres - DesejarIa.
apenas saber que dispositivo do Re
gimento está. V. Exa. discutinao.

, O SR. CARLOS MARIGHELA 
O dispositivo do art. 37, § 1.0, do
subStitutlVO. V. Exa.poderà procura.
lo no avulso, e o encontrará.

O Sr. Acúrcio Tõrres - A matérIa
Sr. presidente, - chamo a atenc;ãode
V. EXa. - ntio diz respeito ao pro
jeto de Regimento. que se acha em
debate.

O SR. C.ARLOS MARIGHELLA 
Eu interpelava os Srs. ConstitUintes
se consldeiam"devido desttno",\sto ..
é, publlcação nos Anais desta Casa.
de Clocumentos que lhe são dirigidos,
ou aos seus representantes, ou às ban
ca.das que a compõem, e nos quais se
solicitam providências urgentes ao
govêrno contra a derrubada de qua
renta e. oito barracos do morro São
Clemente, deslojando fR.mílias pobre:!
e deixando ao relento cem crian~.

Perguntaria. mais, se não merecem
divulgação telegrama.s como êste que
diz:

"Abaixo assinados habitação co
letiyfl., sita praia Cajú dezessete,
sol1c1tamos camaradas serem jn..
tél1Pretes nossos protestos junto
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Srs. Constituintes contra. ameaça.
despejo de que estão sendo v!tl"

. mas moradores prédio indicado pt
Hlpotooamos apolo todos' democra..
tas s1nceros na luta conseqüente
e sistemática contra a Carta fas
cista de 37, única responsável PC"
la sltua'ção de miséria e degrada;'
ção moral que aflige nosso povo".

Gostaria, Sr. Presidente, de sabeI
se os Grs. Constituintes não deseja
riam a publ1cidade, através dos nossos
Anats, de telegrama como o em que
05 telegrafistas da. Companhia Pau
lista de Estra.das de Ferro, emCam
plnas, nos pedem "protestarmos con
tra o projetado aumento da contri..
bulção para. as caixas de aposentaclo
rias para sete por cento, de vez que .a

.atual situação aflitiva dos trabalha"
dores não comporta mais essa sangria.
em seus reduzidos salâl'1os".

Indagaria se, da mesma forma, não
devem figurar nos Anais desta As·
sembléia, dceurocntos desta natureza:

"Comissão Democrática, dos na..
balhadores dos Arsenais de Mart..
nha pede intervenção desta ilus
tre bancada junto poderes com
petentes a fim pôr têrmo vlolên'"
eias vêm sendo vitimas trabalha
dores Arseno.l Dha das Cobras, que
são dispensados e até al~ns pre
sos, sem. justo' metivo";

se, Sr. presidente, é a Casa contrária.
à inserção integral, em nossas atas,
dêste telegrama:

··Circulo Oatólico Maritainista
pede V.Exa. levar conhecimento
.Assembléia. Constituinte mt:d1da
altnmente anti-patriótica de ga...
nanciosos donos padarias suspen"
1endú distribuição de pão casas
particulares, o que, além de pre,.;
judicllr população trabalhadora,
des~mpregou milhares padeiros,
aumentando, .assim, atual estad.o
miséria povo brasileiro";

ou, ainda, documentos dêste te6r~

<Lê.)
Mensagem â Assembléia. Constttuinte

Exmo. Sr. Senador Luiz Carlos
Prestes - Traball1.adores ferro...
viários, em construção civil, In...

I
dústrio.5 alimcntic1as, fiações de
seda e camponeses de Bauru, re...
unidos em grande Assembléia, no
edifício do Teatro São Pauloi para
- frente às angustiosas condições
em que se encontram os traba...
lhadores dos mais diversos setores
profissionais - estudarem e" pro
curarem soluções pata 05 gr~ndes .
problemas .que a todos se !apre
sentam, deante do assustador au
mento do custo da vida, resolve.
ram enviar, 'Por vosso intenn.édto,
a essa magna Assembléia, o. se-
guinte mensagem: I

Os trabalhadores baruenscs che
garam à conclusão de que o maior
jator de miséria em que o !nosso
po~'o se debate é ainda a edstên
cút dos restos feudais em nossa
terra, que impedem uni mais am
plo desenvolvimento de no~so. in
dústria, de nossa agricultura :edos
nossos meios de comunicaçã.o,
acarret::mdo, portanto, uma Iexis
tência miserável para a grande
maioria dos brasileiros. I

Assim. compreendem os traba
lh~dorcs de Bauru, que para se'
banir, de uma vez por tôdas,as
causas desse grande atrazo ~ pre
ciso que haja, em nossa Pátria,
a mais ampla liberdade e unidade
sindical, liberdade de reunião, de
associação, de manifestação de
pensamento, quer pela palavra fa
lada, escrita ou pela radiodi~usão.

Acham ainda, os traba.lha.dores de
Bauru, para que rea.lmente se! eon...
siga um clima propício à solução
dos grandes problemas brasil~ros,
faZ-se necessario a criação de um
ambiente essencialmente d'emo
crá.tico, que inspire confiança. a
todo o povo, o que só poder~ ser
conseguido pela completa extir...
pação dos remanescentes tacis.
tas e da quinta coluna, assim, dos .
Se'U3 aliados naturais. O integra
lismo,' aisfarçado, asora em fPar...
tido de Representação Po~ulart

Cruzada Brasileira de Civismo e
União de Resistência Nacional,
Bontra os quais, heroicamente se
bateu a. nossa Fôrça Expecllclo
nárla, nos campos de BatalhB. da
Europa. e que, hoje, n. .serviço dos

I

i
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setores mais reacionários do Ca
pital Estrangeiro Colonl.zador, pro
curam impedir o desenvolvimento
da democracia em nossa Pátria.

Deante das conclusões aqui ex..
pressas, os trabalhadores ora re
unidos, tomam a liberdade de di
rih'irem aos seus dignos represen
tantes - Deputados e Senadores
Constituintes - para pedir-lhes
que levem avante um combate
sem tréguas, à todas êsses fatores
de atrazo, elevando, cada vez mais
alto, a nessa IJátria no conceito
dos povos Democráticos de todo
o Mundo. Considerando a sobe
rania da Assembléia Constituinte
a primeira condição para. a re
moção das causas da miséria e 'do
atrazo do nosso povo. os traba..
?hadores estão decididos a apoiar
intransigentemente, todos os se'lL8
representantes que se baterem pela
Sobera1tía da mesma, como único
poder legitimo que emana. do
Povo.

Viva a Assembléia 'Constituinte
e Soberana!

Viva o Brasil Soberano e De
mocrático ! ! !

Baurú, 10 de fevereiro de 1946.
José Duarte, Presid. da Mesa.

Ou,. então, Sr. Presidente, doct'lncn
to vasado nos segUintes têrmos: «l.é;

lO A Associação Brasileira dos I

Amigos do Povo Espanhol (ABA
PE) , acaba àe receber a noticia de
que mais um grande líder da re
sisténcia francesa à ariressllo nazi
fasCista, Antônio Nunez, foi con
dena,do à morte e está am.eacado
de ser imediatamente Ju;#lado por
ordem de Franco.

Assim, podem ser fuzilado::; de
um momento para outro Ramón
v"ia, Sebastian Zapirain, Sa7Ltic.go
Alvares, Antônio Nunes e 1Lume
rosos outros líderes repu.1,Zicanos
espanhóis, -entre os quais as mu
lheres Mercedes Gomes. Isa.beZ
Sanz e Maria Teresa Tora! esta
última ilustre cientista, membro
do Instltuto Rockfeler de Madrid.

Trata-se, pois, de uma verdadei
ra e metódica chacina tranqlLis~a,

sem dúvida. alguma resposta. de

Franco, em desespero de ca.usa, "
recente condenação de seu regi
me pela. OR.U. como (em.anes..
cante nazi-fascista, condenação
que, subscrita iguaZmente pelo
Brasil, obri(/a. a todos os bras'ilei..
TOS a apoiar o mais e/ici(m:temen
te possível a luta an'ti-jranquista
do povo espanhol.

Cruzar os braços ante a chacina
dos republicanos espanh.óis é ser
pràttcamente conivente r:om ela,
é incentiVá-la, é incrememá~la.

Não se trata àe tatos "interessan..
do exclusivamente aos esp'1.nhóis"
como apregoa in.sidiosamen.:e a.
quintacolunapOT todo o rn.undo.

Trata-se ele luta. ami~ta.scista,

luta qu.e interessa fundamental
mente a democrada mundial, e,
pois aos democratas conscientes
de tódas as nações. Trata-sc, aãe..
mais, da salvaçâo .d4. vida de 'Ver
claàeiros combatentes rla IJa1J.sa elas
Nações Unidas, da caw;a do Brasil
e d.a F.E.B.. Trata-se, pois. de sal..
vação da vida de aZiados é irmãos
dos brasileiros. E cruzar os braços
nesse caso é trair concien.tcmente
a democracia, as Nações Unidas,
é confessar-se clara'Tltcnt.e reacio-

--náno. e.mesmo pro-fascismo
Nestas condiç6es a ABAPE C011

clama. a t6das as indiVidualidades
e organizações democráticr:.s 1n.i7.i
tantes, sobretudo feminina.s, assim
ao povo brasileiro em geral, -para
que formem na frente antl-fran
quista d.o Brasil. e, assim. se. diri
jam t:Uiequadamente a caca ~aso

ao ministro de Estado Artajo. em
Madrid. a. embaixacI.a. tmnqu:sta
assim CQ111.0 as embaixadas de
tócLas as Na.ções Unidas neste:. ca
pital, ao Exmo. Sr. Presidente da
República, ao Exmo. Sr. Ministro
das Relações Exteriores, ao~ Ex
ceZentíssimos Srs. e líderes ele 'ba1~

cada e demais membros da Assem
bléia Nacional Constituinte, soli
citando a salvação da. ",ida das
mulheres e republicanos eS1,anhóis
condertados à morte, a ((1Listia.
para tOdos· os prêsos ']:Jolitic:os na
Espa.nha. e protestando rvntra.· os
jusilamentos 1á cons'umados J'elo
sa.n.guindrio regime Iranquista. e'il-



jim. reclama:ndo medictas COOTM
nadas de téJda8 as Nações Unidas
para que cesse éste estado de
coisas na Espanha que constitue
'Verdac1.eiro i1/.3ulto à memória de
cinqüenta milhões de vítimc.s da
agressão na~i-tascista e de mi
lhões de soldados dessas naçõe:i
que deram a sua vida em plena
mocidaCZe para que o fascismo de
saparecesse da Stl.1Jerj1cic (lo. terra.

)Jià1'iamentc, das 14 âs 20horaa,
a A.BAFE está recebendo e11~ sua
sede, ti koenicLa. aio Branco. 257,
sata 713, as adesões de inàw7dua
ZicLades e oTganizc:.r;ões r1.emocTá
ticas desta Capital para U1fL ato
especial pela salvrJ.çao da vida e
libertação das arandes lideres de
mocratas Mercedcs Gomes, Isabel
Sanz e Maria Teresa Toral, sexta
feira, 8 de Março, das 17,30 horas,
no salão de. A. B. 1.• e no qual
entre outros oradores talarão os
dois senadores pelo Distrito Fede
ral. Luiz Carlos Prestes e Hamil
ton Nogueira e a eXilada espanho
la Josetina Lakarra B.uiz. c para
um grande com:icio em data c local
que serão oportunamente anuncia
dos pela impTensc., em homenagem
ao povo francês por 37J/;. atitude
de solidariedade pa.ra com a Ee-·
pública. Espanhola neste momento,
pele rompimento com o govêrno
nazi-laZangista de Franco e o re
conh.ecimento de govêrno republi
cano de Giral, e C'm. protesto pela
chacina dos republicanos espa
nhói3 e peZasalvaçáo da. vida. de
Via Zapirain, Al'Va;es Nunes, e
àas mulheres ac1.ma. citadas. Am
bos os atos serão celebrados sob
o patrocínio de numerosa i'ndivi
dualida.àes e organizações temini-

. nas desta capital, estando aberta
na sede da IJ.BAPE a irucriçãa
para tõdas aquelas que ainda
queiram associar-se a êsse patro
cinio.

Todos os brasileiros, tódas as
brasileiras, todos os jovens, tôdas
as classes, todos os partidos, tJdas
as religiões, tõàas as organizações,
tõdas as i1Uiivi.d:ualidades. fl1r.idos,
';Jfotestamos contra .a. chacina dos
republicanos' espa:nh.óis, exigimos

solcLa.do.'J elas Nações Untaas, 71.08

que cessem os Jusilamentos àcsses
nos aliados, nossos irmãos, qu.e Be
Ubertem todos os presos políticos
na Espctnha.

Rio de .Janeiro, 1.0 ele março de
1946. - A Diretoria: Luiz Hilde
brando Ilorta Barbo&a, Presldfmtc,
- Branca li'ialho, - Alice Flexa.
R.ibeiro. - José Lins do Rego 
Carlos Costa Leite. - .Roberto
Sisson. - Rosa Pontes de Miranda
- Agenor Reis.

Estou certo de que nenhum dos se..
nhores Constituintes ncS'ará seu apolo
a publicação de dooumentos como
êste: (lê)

. Exmos. Senhores da. Assemblêla
ConstitUinte: A Comissão Nacio
naí do Movimento Unificador dos
Trabalha.dores, diante dos últimos
crimes praticados pela ditadura
falangista contra o heróico povo
espanhol, !uzilan-do os seus me
lhores lideres populares, sollc1ár10
como movimento de repulsa que
tais atentados despertam entre to
dos os povos civilizados do mundo
e na qualidade de filiado à Fe..
deraçãoMundial dos Sindicatos,
de quem recebeu veemente a.pêlo,
invoca o prestigio dessa Assem
bléia Constituinte, representar..te
de um Pais livre e democrático,
no sentido de ser vota'a uma in
dicação 9.consell1ando 0.0 EJ1:mo.
Senhor presidente da Repúb:1ca
o :rompimento formal dasrelaçoes
diplomáticas entre o Brasil e o
atual govêrno espanhol, do Gene
ral Franco, valhacouto dos rema"
nescenoos dofa5Cismo na Europa.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de
1946. - (Vã1ias assinc.turas) •

Mem.orlal entregue ao Sr. Presidente
da República no dia 20 do COTTente

Hoje, graças aos ingentes sacri"
jicios dos povos a.mantes da liber
dade. dos soldados elo Brasil e daS
cLemais Nações Unidas, progride a
democracia mu.ndial e a nossa. Pá
tria se reintegra no seio da mes
ma, mediante um pacífico pro
cesso cujo último fasto foram n.s
eleiÇÕes de 2 do corrente mês,
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tão imparcialmente presididas por
V. EKcia. Consol1daram-se, dêste
modo, entre nós, os frutos da v1~

tór1a dELS Nações Unidas sõbre as
fôrças retrôgraclas da agressão e
da opressão. .

Discordando dêsse ambiente uni
ta.rio nacional e internacional, os
remanescentes do nazi..fasc1smo
conlu1am~se com tôda a sorte de
fôrças reacionárias e retrógradas,
procurando a todo o custo reol'ga
túzarero-se a fim de prosseguir em
Suas maquinações contra a pa.z, a
Uberdade e o progresso de toda a
Humanidade. .

:G:ste fato impõe aos govêrnos
d.emocráticos o dever de conti
riuarem a reconhecer que a 50
ciedá.de está pràticamente dIvI
dida em dais campos funda..
tnentais, absolutamente inconci
liáveIs entre s1: o campo da. (1~

niocracla c o campo do fascismo.
O cam!,o da pátria, da liberdade,
do progresso, da paz interna e in
ternacional e, portanto, da ordem.
E o campo adverso da traição
nacional, da opressão, da e"PQ
Uação, da guerra civil e interoa~

ciooo1 de que resulta a àesordem.
Sob êsses aspectos sociais não é

segredo para mais ninguem que,
infelizmente. o maior foco organI
zado estatalmente em pró1 da.
reartlculação nazi-fascista por
todo o mundo está no govêmo
espanhol de Franco e da Falange,
jã denunciado ComO tal pelos
maiores leaders das Nações Un1~

das.· reun1<los em Pctsdam. Re...
gime que, fruto da intervenção
estrangeira contra a auto deter
1n1nação de um povo pacificamente
organizado em exemplar demo
cracia, submete os espanhols a
uma. terrível opressão terrorista,
calun1ando, persegulndo, preden
do, processando. condenando, tor~

tuxando e executando os .seus me~
lhores f Uhos, u·nicamente culpados
de desejarem que sua nobre pá..
tr1a coopartlclpe dos frutos da vi...
tória. da Humanidade, ele cuja.
~aU5a foram êles berólcos pio
neiros.

Não deixa de ser uma brutal
Ironia da bistória moderna, Se
nhor Pl'esidentc, que, enquanto
por todo o mundo democrático se
cultuem como herols aos soldados
que lutaram de armas nas mãos
contra o nazi-fascismo e se pren
dam e se processem aos criIn1
nosos de guerra., na Espanha, con..
tinuem a dominar êsses mesmos
criminosos de guerra e .se .pren
dam e se assassinem aos her61!;los
soldados da República Espanhola,
primeiros soldados das Nações
Unidas!

:E: assim que, neste momento, le
vaclo pelo desespero de causa em
que mergulha o crescente movi..
menta antifranquista. mundial,
Franco intensifica o terror na Es...
panha e multiplica as execuções
dos heróicos republlcanos. Entre
os que :;e acham ameaçaàos em
suas v1das contam:'se não ~Õ"

mente Sebasttan Zapirain e San..
tiago A1varez, mas também .een..
tenas de outros leaders republi
canos cujo número acresce diA..
rlamente sob a ameaça. cl.os tr1bu...
nais terroristas da. Falange :t'ran..
quista.

'l'aiS- . crImes, - Sr. Presidente,
aberram das resoluções interna
cionais de Teerã, Yalta, São Fran..
cisco, Potsdam, ta.mbém subs
critas pelo Brasil. São elas um
verdadeiro e insultuoso escâ.rneo
ao sangue que, pelo império dessas
resoluções, por todo o mundo,
derramaram. os nossos e demais
sol<lados das Nações Unidas, cons..
titUlndo um atentado diário contra
a própria essência dos principIos
da liberdade vitoriosos na guerra.
e sObre os qualsse fundam todos
os ver<iadelros regimes democrá-
ticos, inclusive o nosso. .

t: natu.ral, pois, que os abaixo
assinados, brasileiros e democratas
sinceros, apelem para V. E:xcta.,
democrata, jutz e presidente, so~

licitando respeitosamente que o
Brasil, por meio de Ministério das
:Relaçôe3 E:r:teTiores, use de sua.
infZuéncia. 1unto ao governo de
Franco em pr6Z dos republicanos
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espa.nn.ots prê80S e condenados e,
f:alva:nd.o-lhes as 'Vidas, secun-de ti.
generosa. oferta do govêmo uru
guaIo, abrindo também as portas
da tr~dJcional hospItaUdad~ da
terra brasileira a êsses denoda'Cios e
beróIcos de!enscrcs dos ideais de
mocráticos da human1dade.

Signatários:

Amaro da Silveira. e val'los outros.

Exmos. Srs. Constituintes I'amlgos
da RepúbI1<:a Espanhola" - PalácIo
Tira.dentes - Nesta - EXlnos. se
nhores Constituintes "amigos da Re
pública Espanbola": Os abaixo assi
nados, representando a .Associação
Brasileira dos AmJgos do Povo "Es
panhol (A.B.A.P.E. ) , acreditando
eJtprlInir o pen&amento das grandes

massas antifranquJstas brasileiras,
vêm respeitosamente sugerir a
todos os Exmoo. Srs. Constltwn
tes Uamlgoo da República Espa
nhola", a· república que tanto se
sacr1f1OOu pela democracia mun
dial e, portanto.. pela democrac1a
brasileira, pM"a que, de acOrdo
com os altos iriterêsses de nossa
pá.tria nêste momento. dediquem
espc<:ial atenção à etetivação do
seguinte programa. imediato de
SOlidariedade com o povo espa
nhol, programa 1'I.provado e M:la~

mado em numerosas man1festa
ções PÜblica.s:

1 ...... Rompimento de relações
, díplomáticas e comercia.is com c

{lovêrno nuzijalangista de Franco
e· reconhecimento do· ~oVêrno da
Repúb1ic.a.EspanhoJa no ex:tllo
presidido par G!ral.

2 - Ação coniunta das chan
celarias de tOdas as Nações Uni
das em próZ cI.a. sal'VaÇão da viela
de todos os republicanos espa
nhois - heróicos e legItimas so1
da.dos dessas m·esmas nações 
condena.do à. morte por Franco
por haverem defendido sua pá.
trla contra a. agressão nazlfas
<:1sta e em pró1 da. llbertação de
todos os presos pollticos da Es
pa.nha,

3 - Auxflio direto aDiS republi
canos espanhois exRados n& :mran-

ça, sobretudo aos enJ.'!:rmosJ àS
mulheres e às crianças; bem.
como ação Mnigável do govêrno
brasileiro ju.ntoda. U. N. R. R.
A., pa.ta que sejam incluídos os
referidos exiladOS entre os seus
benct1clados como verdadeiras vi
timas que são da agressáo nazi
fascista.

Pela Associa.çã.o Bral5ileira dos
Amigos 0.0 Povo Espanhol (A.
B. A. P. E.). - Luis RUde
bra.ndo ae B. Horta Ban-'bosa 
Presidente.

m!)
.1Acabamos receber noticta que

Ant6nio Nunez, preso em Alcala,
Chefe Divisão Guerrilheiros na
Libertação da França, encontra
se novamente em perigo de ser
lusilado por Franco. Necessário
Mobili2ar tôda. pressâo possível
numa campanha geral contra
terror !ranquista". Esperamos
façam máximos esforços fim 1m
pedir continue sádico terror f,ran..
quista. - Delicado".

Presidente R.epúbllca - Paládo
Ca tete - RIo - AssOCiação Bra
sileira Amigos Povo Espanhol,
Il'espeitosa.xnente pondera. Vossên.c1a.
inesperada proibição policia desta
ca.pital realização quaisque:.-atos
Pttl)llcos mesmo recinto !.echado
veio coib1r mAtar eficiência ')oll
àarleda.de ativa povo braslle1rO
movime.nto democrático mundial
protesto iuz11amento republicanos
espanhols parte gewêrno nazi
fascista Franco desespêro causa
a.nte recente tesoluçã.o condena
tória O. N. U. subscrita BrasU
pt Pondera igualmente ante .n~

vas concllções criadas IlÚlltâJ:lclll.
democrática após guerra vg fi
carmos !nativos ou obrlgMmos
outros inatividade ante tais fa.
tos redun·da pràtlcamente não
sõmente corre.::;ponsabllldade mes
rnos mas também incentivar re
pet1~ã.o tncrementac;ão mesmos pt
Não acreditando seresta. inten
ção nosso govêrno s.quela proi
bição vg urg1ndo impedir continue
Franco chacinando espanho1B
combateram herôlcamente agres-
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são nazi-fascista consasrando..se
verdadeiros soldados Nações Uni..
das vg entre êles lideres remin1..
nas democratas :Mercedes Gomes
Isa.'Pel SanzMaria Tereza Toral
esta última ilustre cIentista mem..
bro Instituto Rocldeller Madrid
V3' esperamos anciosamente con
traordcmgovêrno relativa ativi
dades A. B. A. P. E. exclu
sivamente orientaclas nêSJS~ mo
mento solidariedade broslle11'a
luta republicanos espanhois (:on~

tra mesmo fascismo lutou F. E.
B. pt Respe1tosas sauctaçoes pc
Horta. Barbosa - Presidente.

Nossa emenda, 5r. Presidente, é
p;;.ra que não fiquem sem repercussão
telegramas como o que foi dirigido

.pelos trabalhadores em padarias e
confeitarias pedIndo à Constituinte
"medidas cont!'a alguns proprietá.rios
dr padarias reacionários, que resolve"
.ram suspender a entrega do pão l3..

domicilio"; - telegrama como o do
Comité Democrático Progressista, de'
Belém, S. Paulo, "solicitando solução
para a !alta de pâo como allmento
número um da classe pob;:-e"; tele
grama. corno o que enviaram três
.0111 operários das Indústrias Meta
lúrgicas Matara.zzo,' em greve· na de
fesa do aumento de salál'los e pro
testando perante esta Assembléia con
tra prIsões arbitrárias de operários,
pela polícia fascista do 51'. Oliveira
Sobrinho;- documentos como o que
foi encaminhado pelos moradores de
Nova Iguaçu ao Sr. Prefeito daque..
la. localidade, e que não foram Iece
'tidos pelo mesmo, apesar da inter
venção de representantes com assento
nesta Casa, que se achavam presen
tes na ocasião, quando pretenderam
apresentar reivindicnçôes relativas
às suas necessidades mais urgentes,
tais -'como "melhor abastecimento
<iál;ua, iluminação das ruas,. desobs
truçáo das· valas e focos epidêmicos e
concêrto e conservação das vias pú
blicas" - tôdas da cará.ter mínimo.

O SR. PRESIDENTE - Lembro
8·0 nobre Deputado estar findo o tem
po.

o SR. CARLOS MARIGBELA
Vou terminar, Sr. Presidente.

Quel'ia, com essas demonstrações,
provar que o ante~projeto é o SUbsti..
tutivo ...

O Sr. Prado KeZlV - V. Exa. per..
mite um aparte?

O SR. C.ARLOS MARIGHELLA 
Perdõe~me, Sr. Deputado Prado
Kel1y, mas o meu tempo está qua.se
findo, e sou obrigado a arrematar
minha oração, em obediência às nor
ma5 regimentais, que nã.o de~ejo. dei"
xar de cumprir.

• .. nâo nos dão poss1b1l1dades, pois,
por êles, é evidente o pensamento da
maioria de estabelecer o regime da
·'·rólha", o que é fácil demonstra.r
cnm muitos outros artigos, como fiZ
à propósito do Expediente.-

Declaro ao nobre Presidente desta.
Casa, como, também, aos meus ilU::)
trt:s pares,que a ballcada comunista.
partidária de debates amplos em tõr..
no da Constituição, partidária de quo:!
1:.qui estejamos, não só para discutir
matéria constitucional, mas a fim de
debater-- todos os pro1Ílemas impor..
tantes para a vida do pa~, sõbre os
quais esta.mos de olhos voltados, não
pode aceitar o substitutivo, por me..
lhor que tenham sido as intenções
aos ilustres democratas desejosos de
levar o Brasil ao progresso e à ver...
dacteira democracia.

Votando contra o substitutivo e
justificando nossas emendas, as quais
julgamos merecedoras· de conslder9.
~ão, para o que já pedimos destaq1.lp.
dos artigos do projeto q,ue devam
t.er preferência na votação; mais ain
da.: defendendo a tese de ser lneUs
pensâvel disporemos de mais tempo,
porquanto, se com meia hora náo to:>
c.emos discutir um Regimento Inter..
no, multo menos poderemos debatflr
O~ problemas de uma Constituição.
faço a declaração de que, aprovado o
substitutivo, nos submeteremos à. von
to.de da maioria, mas chamamos des
de já. a atenção para o seguinte: a.
Assembléia. terá. a.provado um substi
tutivo "rOlha". (Mu.ito bem; muito
bem. PaZmas).
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o SR. PRESIDENTE - 'rem a pa-
lavra o Sr. Bcrnardes Filho.

Não está presente. (Pausa.>
Tem a palavra ° 51'. João Mendes.

O SR. JOAO MENDES (til) - O Sr.
Presidente, 61's. Constituintes: quero,
antes de mais, ratificar os justos elo
gios que os Constituintes têm feito à
douta Comiss9,o encarregada de ela
borar o Regimento Interno, sal1en..
tando o seu esplrlto de cooperação e,
até certo ponto, de liberdade constan..
te do art. 21 do projeto, pelo qual
todos \)5 Partidos se farão represen
tar na Comissã.o Constitucional, o
que fa.c111t.ará, grandemente, os ::iervi
ços do plenário.

Não pretendo criticar o projeto, se
não defender duas emendas que tive
a honra de apresentar e pedir a aten
ção dos nobres membros da ComIssão
para o.lguns senões existentes no su
bstitutivo, resultantes principalmen
te, parece-me, do reajuste entre as
emendas e o projeto.

:E:stes senões, que são vários, se ve
rificam em diversos dispo~ltlvos, no
tad.amente, no art. 51, em 1ue não se
fala em dar a palavra no Constitu1n..
te para discutir a ata..

O Sr. Prado KeZlv - A que artigo
se refere V. Exa. a quem estamos
ouvindo com a devida atençáo?

O SR. JOãO MENDES - Ao art.
51, que diz:

"O Senador ou Deputado só po..
dorá ralar: a) para aprczentar
incicaçõe.s, requerimentos, ou pro..
jetos de h::;olução; b) sóbre pro
poslçõ,o em discussão; c) pela 01'''
dem; d) para encaminhar a vo
tação; c) em explicação pessoa!."

O Sr. Prado KeZly - Que diz V.
Exa. que falto.?

O SR. JOAO MENDES - O direi ..
to. de falar sôbre a ata.

O Sr. Prado KeUy - :este ponto já
foi objeto de um reparo feito da tri
buna e a Comissão eSClareceu que se
tratava. de omissão no imp!esso. Já
est:.5. o.tendido para, a redaçã.o final.

O SR. JOAO MEND:e:S - Há mes
m.o no impresso enganos de redaçúo,

("') Não foI revisto pelo orador.

de tal modo que só posso admitir se..
jam provenientes de crro de impres
são, notadamente no art. 1. o•

O Sr. Prado Kell1J - E' exato.

O SR. JOAO MENDES - Passan
do a j ust1ficar minhas emendas; e
com a felicidade de ter diante de
mim o nobre deputado 51'. Café Fi
lho, começarei por aquela que diz
respeito ao parágrafo 6. o do art. 46.
Essa emenda teve parecer favorável e
está Incorporada ao substitutivo.

O Sr. Prado Kellv - A que emeno.
da se refere V. Exa., pelo número?

O SR. JOAO MENDES - A emen
da n. o 93, apresentada ao projeto.

Atribu1a..se ao Presidente da As
sembléia o poder discricionário de
convidar um deputado a retirar-se do
J:eclnto. Chocou-me esse d1spositivo,
por ter um caráter, até certo ponto,
ditatorial, como bem salientou o no
bre deputado Lino Machado, em idên
tica. emenda, que ofereceu.

Ainda bem que tive a satísínção de
me encontrar com o Deputado Lino
Macha.do, agora. tão harmónicamente.

O Sr. Lino Machado - De resto,
para mim, foi também grande satis
:fação.

O SR. JOAO MENDES - E para
mim é ainda grande honra. N6s, que
no primeiro encontro nesta Casa. pa
recíamos .irreconcillávels, fizemos as
pazes...

O Sr. Lino Machado - Precisamen
te para cimentar minha simpatia por
V. Exa.

O SR. JOAO MENDES - A .sim..
patia é reciproca.

Além dêsse caráter ditatorial. Se...
Mores ConstitUintes,· ao dispositivo
em aprêço se propicia a ::sorte ele le
tra morta. na nosaa lei interna, e não
seria aplicado, porque, dispositivo que
permitisse ao Presidente fazer sair do
recinto da. Assembléia. um Deputado,
seria. destinado a não se vêr curo...
prido.

O Sr. Lino Machado - Perfeita..
mente. Poderil'lo até prejudicar o re
sultado de uma votação:

O SR. JOAO .MENDES - O Depu
tado que se portasse de tal modo a
eXigir. por sua· conduta, essa puniçã.o,
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insistiria no seu mau proceder e nãQ
se retiraria.

Que iríamos ver11'icar?
O Sr. Prado KeZZlI - V. Exa. dá

licença para um esclarecimento? A
emenda n.o 93 a Com1ssão deu pare
cer favorável c, ce do projeto cons
tava o § 4.°, objeto da critica de V.
Exa., isto se deve à circunstância de
haver sido reproduzido o § 4.° do ar
tigo 71 do Regimento da .Assembléia
Constituinte de 33.

O SR. JOAO MENDES - Que sem..
pre toi letra morta. E não me consta
que, em qualquer época, um Depu
ta.do brasileirO :tôsse pôsto fora do
recinto.

O Sr. Prado Kelly - A Comissão
teve muito gôsto em aprovar a emen
da de V. Excia.

O SR. JOAO MENDES - O que
muito me bom·ou.

Quando o nobre Deputado Café
Filho criticou ligeiras palavras por
mim. pronunciadas nesta .assembléIa.
leu certo trabalbo, arrolando UUla
série de exemplos justificativos de
tumultos nas Assembléias estrangel..
raso

O Sr. OaféFilho - Peço permis
~o a V. Excla. para esclarecer: li :lo
crônica de um jornaUsta que assis..
tira, em vários .paises, a reuniões do
Parlamento em que se verific~ra.m

tumultos. Tais fatos, nesses pai'5cs,
não são con::;iderados atos de deg-ra
dação parlamentar; pelo contrário,
são tidos como demonstrações de vi..
tal1dade parlamentar. Como, em res
~ão anterior, V. Excia. afirmara q.ue
uma reunião agitada causava má im
1)ressão - note..se que "\T. Excia. vi
nha da província, fóra Deputado na
Assembléia baiana, de cujos trapo...
Jbos tivera impressão melhor que da
•l\ssembléIa Nacional Constltuintt 
reospondi, trazendo ~o conhe\~imento

C~ Casa o testemunho de um c't'onis..
ta parlamentar.

O SR. JQAO MENDES - Agrade
ço a V. Excia. a. oportunidade que
me ofereceu para retit1car a parte
do discurso 'do nobre colega alusiva
à minha oração anterior. E, agora,
repito: não àflrmei, perante esta as
sembléia, que ela est1ve~e em plano

inferior à Constituinte da Babia.
.Apenas fiz o confronto, invocando o
exemplo, dado na Bahia, decordiall
dade entre os diversos Partidos, paro.
que se elaborasse a Constituição, den
tro do mais curto prazo possível.. Foi
êsse o sentido das minhas palavras.

OS. Café Filho ~ Agradeço a V.
Excla. o esclarecimento.

O Sr. Dantas junior - Dou o meu
testemunho. Eu era adversário de V.
Excla . Havia 33 Deputados, cada
qual mais combativo; no entanto,
entramos em perfeIta harmonia e
elaboramos uma Constituição 8,55i..
nada por todos, sem restrições.

O Sr. Prado KelZy - Os nomes de
VV. EExcias. são justamente apre
cindos nesta Casa.
. O SR. JOAO MENDES (dirigi1/...
do-se ao Sr. Dantas Júnior) - Agra
deço a V. Ex.LI. a comprov:J.ção da.
minha afirmativa, a que aludi.

Assim, sàmcnte tenho motivos para
felicitar-me pela ligeira colaboração
que ofereci à Comis~1.o, que me deu a
honra de opinar favorà-velmente a.
emenda, incorporando-a ao substitu
tivo.

Apresentei outra emenda, que não
teve a mesma sorte.

O Sr. Prado Kelly - Qual o número
dela?

·~·-O_ SR. JOAO MENDES - :Refiro
me à de n.o 219. Está concebida nos
seguinte:::: têrmos: .

"Na bora do expediente, cada.
orador disporá de 15 minutos, não
sendo permitido falarem na mes
ma sessão, nessa hora. mais de
dois Deputados do mesmo Par
tido. "

Visei, com essa emenda, evitar os
saldos oratórios que, freqüentemente,
presenciamos.

Tenho verificado, pelo livro de ins
crições, vinte e mais oradores para
uma mesma sessão, ocupando um 56
tôda a hora do expediente.

Para a matéria a ser tratada na
hora do expediente julgo que qu1.nze
minutos bastam a um órador, a fim
de expor determinado tat.o -e tIrar suas
conclusões.

O Sr. Pra-do KelZll - Permita-me
V. Ex.'" um esclarecimento. :Recebi,



-95--

com todo an.l'Cço, - e assim o fizeram
os demais membros da Comissão -, a
emenda de V. E".a. Dá~se porém, o
seguinte: a hora do expediente foi re
servada, por exemplo, na Constituinte
de 33-34, para belas esplanações de
Direito Constitucional. Quando o Se
nhol" Carlos Maxim111ano falou, logo
nas primeIras sessões, sõbre 05 del1
neamentos de projeto, com brilho e
sob os aplausos da Casa, fê~lo na hora
do expediente, para constranger o
orador a s6 se manifestm' durante
quinze minutos, me pareceu lnconve-

. niente, Foi por êste motivo que não
pude dar aquiescência fi. emenda de
V, Exa., Sr. Presidente, que o ex
pediente fõsse destinado nesta Casa
tão só, a assuntos ao expediente; se
não estivéssemoz reunidos em Assem
bléia Constituinte, como nos achamos
- e hoje, nessa mesma hora, o nobre
Deputado Sr. Raul Pila produziu ma
gistral oração e ainda o tempo lhe foi
curto para conclu1~la - mas se nos
encontramos numa Câmara em leS'is~

latura ordinária, talvez eu me incli
nasse pela solução de V. Ex.lI..

O SR••10AO MENDES - O aparte
de V. Ex.~ esclarece muito bem o as..
sunto e dá lt:gllr a melhor e maior
convicção de que a emenda poderia
ser aceita.

J:: certo - estou com V. Ex.a - que
não {: possível, em quinze minutos,
versar-se uma tese de Direito Cons..
titucional. lZ certo também que em
meia hora tal não ocorrerá..

As teses constitucionais poderão ser
tratadas largamente na Ordem do
Dia, quando o projeto estiver em. dis~

cussão.
O Sr. Prado KelZll - Exato; nãO há

dúvida. Mas note -V. EX.l\ que a Co~

missão foi liberal. A Comissão tanto
permite a discussão de matéria cons~

titucional na ordem do di~, desde que
essa ordem do dia seja "traoalhos de.
comissões", como o permite dentro da
hora do expediente, sem limitação de
prazo. O único ponto é a limitação de
prazo. Queria V. Ex.a que no expe..
cliente só se. falasse durante quinze
minutos. A Comissão entende que n~

hora do expediente o orador tem o cl1~

reito de esgotá-la. Há pouco citeI o
exemplo do dia, da magistral oração

do Sr. Raul Pila. S. Ex.a ficou na
metade do que desejava. ctizer à Casa..

O SR. JOAO MENDES - Veja
V. Ex., Sr. Presidente, que o exem
plo invocado' pelo nd'bre colega não
aproveita o argumento, porque o Depu
tado Raul Pila iniciou a sua oração e
teve de ficar - com desolação para.
nós, aliás - em meio ao brilho de
seus argumentos. Não era possílvel,
em meia hora, tcnninar seu discurso.

O Sr. Pru.do Kelly - Na ~"Sempléia

Ccmstitudnte enccmtraJVa~se um meio
prático de resolver o assunto. Era
o seguinte: inscrevia-se o orador na
hora do cXlJ:)ecUente; a Ordem do Dia
era I/trabalbos constltudona.1s"; não
havia matéria em discussão, projeto,
resoltução, indicação ou que mais
fôsse. A Mesa admitia que o orador
qUte não terminasse suas cOOlSi<:1.m-a
ções na hora do cX!.)edieme se ins
crf..vesse par". eX1P'11'câção pessoal, de
pois da Ordem do Diá.. Na mesma
sessão, pcrtrunto,. ê1e tinha. oportuni
dade de cOOl1Jletar seu discurso. ~

uma das válvulas quc compensa o ri
gor regimental de fixar em meia hora.
o prazo para d15'cussáo de assuntos
constittllCionais •

O SR. JOAO MENDES - Permita.
V. Ex.ll. que não aceite ainda êsse ar
gwnento, a despeito da. admi.!ação que
lhe tributo ..•

O Sr. Prado KeZly- Mudto grato
a V. Ex.::l. A admiração é retribuída.

O SR. JOAO MENDES - ... pela
dedicação com que ::le tem en:b"egU-e
aos trabalhos desta C:l5a. Mas o
orador inscrito pa.ra. a. hora do expe..
dl:ente e que intcITompa. a sua oração
para só falar em expllcação pessolÜ,
cor:rec perigo" de ter red.UZidissiroo
auditóri·o, porque, oomo sabe V.Ex.&,
para UlID'3. explicação pessoal o Depu
tado s6 pode faLar esgot2Jd'a a Ordem. .
dia Dia. Só mia faliar ao caibo dos
trruba,1hos, nos seus úttimQS 1nsta.ntes
da sessão.

O Sr. Prado Kellll - Quando não
houvesse matéria em debate, falaria.
às 3 horas da tarde. Foi a hi'PÓtese
que fig'U'rei. Qual seria ao solução do
:meu nobre colega 'I Reduzir êsse pra.~

zo a 15 minutos na hora do exped1~

en·te?
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o SR. JOAO MENDES - RfSGJOD."
do aos nobres a-pa.rteal1'ltes. Qtw.ndo
nã.o houver Ordem do Dia é claro
que. êles podem desenvolver todos os
traJbal:ho~, sem prejuÍZo. d·e minha
emenda, que se refere ti. hora elo ex
pediente.

O Sr. Prado KeZly - No exIped1..
ente, êles fic5Jriam com pouco t,empo,
e só pod,eria.m falar 15 minutos. O
prazo é exíguo. Não há razão para
lirnitarr o prazo do orador quando êle
terâ uma hC>Ta para debater determi
nado assunto.

O SR. JOAO :MENDES - Dentro
do ponto de vista que sustentei aqui
na Casa, essa hora deve ser destinada
a exame d.e matéI'ln constitucional,
dds:U:SGão de teses, sugestões, etc ...

O Sr. Prado Kelly - Isso se fcz
na outra Constituinte. Foi boa pra..
~e, est1mul:ada até pelo entã.o Pres1..
dente Antônio Car~os. Na hora do
e~ed.lente se vcrS3.Jvam têmas de Di..
re1to CQnst..itueional, e se versa.vam
cn:ditamente. A limitação dêsse· pra
~o vir1aprejudicar o. briloho da pró
pria esplanaçâo.

O SR. JOAO MENDES - Veja.
V.Ex.:l. que estamos divergindo den
tro do mesmo ponto de vista, () que
ê curioso.

O Sr. Prado KelZy - E é isto que
m.e consola.

O SR. JOAO MENDES - O que
'Pretendo é permitir ac.:. oradores a
QPort1midade de falar sóbre assuntos
às vêz;es utilíssimos. O orador que
se inscrevie e figuxa em vigésimo lu
gar, quando tem oportu'1lidMie de
ocupa.r a tri,buna, já o assunto não
interessa mais.

. O Sr. Prado KeZly - Isso 5Ó tem
sucedido por certa tolerân<:ia na or
dem dos noosos trabalhos. Pelo Re..
gimento, - quando o mesmo estirver
em vigor, - essas oportunidades não
faltarão.

O SR. JOAO JMENDES - P()r oU
tro la.do, minba emenda visou parti
c~passem da Ordem d.:> Dia os diver~

80s pa..."'tidoo, critério aliás adotado no
Regimento. 'remos constatado aqui
que orMlores do mesmo partido se

inscrevem, tomando completamente :'lo
Ordem do Dia.

O Sr. Café Filho - V. Ex.1\. esta
belecerá., entáo, o critério pa:rlildátio?
V. Ex. fi. requeira destaque dessa
emenda, que votarei com entu:siasnno.
a seu fa.vor. Não tome V. Ex.a iS50
como uma sustentação de vantagem,
pOl'qUlC minha baro..ca.d.a. só tem dOis
Deputados.

O SR. JOAO MENDES - Se não
houvesse van.tagem para V. Ex."', h3.
ver1:l. pa.ra a Casa.

O Sr. Praão Kell1J - Entretanto,
já mostrei a V. Excia. que não podia
concordar com a limitação do prazo
de 15 minutos. Restará. a segunda
parte da emenda: - se na inscrlção
de oradores para a hora do expedien
te se deverá atender a uma ordem.
em que figurem deputados de um. e
de outros partidos. __ . _

E' êsse o objetivo de V. Exc1a?

O SR, JOAO MENDES - Pe1'!cl..
tamente.

O Sr. Prado Kellll - Se é êsse o
objetivo de V. ~c1a., a matéria po..
deria ser resolvida, atendendo~5C ao
que diz o art. 72 do Regimento:

-. ---Nos. casos omissos neste Regl
mento será déle elementosubsi-
diário o da Câmara dos Deputa..
dos de 15 de setemDro de '1936.

E no Regimento da Câmara dos
Deputados, de 15 de setembro de
1936, foram estabelecidos princípios
que poderiam ser aplicados - tA.l
fõssc a jurisprudência a ser firmada.
pelo Presidente desta Casa - analó..
gicJ.mente à norma referente às dis
cussões disciplinadas por êste Reg1
menta.

O Regimento de 1936 estabelece
que em tõda e qualquer discussão :.
Mesa. dará. a palaVl'a a um deputado

... que seja favorâvel e a outro que seja.
contrário.

Aplicada analôg1camente a regra, o
Presidente poderia determinar que se
observasse na ordem de 1nscrlçao pa
ra a hora do expediente essa c1r~

cunstância de pertencer ou não o
orador ao mesmo Partido. .

O Sr. Café Filho - Mas sem d1!:
posição regimental?
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o Sr. Prado Kc.lly - Perielto.men..
te, Pode dâr"se· a circunstância que
foi ponderada na Comissão pelo se..
nador Nereu Ramos e que 56 refiro
por amor à fidelIdade. E' que exis
tindo nessa Casa 9 partidos, dos quals
4 têm representação muito p'.lquena.
se estabeleceria em relação aos com
ponentes dêsscs partidos, um priVilé
gio sóbre tóda à Casa. Houve 56 e!$"
50. circunstância.

O SR. JOAO MENDES - Entre
tanto essa. objeção não encontra
apoio se verificarmos que no art. 21,
a que ~JUcn uá pouco, também os
partidos de pequena representaçã,,;,
têm direito.

O Sr. Prado KelZy - Ai é diferen
te. O art. 21 obedece a outro espíri
to, atende a outra finalidade, Y1áo
tem paridade com a emenda propos
ta por V. Ex.

O SR. JOAO MENDES - Tem o.
mesma paridade c o mesmo espirito.

O Sr. Prado Kclly - Pondere V.
Ex. qUe o art. 21 estabelece o crIt.é
rio misto de se atender na primeira
parte à proporcionalidade dos casos.

O SR. JOAO MENDES "- Recorro
a argumentação de V. Ex. por que
ela vem em defesa da emenda que
apresentei. E' o que basta para jus
tificar sem maiores pretcnçóes as
duas emendas qUe tive a honra de
apresentar.

O Sr. Prado Kelly - V. Excia. de
fendeu brilhanteznente as emendas
que apresentou.

O Sr. Café FilhG - V. Excla. pode
estar certo disso.

O SR. JOAO MENDE:S - Muito
obrigado a Vv. Excias. (Muito bem,
o orador é c:u.mprimentado.

O SR. LINO MAC:aADO (*) - Sr.
Presidente, ainda bem que chego a
esta tribuna no fim da sessão de hoje,
para assim me submeter ao teste por
que têm passado todos os oradores que
me antecederam, em face dos bri
niantes companheiros que foram 05

·organizadores do projeto de Regimento.
Devo dizer que não terei mesnl:>

(.) Não foi revisto pelo orador.)

oportunidade de passar senão rapida
mente por êsse te3te, de vez que a.s
emendas que ofereci - em número
apenas ele meia dúzia, - foram tódas
merecedol'l1S do parecer fn:vorável da
douta Comlsssão.

Tõdas elas visam um sentido libe
ral, um sentido democrata, e proou:'D,"
vam retirar do nosso Regimento In"
terno ôste' resto de totalItarismo que
por •..cntura ninda esteja a impregnar
êste grande e vasto sa.lão, como um
"virus" resistente à pl'ópl'la vitória da
democracln..

Devo dizer, Sr. Presidente que entre
essas emendas, aquela que trouxe a
marca mais ditatorial foi precisamen..
te a que coincidia com o espírito 11"
beral elo m2U ilustre colegoa represen
tante da Bahia, Sr. Joio Mendes, ..

Sr. Café Filho - V. Ex,a. permite
um aparte?

O Sr. [Ano Machado - Um momento
para concluir minha idéia.

. ,. de tal maneira êle a defendeu
e de tal sorte foi essa emenda aten
dida, que eu não me reporteI mais
ao a~sunto.

'rcuho agora o prazer de atender
ao meu nobre colega Sr. Café Filho.

O Sr. Café Filho - V.Ex.a refe
riu no seu brilhante discurso que as
disposições regimentais contrariavam
o espírito democratico que V. Ex.n já
afirmou vitorioso. Quero dizer: o dia
da vitória da democracia no Brasil
será. aquele em que a Assembléia Na
cional Constituinte promulgar a sua.
COÍlstituição , (Muito bem.)

O SR. LINOMACHADO - Tenhl')
impressão de que, abe~tns de par em
par as portas do Parlamento e livre
esta tribunn, teremos assim a pedra
angular da democracia.

O Sr; Café Filho - Estamos em
marcha para a democracia.

O SR. LINO MACHADO - Con
sidero vitoriosa a democracia desde o
instante em que se abriu o ParIa"
mento Brasileiro.

Disse a V, EX,l\ que desejava expur
gar os restos de totalitarismo do Regi
mento que nos tem violentado nessa
campanha através da democracia.. Na
verdade, Sr. Presidente, eu não terei
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senão rápidas referências· ao fazer em
tOrno de um Regimento tão bem orien
tado c elaborado e no qualsal1enM

tam-se oespirlto liberal de parlamen
tnres brasIleiros das correntes majori
tária e mlnorltúr!adesta:Assembléia.

.Ainda ontem, porém, desta trlbun~,

:falou um representante do·. PalUdo Co
munista, - por sinal jóvero escritol',
- que aquI se velo rebelar contra um
dispositivo do primeiro projeto de Re
gimento elaborado pela •. douto. Co
missão.

o Sr. Prado KeZZll - ~se disposi
tivo já figurou no regimento da Cão
m<l.ra de 1936.

O SR. LINO MACHADO - Nesse
dispositivo que VV. Exa$.procuram
atenuar um POUco ésse totalitarismo,
mas deixam ainda aquc;le ranço, aquela
nódoa degradante de censura as pala
vras dos próprios parlamentares bra
sileiros.. Não se compreende, Sr. Pre
sidente, que a esta altura. '.'

O Sr. Nereu Ramos - V. Ex}' não
se esqueça que é reprodução do dis
positivo que vigorou na Assembléia de
1933, e esta não era totalitária.

O SR. LtNO MACRADO .:.... Voltan.i,
depois, a êsse assunto, mas:dCs<le logo
quero dizer a V. Ex,:I. que uma tradição
má. não deve ser seguida. Só. devemos
apelar para a tradição quando ela vem
favorecer a liberdade de pens:lmento.
E nesta hora, Sr. Presidente, em que
o Bra.sil tomando parte na Conferência
de Chapultcpec no Mér.1CO assegura a.
liberdade de palavra, de pensamento e
de imprensa, não vejo, como, queiram
os Srs. Constituintes fazer. p·assarpelo.
~ensura os nossos discursosaqul pro
nunciados.

O Sr. Prado K,elZy - Permita V.
Ex,Il. um aparte. I

SR. LINO MACHADO --Precisa..
~ mos dar, lá fora e aqui, a impressão

exata. do que se há de passar nesta
Casa. Não devemos, de maneira algu~

ma desvirtuar os nossos debates, pro~

curando mascarã-los, tirar-lhes a cor
perteita, exata, que porventura lhe
seja. assegurada durante a agitação. a
trepidação que sempre reina nas as-
sembléias. .

o Sr. Prado K.eZly - permita. V.
Ex.ll. um aparte.

; O SR.. LINO MACHADO - Sr.
Presidente, vou responder e atender
todos os apartes, eome.<;ando pele S1'.
Nercu Ramos, velho companheiro da
Constituinte de 1934,

Pe fato, hâ um antigo princípio de
direito, ainda há. pouco lembrado por
Prado KclIy, em um dos apartes com
que iluminou o debate durante o tempo
em que falaram vários oradores que
me precederam, principio êste qUe diz:
não basta alegar, senão também qU'2'
épreclso provar.
, O Sr. Nel'eu Ramos fez referênc1a a

um dispositivo que, segundo S. Ex.a ,
seria idêntico ao agora renovacl0 no
SUbstitutivo e que, depois,- com um
pouco daquela água _de flOr de laran
jeiras a que alude de quando em
quando o Sr. Agamcmnon de Magoa..
lhães, teria. já aparecido modificado
nesse substitutivo da Comissão.

Devo confessar que l pelo fato de eS M

tar em jOgo meu próprio nome, prete
riria. sllenclar a. respeito, para. não TeM

viver uttl'lJassado que é de ontem, mas
um passado da história do próprio
Parlamento. Deveria, mesmo, de pre
ferência, silenciar, pelo simples mo
tivo de estar incluido meu nome. na
quele episódio em que, na Constituinte
de 1933, mal aqui chcS'avamos, todos
como que amearontados ainda.

O Sr. Café Filho- Bisonhos...

O SR. LINO V.a.ACHADO - Biso
nhos, na. expr~ssão de Café Filho.
OCupava cu esta tribuna, seis dias de
pois de instalada a ConstitlÚnte, 
portanto a 21 de novembro de 1933, e .
proferia uma ora.ção, com o prazer
com que sempre talo, porque náo tenho
receios' e sinto grande satisraç~o em
falar a linguagem da verdade, renden...
do-lhe culto, dOa a. quem doér. E d~st..).
tribuna, Sr. Presidente. impugnei um
diploma, então expedido pelo Tribu.~

nal Superior Eleitoral,a ilustre com..
panheiro de representa.ção, saudoso
homem público a quem sempre, no
a.cêso de todas as lutas e no emhate
de tOdas as campanhas, ren.1i o má..
::dmo respeito, em homenagem à sua
cultura c inteligência; impugneI seU'
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diploma, porque me parecera, na "erO'
daàe, que rOra preparado dentro do
Superior. Tribunal Eleitoral, com ore~

juizo de um com.panheiro de repte..
sentação, de um correligionário que se
vira, assim, privado de representar no
Parlamento o povo maranhensc.

Diz o Sr. Nereu Ramos - e de fato
par~e que no Regimento de então
deveria existir qualquer coisa nesse
sentido - Aceito e me rendo à infor..
mação de S. Ex.A ; mas o certo é que
no dia seguinte, pela manhã, quando
passei a vista nos matutinos, entre 0U
tras noticias, encontrei uma, de "Jor
nal do Brasil", de título um tanto es
palhafatoso, em que se dizia que o Sr.
Lino Machado pronunciou um discu~so,

na Assembléia Nadanal Constituinte,
de tal sorte inconveniente, que a Mesa
resolveu censurá..lo, não o fazendo ou
bllc:lr nos .,Anais" da Casa.

Evidentementc, para mim foi uma
grande surpresa.

05R. PRESIDENTE - Peço llc~:l

ça para advertir o nobre orador de
que está finda a hora da sessã.o.

Acha-se sõbre a Mesa um requeri
mento de prorrogação dos nossos tra..
balhos por 15 minutos, assinn.dopelo
Sr. Deputado Ba.ITcto PInto.

Requeiro .a prorrogação da sessão,
por mais quinze minutos, a. f1m de
que o Uustre representante mara
nhense,Sr. Lino Machado, possa con
cluir .seu cllscurso.

<Foi aprovado).
Cont1n.úa com a palavra o Sr. De..

putado Ltno ~chado.

O SR.. UNO MACHADO (*) - Obri
gado, Sr. Presidente, a V. Excla. e
aos Senhores Constituintes.

Evidentemente, Sr. Presidente, dei..
xei minha· residência algo preocupa.do
com aquela estréia em melo de repIe
~entantes do povo brasileiro, com
aquela idéia de que a própr1a im
prensa de minha terra resolvera de
claras: que o mell discurso fOra tão in
conveniente, a ponto do Presidente e
da .~sembléia mandar censurâO'lo, ln
tegralmente.

Cbeguei cêdo a esta Casa. De res-

(.) Não foi revisro pelo orador.

to, é meu velho costume chegar a.
esta Casa pouco antes da. abertura. da
sessão, até mesmo para me inteIrar
das novidades em melo dos :t:apascs
da Imprensa, sempre os mais autori
zados a proporcloná..las.

O Sr. Barreto Pinto - São os nos...
50S bons colaboradores.

O SR. LINO MACHADO - Pro...
cure1 imediatamente aquela figura
apostolar, aquêle homem público cuja.
imagem 'Vejo, a cada momento. senta...
da na cadeira que V: Excia.. Sr. Pro...
sídente, honra, nêstc instante; n.quê
le homem público que, a meu vê!', foi
o maior parlamentar brasIleiro que
por aqui tem passado - Antõn:o Cal'''
los (Muito õem).

Disse-lhe de minha 5urpl'eza c ele..
cepçáo. O velho Andracla,de qUDondo
em . quando, me interrompia, com o
eelebérrimo "perfeitamente", que
passou b. nossa. história. Afinal, de
clarou - "De certo, houve qualquer
causo. da Taquigrafia. Mas vou con
fessar o que houve: O Osvaldo (tra
tava-se do Sr. Osvaldo Aranha, en
tão Ministro da Justiça e lidcr desta
Casa) procurou-me, logo depois da
sessã.o. e assegurou-me que seu dis
curso (era a respeito de um ma.ra
nhense que tomara posse da cadeira
de Deputado) envolvia acusações ao
Superior Tribunal Eleitoral. Natu
ralmente ainda decepcionado ponde
rei: "Presidente sou representante de
uma província jo norte, afeito aos
Congressos mirln.s de minha terra.
Mas tenbo a impressáo de que V. Excia
e a Mesa não têm, absolutamente, au
toridade para censurar o discurso de
um representante do povo. V. Excla..
há de perc.oar-me a. franqueza com que
lhe falo pela vez primeira." O velho
gentllhomem, grande figura de grande
democra.ta. apenas sorriu, e continuou:
- 4lVocê ouça. o Primeiro Secretário da
ASscmbléia, Deputado 'I'omâs Lobo. I'
Já. ai as cousas assumiam aspecto mais
<:lesal;radável. Retruquei: - "PresI
dente .Antênio Carlos, com a bomcna~

gem que devo a. V. Eltcia. e ao ParIa.
mento Brasileiro, declaro a. V. Exc1a.
que não permitirei se .xetll·e uma só pa
lavra do meu discurSai porque ~Odos

os seus têrmos s§.o parlamentares, cor
respondem à verdade, re!letem a atltu..
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de desassombrada de homem .do ser
tão, e não podem, absolutamente, ser
cl1minn,dos elos Anais do Congresso."

Assim terminou o 1nc1dente. Logo me
procavi, adiantando a S. Excia., que, se
com essa l1bernlidade, com essa. magno...
n1midade, insistisse em que se não pu
bl1cassl? a oração que na véspera havia
pronunciado. iria, naquele mesmo dia,
à. tribuna, para usar expressões aindCL
mais veementes do que antes. E con
cluí: - Estou certo de que V. Excia.,
atendendo às minhas ponderações, há.
de detenninar a inserção do meu· dis
curso nos Anais.

O inesquecível, o grande Andrada.
àa República, providenciou no sentido
de que :fôsse feita a publicação. Eu
condenava, realmente, desta tribuna,
o ato do Superior Tribunal Eleitoral,
ao ra.sgar o diploma do meu campa..
nheiro de representação, Almirnnte
Raimundo Queiroz.

O Sr. Pra.do KeZly - V. Ex.a. per.
mitc uma explicação?

O SR. LINO MACH'..ADO _. Estou
aqui precisamente para me submeter
aos testes:l que me referi ao chegar ar
esta tribuno..

O Sr. Prado KeZZy - Se V. E~.ll ns
sim o considera. não darei mal::; ne
nhum ~parte.

O SR. LINO MACHADO - Ouvi..
rei a explicação de V. Ex.lI., por todos
os motivos preciosa.

O Sr. Prado KelZy .;... Minha missão
é esclarecer, na qualidade de membro
da Oomissão. Devo dizer a V. Ex.a o
seguinte: o que havia no primitivo
Regimento, da Assembléia de 33, e que
mereceu o voto de todos os 5rs. Cons
titUintes .daquela épooa, era artigo
que l1fi.ofo1 objeto de e:mendas es
tabelecendo a censura na pUblléaçãC)
dos trabalhos da AsseIllbléia e não
permitindo expressões e conceitos ve
dados pelo ~gimento. No substitu
tivo que apresentamos foi incluído o
inciso 11 elo art. 10, nestes têrruos:

uMandar cancelar na publ1ca
ção dos trabalhos da Assembléia,
expressões vedadas pelo Regi-
mento." -

o SR. LINO MACHADO - Per..
feitamente: já ouvi a mesma expllca-

ção de V. Ex.Po, quando ontem falava
o Sr. Jorge Ama.do.

O Sr. Prado KelZy - Já tIve oca
sião de dizer - conceitos vedados pelo.
Regimento, pelavtns proferidas de for
ma. injuriosa. V. Ex.D. levantou, ao
lado desta.· questão - aspecto mera- .
mente de forma, qual a da atribui
ção . dada ao Presidente de impedir
sejam cstampadns injúrias ou ca.lún1as
- questão de principio, quanto à U
berdade, que deve ser assegurada aos
Srs. Constituintes para livrcrnentú
emitirem sua opinl~.o. . I,

. O SR,· LINO MA;CHADO - Pediria
a V. EX.Q resumisse seu aparte ...

O Sr, Prado K,elIv - Sem dúvida.
O SR. LINO rJIACHADO - ... P01'

que disponho de pouco te~npo.

O Sr. Prado Kelly - Enquanto o
Regimento anterIor definia as lmunl..
dades parlamentares em têrmos que
podiam dar lugar à censura a que
V. Ex.a. se refere, a Comissão defimu
essas imunidades em têrmos amplos e
Insuspeitos - nos têrmos mais am
plos e insuspeitos de que se tem notl..
cio. na história constitucional da Repu
bl1ca. Não há, portanto, o risCo a q~lt:'

V. Ex.a alude.

O SR. LINO MACHADO - Agra
deço a expI1~açã.o de V, Ex.1Jo

O Sr. Nereil. . Ramos -Permite
V, Ex." um apart<l?

O SR. LINQ MACHADO - Se o
nobre líder da maioria consente, con
tinuarei ràpidamente as minhas con
siderações, porque disponho de redu
zido tempo - o tempo sempre a. me
perseguir!

O Sr. Nereu. Ramos - Apenas um
eselarecimento: quando dei· um apar..
tea V. Ex.a , dizendo que o dispositi
vo que V. Ex.a criticava. provinha do
Regimento da Constituição de 34, não
tinha em mira evocar o fato que se
deu com V. EX,A.

O SR. LINO MACHADO - Eu o
fiZ apenas para atender ao velho pre
ceitode direito a que se referiu o
Sr. Prado Kelly. Precisava. provar o
alegado. E provei-o.

O Sr•.Nercu Ra.mos - Aliás, nem
sequer tinha conhecimento dêle. Eu
nã.o tinha ciência do fato, porque,
como deve estar lembrado o colega•..
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o SR. LINO MAOHADO - Com
pesax para todo nós, V. Ex.a. veio dc~

pois.
O Sr. Ncreu Ramos - •.. ti. :repre~

sentc.ção cato.rinel'lSe cheljou um pouco
retardada.

O SR. LI;NO MACHADO - sx. Prc~
,5identc, estou certo do espírito l1bexal
de V. Ex.a c da Mesa desta Casa
assim como de tôclc. a Assembléia e:
por ir:;sQ mesmo, faço um apelo para
que seja retirada esta nódoa do Regl~

mento, p.crmitindo~se aos Constituin
tes ampla llb<:rclade de falar, nesta
hora que é precisamente a da pala~

vro. falada.. A vitória da Democracia
1'oi,justam~nte, a ctn, pabvra do gran~

de Church111. Impedindo 0.5 violencias
na Europa, o Grande Primeiro Mi
nistro assegurou~nos esta reunião, que
é, realmente, a pedra anGula.r e a con
cretização da própria Democracin. em
plenas terras do Brasil. (Muito bem;
muito bem. PaZma.s.)

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais quem queira usar da pa~

lavra, declaro encerrada a discussão
úIÚca da Resolução n.O lA, de 1946.

O SR. EUCLYDES I'IJ:GUEIREDO
- Sr. Presidente, peço a palavra para
uma explicação pessoal.

O Sr. PRESIDENTE'- Tem a pa..
lavra o Sr. Euclydes de Figueiredo.

O SR. EUCLYDES FIGUElREDO
(Para uma explicação pessoa.l) - Se~

nhor Presidente, não pude hoje, quan
do da discussão da Ata de nossos
tra.balhos de ontem, man1fest:lr~me

sóbre a mesma, e isto porque não 56
foi diminuto o tempo destinado à
discussão, como também porque re~

cebi o Diário do Poder Legislativo
quando jã iniciada a sessão, lJortanto
com atraso, o que dificultou pudesse
eu verificar, a tempo, a omissão de
um aparte meu.

Quando, ontem, era discutida, nes
ta Casa, fi moção apresentada pelo
nobre Deputado Sr.A:rruda Camara,
o distinto colega udenista, Sr. Nestor
Duarte, fez uma afirmação, pela qual
considerava descabida qualquer nova
manifestação de desagravo pelos acon
tecimentos que· se tinham desenrola
do, à. véspera, nas cercanias desta
Casa, e eu, então, com um aparte, o

apoiei. Julgo que por me encontrar
lon,:;c da Mesa isto é, nas últimas fl~

las do recinto, e ter sido o aparte
dado em voz não bastante alta, não
foi &le resistado pela taquigrafia.

Estas palavras, Sr. Presidente, de
viam ter sido pronunciar]as quando da
discU5Siio da Ata, hoje, justificativas
de um pedido de retificação, para. que
se procedesse à inserção, simples de
meu apart2; perdida, p01s, o. oportu
nidade, pelos motivos já. apontados,
valho-me, agora, no 1'inal da sessão,
deste outro recurso de .. explicação
pessoal" para a leitura de uma de..
claração de voto, em que traduzo o
pen~amento do meu referido aparte,
e melhor correspondc à repercurssão
profunda e ampla que tiveram tais
acontecimentos.

E' esta ao declaração. de voto, que
peço a V. Exo.. pcrml~:;áo p:4ra ler do.
tribuna (lê):

"Votei contra a moção de desa
sravo do nobre Sr. Deputado Arr'..lda.
Câmara, porque a considerei de um
zêlo .cxccssivo pela soberania desta
Assembléia. Os acontecimentos, ~c~~

tamente lamentá.veis, ocorridos ante·
cntem às portas desta Casa, quando
C:aqui nos retirávamos: após os nlJ:;"
sos trabalhos, não foram de mont3. a
a.tingir os melindres da colet1vidad~"
Não o foram, porque praticados por
"possíveIs desordeIros", em exalta~áo,

conforme foi dito por autorizados
membros da maIoria. E não o 10"
ram igualmente porque não se dlrt~

giram a todos osconstltuintes, senão
somente a alguns dos seus compone 11~

tes, não quando êste se achavam no
exercício dos seus mandatos m~l'.

bem após, e fora do recinto, ao mo
mento em que. se dIrigiam para as
suas casas. Tomo para mim - comJ
sempre o faço, comas suas llçõ"'s
preciosas, que são todos os seus dls~

curses - -as palavras do acatadlJ
líder da minoria, o nobre deputado
Octavio Mangabeira, ontem aqUl
proferido: '- .tE' preciso distingu1:
entre o povo e os possíveis desordeI
ros" . E mais adiante: .tA Assem..
bléia não pode funcionar se não sob
o influxo do povo e ao conta.cto do
povo". Importa, pois, descobrir qual
a origem da. desordem. Mas, se se
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tratar do povo - do verdadeiro povo
- o homem das ruas que nos deu os
votos para que aqui viessemos com a
missão de deliberar sóbre os 1nter~5·

ses públicos, é a lHe que devemos d9.:'.
l~. fora, contas dos nossos atos, ldto
é. de como desempenhamos o nosso
mandato. E êle, como supremo ju1z,
mas nâo dispondo de trIbuna com~

esta, tem direito de apreciar as n03*
sa:; atit".ldes e manifestar em praça
pública o seu· a3rado ou o seu de~a"

grado. Constrangê-lo a que aguarde
três, quatro ou mais anos, por umrl
nova eleição, para então, como a 2
de dezembro último, após horas a fio
a espera, em filas intennínáveis, c;ob
um tcITÍvel sol e sem f:.Umento, tr:l*
duzir pelo ·{oto o seu apoio a êste ou
àquele candidato, revigorando ou não
os mandatos,· será querer jungi..lo a
uma santa paciência, que redundara
em desinterêsse por nós mesmos.

Cada um de nós - seus reprcsen"
tantes - é responsável, a cada 'tlas
sc perante êle, pelas atitudes aqui to- .
madas. Não que sejam as suas IDarJ
festações expressas, como já acon':~

ceu tristemente, aqui dentro, das o;n~

lerias. Na Assembléia, nesta. Câmara
êle: deve ser jjo grande mundo", mas
lá fora, nas ruas, nas praças públ~~

cas, é que está a sua tribuna, de ondo
. pode e deve aprovar ou desaprova,,:,.

O respeito que temos o direito de
exigir dêle emana· de nós mesmos,
pelas nossas atitudes, pelo valor .e
desassombro que demonstrarmos como
seus mandatlLrios. Não será com a
fôrça, conforme n6-la ofereceu, em
nome de> Exmo. Sr. Presidente da
República, o nobre lider da. maioria
- Sr. Senador Nereu Ramos - pu1:l
esta .ê faca de dois gumes - podera.
serVir para abrir caminho .nas ruas
aos seus constituintes, quando emba
raçados com a opinião pública, com~

para tirá.-los desta Casa e fechá.-Ia".
O SR. PRESIDENTE - peço .1

cença para interromper o nobre Depu
tado. Há. sôbre a mesa. o segui ~tc
,requerimento de prorrogação da Se';:l

são por mais 15 núnutos, que 70U
submeter a. votação:

Requeiro a prorrogaçâo da sessão
por mais 15 minutos.

Em 1.° de março de 1946. - HugO'
Oarneiro.

Os Srs. Constituintes que concor
Clam com essa prorrogação queiram
conservar-se sentados (Pausa).

Foi aprovado.
O SR. PRESIDEN'l'E - Continua

com a palavra. o Sr. Euclides Figuei
redo.

O SR. EUCLrDES FIGUEIREDO
(continuando) - Tristes de nós, e
tr1st1ssima a Soberania da. Assem
bléia Constituinte, se ela tiver que
repousar na defesa que lhe possam
t:'mpl:cstar as granadas de mão e os
Ijcassé-tete" da Policia Especial 
esta Gestapo de, boné vermelho 
um dos mais brutais legados que r2
ceoemos do Estado Novo.

agravo houve - e não anônimo -.
quando de um artigo de jornal, de
autoria de alta patente do Exército,
onde esta Assembléia 1'01 tratada de
j'circo de cavalinhos", e nós os cons
tituintes, consequentemente de pa
lhaços.E, não fôsse o protesto vc~

mente do iritrép!do general SI'.FIo
1es da. Cunha e logo depois dum D.âo
menos ardoroso coronel Jurac1 ete &~a

galhães, a dt:.L'esa - sim, porque era
ofensa- teria passado despercebido..

E ainda mesmo naquele triste e já es
quecido caso, não fôra a manifestação
de apoio dos Deputados e elos Senado
res da. União Democrática Nacional, ex
pressas nos seus aplausos aoa dcisbri
lhantes oradores, os seus r~vides teri
am caído no vasio. E quando espetáva
mos ter conhecimento da fortaleza, na
vio de guerra, ou quartel, a que teria si
do recolhido prêso o coronel qce ultra
jara a Nação através ele tôda a sua.
.assembléia, em publlcação de sua
autoria,soubemo-Io embarcando, !es- .

. t1vamente para. São Paulo, assumU
elevado e bem remunerado cargo .:'1
vil. Mas fellz que esta, fol a outra.
Constituinte - ao de 1934 - perante
a qual o General Manuel Rabelo, in
contestada figura de republlcano,
houve que se retratar de s1Inples re
ferências .feitas em. cartas ou entre
vista. à imprensa diária desta. CapitaJ,
cujos têrmos foram julgados ofensi
vos e &naeaçadores.
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Regelto, pois, os extremos: - tanto
o de se considerar agravo à Assem
bléia tudo quanto se passa, lnC11VlC1u..
almente, com cada qual de nós e um
grupo qualquer de populares, como o
de se deixar ,passar sem julgamento
c repulsa os impropérios e insultos
aue venham diretamente à coletivida
cie, com a responsabilidade de pessoas
cuja qualificação as obriga as malO-

'res provas de respeito hs instituições
r,o.clonals. E, pessoalmente, prefere..
1'10. renunciar a todas as prerrogati
vas do meu eleva,do o bonroso man..
dato de Deputado pelo Distrito ire
deral, a vê-las dependente das go...
l'antias da tôrça bruta, que um ctia
servirá para mantê-las, mas poderá.
também ser empregada para supri..
mi-las.

Sala das Sessões, 1 de março de
1946. - Euclides FigUeiredo••

Era o que eu tinba a dizer (Muito
bem. Muito bem>.

O SR. PRESIDENTE - Vou lc
levantar a sessão, designando para a
próxima quinta-feira, dia 7 de março,
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DI.~

Votaçã.o da Resolução n,a l-A. de
1946 (Regimento Interno).

Deixam de comparecer 86 Senhores
Constituintes:

Partido Social Democrático

Piauí:
Sige!redo Pacheco.

Ceará:
Moreira da Rocha.

Rio Grande do Norte:
Mota Neto.

Paraíba:
Samuel Duarte.

Pernambuco:
Oscar Carneiro.
Osvaldo Lima.
Ferreira Lima.

:Bahia:
Pinto Aleixo:
Lauro de Freitas.
Altamirando ReqUião.

Es.plrito Santo:
Ar! Vian~.

Carlos Lindemberg.
Asdrubal Soares.

Rio' de Janeiro:
Amaral Peixoto,
Miguel Couto.

Minas GeraIs:
Levindo Coelho.
Juscelino Kubitschek.
Rodrigues Searbra.
Pedro Dutra,
Duque de Mesquita.
Israel Pinheiro.
João Henrique.
Welington :Brandão.
Joaquim Libânío.
José A1kmim.
Rodrigues Pereira.
Olinto Fonseca.
LaiI' Tostes.
Milton Prates.

Sã.o Paulo:
Cirilo Júnior.
Antônio Fellclano.
Cesar Costa.
Martins Filho.
José Armando.
Horâcio Lafer.
Lopes Ferraz.
João Abdala.
Alves Palma.

Goiás:
Pedro Lu<iovico.
:Dario Cardo.<;o.
Magalhães Silveira.

Santa Catarina:
Aderoal Silva.
AltaIIllro Guimarães.

Rio Grande do Sul:
EIÓ! Rocha.
Teodomiro Fonseca.
Dama.'3O Rocba.
Antero :Leivas.

Uniã.o Democrática NacionaZ

Pará:
Epílogo Campos.

Piam:
AntOnio Correia..
Adelmar Rocha.



Ceará.:
PUnio Pompeu.
Benl Carvalho.

Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa.
José Augusto.
Aluisio Alves.

Paraíba:
João Agripino.

Pernambuco:

João Clcophas.

Alagoas:

Mário Gomes.
Rui Palmeira.

Sergipe:

Valter Franco.
Bnhi",:.

Manuel Novals.
Alberico Fraga.

RIo de Janeiro:

Romão Junior.

Minas GeraiS:

Monteiro de Castro.
José Bonifá.cio.
Lopes Cançado.
Llcurg-o Leite.

São Pall1o:

Mário Mas:lsão.
Romeu Lourenção.
PUnio Barreto.

Mato Grosso:
Vcspasiano Msrtins.
Dolor de Andrade.

Santa> Catarina:
Tavares· dJAmaral.

Partido Trabalhista Brasileiro

Bahia:

Luiz Lago.

Minas Gerais:
Leri Santos.
EzeqUiel Mendes.
S~O Paulo:

Hugo BOl'ghl.
Pedro5o Júnior.
:Berto Condé.

Pal'aná:

Melo Braga.

Partido Comun~ta do Brasil

.Pernambuco:
Agostinho OU/leira.

São Paulo:

Caires de Brito.
___Rio_Grande do SUl:

Abílio Fernandes.

Partido Republicano

Mina:; Gera:.s:

Jaci Firruelredo.
Felipe Bálbi.

Partido Popula.7' Sindicalista

:Sahia:

Teódulo Albuquerque ..

Levanta-se a sessão às 18 horas
e 22 minu.tos.
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Pre3id~ncia dos Srs. Melo Viana, Presidente, e Berto Condé, 2,0

'Vice~presidente .

As 14. horas e 15 minutos, campa
l'ecem os Senhores:

Partido SociaZ Democrático

Acre:
Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Alnazonas:

Pereira da Silva.

Pará:

~agaUlães Barata.
Lameira Bittencourt.
Nelson Parijós .

. João Botelho.
Moura Carvalho.

Maranhão:

Perc!ra Júnior.
Crcpori Franco.

Ceará:

Osvaldo Studart.
Raul Barbosa.

RIo Grande do Norte:
Georgino A'\'elino.
Valfredo Curgel.

ParaílJa:

Janduí Carneiro.

Pernambuco:

Agamemnon Magalhães.
Gercino Pontes. .

Alagoas:
Teixeira de Vasconcelos.
Silvestre Péricles.
Lauro Montenegro.
José Melo.
Farias Júnior.
Afonso de Ca:-valho.

Sergipe:

Leite Neto.
Graco Cardoso.

Bahia:
Eunápio de Queira?.

Espírito Santo:
Henrique de Novais.
Vieira de Rezencte.
Alvaro Castelo.

Distrito Federal:

Jonas Correia.
Jono.s Corrêia.

Rio de Janeiro:

Carlos Pinto.
Bastos Ta.vares.
Acúrcio Torres.
Brigido Tinoco.

Minas Gi;rais:

Melo VIana.
Israel Pinheiro.
Celso Machado.
Alfredo Sá.

São Paulo:
Novell Júnior.



Mato Grosso:

Ponce de Arrude..
Argem1ro Fialho.

Paraná:
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Fernando Flores.
João Aguiar.
Lauro Lopes.
Aramls Atalde.
Gomi Júnior.

Santa. Catar1na.:
Nereu Ramos.
Orlando Brasil.
Roberto Grossembacher.

Rio Granãe do Sul:
Gaston Eng]ert.
·Adroaldo Costa.
Daniel Faraco.
Manuel· Duarte.
Sousa Costa.
Glicério Alves.
N1colau Verguelro.
Luis Mérclo.

União Democrática Naefonal

Amazonas:
Manuel Severino.

Pará:

Epfiogo Campos.

Maranhão:

Alarico .Pacheco.
Antenor Bogéa.

PIauí:

José Cândido.
Coelho Rodrigues.

Ceará:

Fernandes Távora.
Paulo Sa.rasate.
Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues.
Fernandes '1'eles.
Leão Sampaio'.
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Paraiba:
Adalberto Ribeiro.
Vcrgninud Vanderle1.
Ernani Sátiro.
Plínio Lemos.

Sergipe:

Leandro Maciel.
Heril>aldo Vieira.

Babia:

Juraci Magalhães.
Otávio Mangabeira..
:Manuel Novaes.
Pantas Júnior.
Nestor Duarte.
João Mendes.
Alberico Fraga.

. EspÚ'ito Santo:

Luis Cláudio.

t>istrito Federal:
Hermes Lima.
Eudides Figueiredo.
Jurandir Pires.

.Rio de Janeiro:

Prado Kelly.
José Leomil.

.Minas Gerais:

Gabriel Passos.

São Paulo:

Paulo Nogueira.

Goiás:

Domingos Velasco.

Mato Grosao:

Agrícola de Barros.

Paranâ:
Erasto Gaertner.

Santa Catar1na.:

Tomás Fontes.

Rio Grande do SUl:

Osório Tu1uti.



;

Partião Trabalhista Brastle1.ro

Distrito Federal:

Benjamin Farah.
Segadas Viana.
Benício Fontenele.
l3aeta Neves.

Rio de Janeiro:

Abelardo Mata..

Minas Gerais.
Ezequiel Mendes.

São Paulo:

Guaracl Silveira.
Pedroso Júnior.

Partido Comunista do' Brasil
/

Pernambuco:
Gregório :Bezerra.'
Agostinho Oliveira.
Alcêdo Coutinho.

Bahia:
Carlos Mar!ghél2,.

Distrito Federal:

Carlos Prestes.
Maurício Grabois.

, Batista Neto.

Rio de Janeiro:

Alcides Sabença.

São Pa.ulo:
José Crispim.
Osvaldo Pacheco.
Jorge Amada.

Partido BepubUcanO

Sergipe:

Amando Fontes.

Partf.ão Democrata Cristo.o

Pernambuco:

Arruela Câmara..
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Partido BepUbliccmo Progressf9ta

Rio Grande do, Norte:
Café Fllho.

São Paulo:

Campos Vergal.

Partido Libertador

Rio Granéle do Sul:

Raul Pila.

O SR. PRESIDENTE - Achando..
se pres~ntes 122 senhores constituin
tes declaro aberta a sessão.

Passa-se à leitura. da ata da sessão
anterior.

O SR. LAURO LOPES (2. o secre..
tário) pr.QCede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Em cUs..
cussão a ata.

O SR. JORGE AMADO (Sôbre a
ata) - Sr. Presidente, pedi a pala~

vra, a. fIm de enviar à Mesa uma de
claração escI1ta para ser inserta. em
ata.

O SR. PRESIDENTE - A decla
ração de V. Exa. constará da ata.

DECLARAÇAO A QUE SE REFE
RE O ORADOR

I<A Comissão Executiva do Partido
Comunista do Brasil, em reunião rea
lizada em 2 de mo.rço de 1945, a.nall
sou com cltldado a situação nacional,
especialmente no que diz respeito àS
conseqüências. ma:ls imediatas da de
cisão recente da maioria da Assem
bléia Constituinte sõbre a carta pa
rafascista de 10 de novembro de 193'7..

1 - Ao rejeitar as indicações da
ODN e do P. C. B .• que vjsavam
na pratica à revogação solene, for
mal e definitiva da carta fascista, e
por isso caduca, de 1937, cometera,m
os senadores e dept1tados da maioria.
da Assembléia Constituinte o grave
êrro político de pretender "legalizar"
pelo voto dosrep:resentantes do povo
aquela. pretensa Constituiçâo, na prã-
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tlca já anulada pelo proletariado e
pelo povo desde o inicio de 1945 e que
na verdade nW1ca pôde ser jntegral~

mente apllcnda, tão contrária cra a
tôda a. evolução histórica do nosso
povo c à realidade nacional.

2 - As grandes massas trabalhn~

doras que sofrem, cada vez mais, com
o terrível c diário encareci.mento
do custo da vida, só pod.em ver
nêsse gesto reacionário da As2mblela
Constituinte, paTa .~ue se voltaram
:mas esperanças de liberdade, demo
cracia e melhores dias,· a ameaça
traiçoeira de um retrocesso para os
ne~ros dias da censura, da reação c
do terror policiaL As própria.::: medi;
das policIais dos últimos dias, r-roi
bindo, a pretexto do carnaval, qua1s
quer reuniões de caráter politico 
verdadeiro estado de sitio - s6 ser
vem para diminuir a eonfiançn po
pular no Govêrno e agravar setiamen
te o descontentamento das grandes
massas esfomeadas.

3 - Ao contrário dos reacionárIos
e fascistas que tudo fazem para ex
plorar o descontentamento popu"-'
lar, visando levar a Nação ao caos e
à rruerra civil, o Partido Comunist~

do Brasll aproveita o ensejo para
reafirmar sua posição politica e luta
intransigente por ordem e tranquil1
dade. A Comissão. Executiva chama,
por isso, a atenção de todo o Partl~

do e, por sr.u intermédio, do proleta
riado e do povo em geral, para a gra
vidade do momento queatravcssarnos
e particularmente para () perigo da
desordem provocada pelos reacionã
rios e pelos restos do fascismo e da
Clulnta coluna em nossa terra.

4. Mais do que nunca torna-se
agora necessâria a união de todos os
patriotas, Visando D. solução pacif1ca
dos graves problemas .desta hora. .A.
Comissão Executiva aconselha, mais
uma. vez. (J acatamento à decisão das
autoridades· constituidas, a fim de que
não seja dado nenhum pretexto aos
que querem arrastara país ao cáos
e à guerra civil. Contra as medidas
anti-democráticas de autoridades 0.1'

blt:"ânas, tão repetidas nos últimos
dias, devemos protestllr de maneira
enérgica c insistente, mas fria e sere-

namente, e fazendo uso exclusivo dos
meios e recursos legais ao nosso al
cance. Será esta a melhor mane1ra
ele desmascarar os provocadores e de
realmente ajudar os homens hones..
tos do govêrno D. encontrar soluções
efIcientes, rápidas e justas po.ra os
g-rn.vos problemas sociais desta hora.

5. A Comissão Execut1vD. insiste,
no entanto, que 0.0 lutar por ordem e
tl'anquilidadc, não aconselha ao pro
letariado que cruze os braços e 3e dei
xe morrer de fome. A greve é um dl~

relto do proletariado. A miséria po..
pular, conseqüência da inflação c do
encarecimento do cm;to da vida, é
fonte de descontentamel1to, de desor
dem e de inquIetação, de rn"a.nelra que
lutar por melhores salários, por um
nfvel de vido. digno é, nu. verdade,
nos dias de hoje,lutar por ordem
e tranquilidade, pela eliminação prá
tica. da causa fundamental e primei~

1'0. do descontentamento popular, há
bilmente explorado pelos reacionários
c fascistas qlle qucrenl ao guerra cl~

.vil c a volta. de regime de 1937.
6. Pelos mesmos motivos, toma~se

também necessário persistir na luta
organizada, pacff1ca e dentro dos re
cursos legais, contra a carta reacio
nária e fascista de 10 de novembro
de 1937, que precisa c deve ser revo...
gada de maneira formal c definitiva,
apesar da. resistência dos remanescen~

tes do fasCismo em noss3, terra e da
traição daqueles que, clp.ltos pelo vo
to do povo, em nome do. democracia,
fazem na prática dentro da AS5ern~

bléia Constituinte o contrário do que
prometeram a seus eleitores. Nf!sta
luta contra o monstrengo de 1937 de
vem ser desmascarados todos os trai
dores, muito particularmente aqueles
que se dizem "trabalhistas" e ainâa
tentam enganar O· povo com os restos
da demagogia ~etul1sta. ou queremis
ta. E' chegado o momento de arian~

car definitivamente, diante dos olhos
elo povo, a. máscara trabalhista e de
mocrática do 51'. Getulio Vargas e
de seus lacaios do Partido Traba1h1s..
ta Brasileiro.
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7. Será esta a melhor maneira de
:unirmos cada vez mais a todos os
verdadeiros p,atrlotas c democratas.
acima de ideologias polfticas. de cren~

ças religiosas e de diferenças de elas..
flCS - "União Nacionalrt

- de todos,
patrões c operários, governados ego..
vernantes, que queiram a solução pa
cHica dos graves problemas desta ho~

ra, n .fim de que possamos avançar
no caminho dn. democracia em nossa.
terra, da paz no continente e à liqui~

dl1ção dos restos do fascismo nqui c
em todo o mundo.

8. A ComIssão Executiva chama
ainda" a atencão de todo o Partido
para a necessidade urgente de retor..
çnr as organizações de massas. atra~

vés da luta contran. Carta. de 1937,
por melhores salários. como também,
no momento que travessamos, da luta
enérgica c persistente contra a tira.~

nia falangista e pela ruptura dcre~

Iações cUplomáticas e' comerciais do
BrasU com o Govêrno assassino de
Franco.

Rio, 2 de março de 1946. - A Co~

missão Executiva do Part1doCornu
nista do Brasil, Jorge Amado. - A
imprimir.

O SR. DANmL FARACO (S6bre
a ata) ~ Sr. Presidente, na última.
sessão, quo.nd'O proferia brilhante
d'iSCUl"SO o nobre Deputado Sr. Rl::.W
Pila, foram trocados d'iversos alPar..
tes, prCIV... do interêsse que me:rectda
moente despertaram as palM"ras de
S. Ex.lI..

Como é claro,' a.nte o "fogo cruza
d-o" daqueles apartes, o Serviço de
Taqu1gra41a não os pôde a/pzmhar
com tôda a fldel1dade, e assim é que
preciso ?edir a dev1óa retificação.
O plimeiro figurou no Diário do Po~

der Legislativo da seguinte forma:

"O Sr•.Daniel Faraco - Que
é da essência da DemO'CI'acia?"

l::sse wparte· foi d'ado porque o ora
d-or, ou um aparteante - não me
1Jembro bem - dis:l'era que con.side~

raVA a in5t~bi1idade como da ~c1a
.da. Democrncia.. Dai a minha es
tranheza interrogando se a instab1"

Udade é da essêncf.a da Demoora.cia.
'Porque me parece que as-sim não 80
pode oonsld'el'ar de maneira 811guma.

De fato, a J.nstaJbll1dade pode !iel'
um defeito que seacxesça. ao sistema.
ou, para. t1carmos de a<:ôroo com o
eminoote :fislo1og1st;a,uma doença

que corrói o organismo da democra
cia; ma.s não é da essência desta.
A Democrado. es.tá na pCTic<l1ctda<:lC
eLo ma.ndato. Peço, portanto, que
seja feIta a retiíicação.

A segund'a cOIT'eção d1zrespeito a
outro Blparte a. mim a:trtibuf.d.o e que
assim wparece no Diário do Poder
Legislativo;

..O nobre colega dá licença
para um aparte? Eduardo Pra
{lo que é testem'UJI1ha :Lnsuspelía
pelas SUllS ligações com D. Pe
dro lI, etc."

Trata-se de brilhante 8lparte; mas,
lnd:'ellzmente para mim, não é meu.
Se me não engano, foi prof,erido pelo
nobre Deputado Brigid:o Tinoco.
Qu,ero .restituir o ~eu a seu dono.

Eram, Sr. Presl'C1ente, as retifica..
ções que desejava fazer sõbre a ata..
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Não ba.
vendo mais quem quej:ra usar d:a. pa-.
lM'flt, dou a Ata por aprovada..

Acham--se na Casa os Srs. .Antô
nio de Alencar Arartpe, Fernando
Carneiro da Cunha Nóbrega e AIgê..
miro de Figueiredo.

Con'V1do os Srs. 3. o e 4. o Secretã
nos, para, em comissão. introd.UZi..
rem no recinto 53. ExlÍs.

(Comparecem SS. Exas. e
prestam o comprom~sso.)

o SR. PRESIDENTE - Passa--se
à leitura do expediente.

O SR. LAURO MON'I'ENEGRO
(3. o S ecrettiriol servinào como 1. O)
lê o seguinte

EXPEDIENTE

REQUERIMENTOS

Atendendo a que as Instituições de
Prevldêncta 'Social são do mais va.
rialCio tipo, e que a apUcs"ção de suas



-110 --

reservas em benefício do p:rÕpr1'O f'Un~

ciOlllallsmo e d'o matexia.l, 1n<li.spen
sá.vel, bem como a 1n'Versáo, a juros,
em fmor de te1,'celros, e outras ope
rações constituem ass'Ul11to eLe vital
1Jnterêsse para os ocmtrl1buintes opc
rárloo, empregados e empregadores,
os quaL:. nem sempre Ju'lgam bem
aqu'eles a.tos de ~ervídência Social;

Atendendo D. que os relDJtórtos dês
ses Institutos são, geTalmente, omds
sos 1'nclusl'Ve porque, na maioria dos
casos, não recebem cllvulgação;

Atendendo a que o Exmo, Sr. Pr\l~

6Idenlie da República, em. nota ur
gente die sua Secretaria, re<:omendbu
a todos os Institutos e CalxalS de Prc
vidênlCia Social, a traInSlferênc1.a ime
diata dos depósitos em Bancos par
ticulares ao Banco do Bra.s1l, com
recomendação eXlPressa de que lhe
fôsse renlletida. a relação especificada.
d-os referidos depósitos - o que deu
ma.:r.gem a. justifica-da &\l:Sll:>e1ção, no
espírito púbrico, acêrca. da seguJ;'MlÇa
de ta.is àepósitos;

Atendendo a que é dever precípuo
cIo. Assembléia Na.cional Constituinte
co:n..~ecer os benefícios da legIslação
regulOJd.O'l'a da Prevldoo<:1a Soctal, e
a eficiência de se~ órgãos para, na
elaboração da Carta. Magn'3., du-lhes
estrutura constitucional;

Riequercm-os sejam sol1cltadas ao
Exmo. Sr. Ministro do Traba'l110 as
informações seguintes:

a) Qual a arrecad'açã... dos Insti
tutos de Previdência Social. Caixas
ou otlitras instituições d-essa nature
za, no último qUinqUênio, COOl a res
pecUva especüicação par 1nstituIção,
Este.<1os e a.nos?

b) Qual o montante de de.:pesa
pessoal e material em cad'a órgão de
previdêncta e qual a percentagem da
rooe1ta distribuida em serviços de a&oo

sistên'Ci'a social, com espec1f1cac;ão dos
meSInOlS e sua legislação?

c) Que câJ.cul0 atuarial é tomado
para distribuição do seguro-morte e
seguro-doença dos associados?

ã) Aumentadas ~ contr~buições

também o foram as cotas de seguro
ou pecúlio?

e) Está sen-do d'istI"ibUido o se
guro velhice?

/) ESlPec1lf'lcM', por :tnst1tU!to ou
CaIxa, todos os cargos téc:o.1c06, ou
nã.o, com Justificação de sua. nec'essl~

d'ade, orctenoadoo e gra.tificações;
(J) Informar sôbre a aplicação

que tem s'ldo feita, dentro do qüin
qüên.io, e por Estados, nã.o SÓ d:a dis~

trlbuição do seguro-morte, seg'lu'o
v,elhLce e segt1l"o-d:oença, coano da
construção de aro'bulatór1os, hospi..
ta.is, créches, matem1da:des e oSJsas
para operál'ios;

h) Os Xnstitutos, ou Caixas, têm
fdnanciado obras de 1nterêsse colet1..
va, como s'ejam: f!.basteclmento dá..
gua, colonização, saneaa:n.ento, hospI~

ta1s, sanatórios, etc. ?
i) Têm realizado êsses linstitutos

outros financiamentos e quais são
valor e juros que o capital emprega..
do corresponde, locallza.çáo e espécie
dêste último?

i) Quais os esta.belecimentos de
crédito que têmrecebi'do depósItos
das reserva..'i dos Institutos e Dai...
xas? as taxas de jUl'OS e prazos 5ào
uniformes? a QU3JIltc montam?

Te) Quais as íu'Versões .para. cna
ção e deseIWolVimento de atividad'es
produtoras de 1.nterêsse nacional?

Z) o. Govêrno tem recolhido a. es...
--sasorga.nlza.ções :I, cota. de prev1dên":'

ela que arreoada ou, em caso negá':'
tivo, a qUMlto m.onta o débito?

m) Nos casos de aquisição de 1m6
veis pelos Institutos, ou Caixas, qual
o valor doa aquisição que antecedeu
ã. operação de compra efetuada pelo
Instituto ouCa1xa? qual a <tiferen
ça de d'ata entre a."3 duas aquisições?

Sala das Sessõ~, em " de março
de 194.6, - Café FiZho. - Campos
VergaZ. - A imprimIr.

Requeremos que a Mesa, ouvida a
Casa, solicite do Executivo as seguin
tes informaçees, que necessitamos
para debater, na ocasião oportuna, a
questão de previdêncIa social: '

l.a) quanto dispunham as Caixas de
Aposentadoria e ,Pensões, enl 1934,
com a verbtl, "Pessoal" fb!:o e V'al1avel?
e quanto despendem hoje, com essas
verbas?
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2.11,) , quanto dispunham essas mes..
mas instituIções, nns mesmas épocas,
com a verba "Benefícios extraordina
rios", separadamente:

a) a,posentadorla ord1nnrlo.;
b) áposentadorla po).' invalidez;
c) pensão.
Sala das Sessões, 7 de março de

1946. - Pedroso Junior. - Guaracy
Silveira. - Ben1amím Farall,. .:.. A
imprimir.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte:

Tendo recebIdo, na quallda<le de
Deputado Federal, o teleb'l'ama anexo,
com o pedido de encaminhamento às
autoridades administrativas, venho
requerer a V. Ex.~ se digne determinar
que o mesmo seja oficialmente enca
minhado ao Exmo. Sr. Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio, pou~

panda destarte outros trâmites p:l.t'a
essa finalidade.

Sala das Sessões, r; de março de
1946. - Pedroso Junior. - A imprI
mir.

'1'elegrama a que se refere o requeri-
. menta

IISr. ,Tosé CorreIa Pedroso Jún!or,
Deputado .Federal, PalW:lio Tiradentes,
Rio, DF.:

Pedimos nobre colega Interce{ler
junto Sl'. Ministro do Trabalho con
tra aumento de doIs por· cento em
nossos vencimentos em beneficio fun
cionários da C. A. P. cujos vencimen
to..,; são superiores aos nossos ferroviá:
rIos da. Companhia Mogiana de Casa
:Branca. - ÁLvaro Franco. - Valde
mar Panico. - Sebastião B. Silva. 
Aparecido' P. Lima. - Luis Cunha.
- João de Sobrinho. - João Marta
A.Veloso. - José Nepomuceno. 
José C. de Oliveira. - BidoTO Poli..
nano. - Manuel F. Gomes. - José
Pucha.. - Epa.minondas Soa.res. 
José Gomes Craveiro. - Luis Vieira.
- Mario Nepomuceno. - Joaquim
Nascimento. - H'ugo PauZino. - José
C. Silva. - Seõastião Ribeiro M(tr..
tins. - Valentim João R.Barraba.
- Horacio "R. Santos. - O. Ferreira.
- Hermenegildo Eu/rasio. - Gene-

8io .Caminato. - Martins Rodrigues
Martins. - Daniel A. Silva. - José
Gonça.lves. - Benedito Musolint Mon
teiro. - Arlindo Cruz. - Helio Vin
cla.mareta.. - Sebastião A. Camargo.
- Oscar Luiz Resende. - Francisco
de Palma.. - Jovelino Otoreto Dinho.
- José A. da Silva Junior. - Manoel
Miastos Borges. - Manoel Angelina
Sagio - OS7Jaldo Andrade Querubim.
- Francisco Augusto. - Euclides Li
ma. - João Amaro. - Antonio A.
F. A~eveào B. Caricanti. - João Vi
centini. - Armando Saatf.. - José
Augustino Silva. - Edmundo Sando
val. - Joaquim de Pu.la.. - José SiZ..
vetra Pàlma. - Miguel Carlos Ferrei
ra. Silvario de OZiveira. - José Te;{
zei.ra. .Reis. - Sebastião Sidoeira. 
Saturnino ,Rangel. - José CarvaZho
Araújo. - VaZter Gomes. - Ernesto
Cída. - SebastiãoSiZveira. - VaZ
demar N. Carvalho. - Alcf.ndo Gar..
rido. - José Companheiro CaZeiro. 
Osono Silva."

INDICAÇÃO

Considerando que, o aumento recen
te dos vencimentos do Funcionalismo
Público Civil· e Militar se processou,
por parte do Poder Executivo. êm um
movImento generaUzado de fJ:;aternI
d~de administrativa e solidariedade
humana, e dcssarte abrangendo ativos
e inativos;

Considerando que, alguns serventuã..
Tios das antigas Secretarias da Sena
do e da Câmara dos Deputados, de
1930 em diante, nos 1nterregnos da.
supressão do 'Poder Legislativo, por
exigências ou circunstâncias quaisquer
de ordem legal, se aposentaram, em
um período em que os funcionários
legislativos se achavam dlstribufd()s a
granel por varias repartições, e assim
não lhes tendo sIdo proporcionacias
promoÇões e outras vantagens decor
rentes, sendo, portanto, de eqüidade
evidente, quando se procura. reparar
injustiças, que sejam êles igualados
aos demais serventuários ativos na
eventualidade de alguma refonna das
soJJrecUtas Secretarias, pois, o mal de
uns se envolve na penúria dos outros;
propo.[Ilos o seguinte:

Se a Mesa da Assembléia Consti
tuinte, já houver deliberado, ou vier a.
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deliberar, refonnar os qua..aroB aos
serviços leglslativos, solicitamos que
sejam contemplados, acórde as respec
tivas categoria.s, f,;m 19uald'a<lc dt" con
dições para todos os efeitos de venci
mentos, 05 funcionárIos aposentados
das, antigas Secretarias do Senado e
da Câmara dos Deputados, tornando
se, inclusive, extensivas, às famílius
dos falecidos, as vantagens do monte
pio. Entretanto, se a Mesa da, As-
Glembléla. Constituinte, não atender

por si mesma, à esta sugestão. deverá.
ela ser submetida ao juizo e del1be
raçâo do plenádo, a fim de quc, qual
quer reforl'tla dos quadros do Scnado
e da Câmara dos Deputados, se pro..
ceda, a exemplo do recente ato do Po
der Executivo, em benefício, não s6
dos atuais func1onãr1os ativos do Se..
nado e da Câmara dos Deputados, co..
mo, outrossim, em favor daqueles, que,
durante longo período de ausênc1a do
Poder Legislat1vo, não tiveram acessos
funcionais, prejudicando-se em pro
ventos legítimos, c levados que toram,
por contingências legais, a se aposen
taT, dignos que são, como os demais,
que se lhes minorem as dificuldades
d.a. velhice nos embates da exis"...ência.

S. S., em 7 de março de 1946. 
Café Filho. - Campos Vergal. - A
1m.pnm1r.

Telegramas:
Roma, 32 2 174.0 - NLT. lImo. Sr.

Melo' VIana, Palá.cio Tlradentes, Rio.
-- SensibIlizado agradeço Assembléia
Oonstituinte voto congratulações púr
pura cardlnaUcla com que tanto se
honra querido Brasa p2.ra cuja gran
d.eza c !eUcitla<l.e procurare1 concorrer.
- Jaime Ca.rdea.l Câ.ma.ra. • •- !nt~1
rada.

Roma, 222 1341 - Lo. Exmo. Dr.
Melo Viana, Presidente Constituinte,
Rio de Jane1ro, Brasil. - Agra-de{:en
do honrosa. homenagem Assembléia
Oonstftulnte rogamos Deus abençoe
nossa PâtrIa. - Oarloa'Cardeal Mata.
- Inteirada.

Abaixo assinados:

Exmos. Srs. Senadores e Deputados
da. Assembléia ConstitulnteRepu..
bl1cana.

Os morflldores da Rua Silva Jar<iim
evoc~:mdo 05 lances decisivos da 1>ro~

paganda republicana tra'Vados nesta
histórica rua., no crepúsculo do im
pério, pelo verbo rút110 de seu insigne
patrono, - na, antiga Sociedade Fro.n
césa de Ginástica, - contra o obs
curantismo c o cerceamento das liber
dades do cldadão, em prol da Repú
blica e da dcmocrada, apelam para
os Exrnos. Srs. Constituintes, - nesta
hora de sombrias apreensões, quando
os restos do fascismo enquistados em
nossa Pá.tria, como serviçais, do capi
tal colonl~ador, tramam novas e ,in
sIdiosas emboscadas, contra a rcdemo..
cratização do Pais, - a fim de que
VV. E'xclas. correspondam a confiança
que lhes fôra depositada, pelo eleito
rado da RepÚblica, rcvoganuo, de veZ"
a ignominiosa carta-para !asc1.'\t!l. de"
37. afrontosa aos clireitos do nossO',
povo e a tódas as grandes conquistas
socfaLs, pela.s quaIs lutaram os már
tires gloriosos da liberda.de de nossa
Pá.triA.

Sob a égide de SIlva Jardim, o in
trépIdo evangelIzador da RepúbUc:l e
da democracia, esperamos, p01s, que
os Exmos. Srs. Constltulntes, bon
rando os seus mandatos, como lntér
pri:ltes dos anseios do povo brasllf~~o,

anulem essa carta reacionária,' calcada
no plano Cohen, que nos envergonha
e humilha perante o mundo civilizado
e por cuja manutenção só se interes
sam os remanel::ccntes da 5." coluna.
nazi-integralista, responsável pelo .cri
minoso a.1'undamento ele nossos na,vias
e pelo sangue derramado pelos nossos
heró1-cospraclnhas.

Fr!Lncisco de PauZa Machado e vários
outros. - Inteira<ia.

Santo Aleixo; 26 de fevereiro de 19-16.
- Exmo. Sr. Dr. Melo Viana, PD'.
Pl'ê>Sidente da AsS'embléia Constituinte:
- Os lnfra..ass1nados, solicitam da.
eg'Í'égia Assembléia CcnsUtu1nte, eleita.
democraticamente. a revogação ime
diata da carta de 10 de- novetn't1ro de
1937, Imposta ao povo brasileiro se
gundo os princípios do fascismo.

Na certeza de que a a.meaça da carta
d.e37, que p:t1ra sObre a DemocracIa;
em nossa Pátria, será l1qulda'tla pela
consclêncln. de homens livres' dos no..
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bres constituintes, antecLpamo5 os
no.esos agradecimentos.

Viva IJ Brasil unido e livre.
•• Ell,genta Cavalcanti. Pereira e muitos
outros. - lnteiTada.

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a leitura do expediente.

Tem a palavra o Sr. Carlos Pinto.

O SE. CARLOS PINrrO ("') o:- Sr.
presidente, entrando o pais, agora,
na elaboração de SWL nova Constitui
çáo e iniciando o Govêrno eleito em 2
de dezembro sua linha administra..
tiva, e opor,tuno faça a lavoura sen..
t,lr aos Srs. Constituintes e também
ao porl er públ1co que da. SOlUÇa0 dPo
seus problemas e do tratamento que
lhe fôr dado dentro da nova Consti
tuição depende o ajustamento do
desequilíbrio em que vivem as clas
ses produtoras e consumidoras dn
país. ~ssc desequ1librio, Srs. Consti
tuintes, vem motivando uma série dp.
problemas econômicos e sociais que
.s6 podem ser resolvidos com leis
adaptáveis às condições de vida dos
brasileiro:i, não sômente os das c1..
dades. mas, muito principalmente,
daqueles que vivern. nos campos ,de
produção, alicerçando a ·11da dos
grandes centros e a economia .nacio
nal. (Muito bem.)

,Em 1930. quando os Estados U,ni
dos lutavam CO:ltra fortes crises 1n..
ternas, o Presidente Roosevelt con
seguiu recondUZir o pais ao caminho
da prosperit1a'Cle, fazendo ao pol.itica
da produção, a polltica de valorIzação
~os produtc~ da agricultura e das
.populações rurais, que. aqui entre
n6s, V1vem em crise permanerLte.

O problema, no Brasll, exige a
mesma.. orientação do poder publico.
A nova COZU3tituição tem de acolher
leis capazes de proporcionar ac.s Ia"
vradores facilidades e vantagens. Do
contrário, o abandono dos campos
pelos nossos trabalhadores se acen
tuará. em proporções taIs que tudo
poderá faltar para a subsistência das
populações das cidaties.

Quem ora. fala. Srs. Constituintes,
não vive nos braços dos trabalhadores

(.) Não tol revisto pelo orador.

do ca.mpo, como poderia. a.lguem pen
sar; é um homem da lavoura, na5-"
cldo, criado e que até hoje vive entre
montanhas de pés de café, do norte
do Estado do Rio de Jane1ro, conhe
cendo por isso suas dificuldades e
sentindo .suas verdadeiras necessl"
dades.

Sem saet1!1clos do consum1dor, os
1a.vradores no Brasil precisam ser
melhor recompensados com o valo
rizar dos seus produtos; precisam.
gozar de vantagens tributárias e as
sistência social; precls;Lm, .finalmente,
gozar do livre ctircíto de produzIr.
entregando diretamente ao consumi
dor o produto de seu trabalho, sem
obstáculos e sem a burocrac1a desa
nimadora que sempre lhe dificulta
a~1r. '

O Sr. JaZes Macll4d.o - E sem o
tabelamento unilateral.

O SR. CARLOS .PINTO - Os reajusta
mentos de salários sOmente, não re..
solvem ., problema do enc:l.tccimento
da vida; ao col}trário, co.locam os
consumidores no círculo vicioso da
majoração.

Para produzir no Brasil, não basta
a fertilldade das terras; é mistér,
aclma de tudo, que o Govérno, o po
der pú.bllco culde da lavoura c tam
bflrr.. culd~ dos l::t:vl'adores.

O clima. de pobreza., de dificuldades
flm trll.nsporte, de falta de crédito es
l,eciallza,do, de fa.lta de asslst'êncla
t.écn1ca. mecanlz'l.da e assistência hos"
pttalar c social em que vivem os ho
mens do campo, não seduz absoluta
mente ninguém a viver de trabalhar
no interior do Brasil.

De UIna vez pará sempre, e lndis...
pensável fique bem desmenti'Clo o
fa.lso conceito de que os altos preços
dos produtos da agricultura são en
caminhados para os, bolsos dos lavra
dores. :E: preciso que os economistas
dos asfaltos e dos cassinos compreen
dam que, no Brasil, existem várias
classes de trabalhadores pobres, mas
que a mais pobre, a mais miserável
mesmo, é aquela. que, no interior dos
Estados, produz o neoessá.rlo para
manutenção da vida nos gnl.1l(1es
centros.

O Sr. Jcües Machado - Muito bem.



- 114-

o ,SR. CARLOS Pm:ro -:- Para aqueles
miserá.veIs sustentlÍ'Culos da coletIvi
dad.e a situação ~ de extrema po..
breza.

Em relação ao problema. do crédIto
agTfcola especial1~ado em outros
países, para que ele se organizasse,
foi preciso o sacrificio da economia
das nações. Aqui entre nós, o pro
blema. está naturalmente resolvido
com a :própria economia do lavrador,
8Apenas aguardando maior interê5SC
do poder público na exoour;ão do
.plano já aC'Ouselha.do pela própria
lavoura.

A criação desse banco' tão desejado
e reclamado pela lavoura do Brasil e
de necessidade por todos reconhecida
- capital para a sua organIzação se
acha adormecido no Departamento
Nacional do Café e monta Do nada.
menos de 700 mllhões de cruzeiros.

Com referência à. criação desse
Ba.nco, cumpre..me, como lavrador,
congratuIa7:..me com o Exmo. Sr.
Souza Costa, ex..Ministro da Fazenda,
porque S. Ex. nunca escondeu SE.U
propósito de que se organizasse- êsse
estabelecimento; chegou mesmo a d1~

zer, em certa época, que a lavoura do
Brasil nunca. mais teria outra oportu~

Iúdade mais fácil que a presente, para
resolver seu maior problema - o cré~

dito agr1cola..
O Sr. JaZes Machado - Porque não

o r~olveu durante a Ditadura?
O SR.. CARLOS PIN'l"O - porque,

como V. Ex.o. sabe perfeitamente, foi
substltlrldo no Ministério.

O Sr. Jales Mac1u1do - Só foi subs~

titlÚdo com a queda da Ditadura.

O SR.. CARLOS PINTO - A la
voura., senhores Constituintes, não
desiste absolutamente da criação do
seu Banco. O capital que vai :fazer
face à organização é retiraclo de S1Ia.
economia e, sendo dinheiro da lavou
ra, só a esta cumpre indicar-lhe no
aplicação.

Em .outra oportu..1'1.1dade mostrarei,
desta tribuna, como e onde, no De~

partamento Nacional do Café, está. o
d1:oheiro adormecido. Denunciare!
tarobém - se preciso fOr, aos lavra..
d.ores do :Brasil - os nomes daqueles

que, porventura, tentaram desviar êsse
dinheiro para outras flnal.1dades.

O café, senhores Constituintes, vem
vivenda, há vários anos, sob regIme
de subvenções que não se llrn1ta.ram
aos cafés destinados à exportação;
compreenderam também os cafés con..
sumidos no Rio de Janeiro, a. respeito
dos quais os torra.dores recebIam, de .
inicio, certa quantidade do produto,
grat"l1itamente.

O Sr. JaZes Machado - Subvendo...
nado com dicl1eiro da própria la..
voura.

O SR. CARLOS PINTO - Perfel~

tamente.
Depois que os tOl'l'adores deixaram.

de receber subvenções em espécle~

passaram a tê..las, de máo beIjada, à.
razão de 70 cruzeiros por saca de café,.
:retirados da própria. economia do la..
vrador. Já custaram à economia ca..
feelra. do Brasil, nada menos de dois
bllhões de cruzeiros. O prazo dessas
subvenções termina em 31 de ma.rço.
E' necessário e mesmo muito neces..
sário, que não seja dilatado, porquer
do contrário, o capita.l destinado à. ar..
ganfzação do B":!lcO será por elas.

. c;onsUlllido, muito embora. sõmente
, benef!ciem- os intennedlár1os, os es

pecuIadores de café no Brasil.
Senhores, no tocante à. lavoura do

algodão, o comércio e a 1ndús{;ria bra
sUeiras monopolizaram, de tal ma
neira, todas as vantagens lucrativas
q,ue o lavrador patrícIo já. se sente ~

.l1umUhado em cUidar desse cultura..
Sempre fui contrário aos financia

mentos, porque entendo que o am~

paro do produto deve ser feito em :be~

ne!ício da lavoura e não dos espe..
culadores.

Quanto ao algodão, cumpl'e..me dar
ciência à Casa. de carta. por mim re-
cebida e que passo a. ler: .

~·Remeto..lhe o a1godão am ra...
ma. conforme seu pedido e bem
ass1ln o llnter e mais a. torta. que
são os subprodutos do algodão.
Sendo que da. torta. é extraído o
óleo que é vencUcto bruto a. Cr$
4,00 o quilo. O llnter a Cr$ 4,00
o qullo e a torta. a Cr$ 0,50 pela
usina beneflc1adora.
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Quanto ao preço do algodão em
. caroço, é pago na porta do pro

dutor a Cr$ 1,80 o quilo.
São êsses os dados verdadeiros

que podemos .fornecer ao Hustre
Deputado a fim de que possa. com
ardor defender os Interêsses da
nossa classe, que se encontra em
franco desânimo, quase sem rOr
ças para enfrentar as d1!1culdadcs
naturais da cultura e a ganância
do lucro por demais excessivo dos
espcculadores" .

Srs. Constituintes, a solução do pro..
blema dos tecidos no Brasil tem preo
cupado mUito o Govêrno ultimamcn..
te. Essa preocupação tem se teito
sentir, de modo mais acentuado, en
tre as classes pobres, que se acham
quasl impossibU1tadas de se vestir.

O Govêmo. inspirado no propósito
&.1tamente patriótico de solucionar o
problema. fez com que fossem suspen
sas as exportações. Enquanto i~so, os
senhores industriais e os grandes co
mere.tantes de tecidos se manifesta
vam pela impren.'sa, com o intuito ele
lluCÍ1r a boa fé do povo, e assim cU..
ziam:

~~Os industrialsele tecidos são os
únicos que contribuem sensivel
mente pare. o barateamento da
vida, com uma produção obriga-·
toria de panos .populares, fabri
cados numa base de prejuízos como
prova ele sua boa vontade para
aUviar a situação econômica do
povo. Nenhuma outra lndústrta.
nacional poele oferecer Igual tes
temunho de soUdariedade... "

V...ais adiante," os Srs. atacadistas
de tecidos dizem:

"Essa referência é feita para.
mostrar que a suspensão da ex..
portação, ao contrário do que se
diz na portaria da. CETEX, não
atende:oá ao bem~estar público".

E' verdade, Srs. Constituintes, como
vou provar.

"Não há, absolutamente,. falta
de tecidos, se os preços subiram,
acompanhanc~oo rftmo da vida em
geral, inclusive os gêneros allmen
.tfcios, a causa da. sua elevação

pode estar em tudo, menos na
falto. de tecidos".

O Sr. Oampos Vergal - Permita
V. Ex.1I. um aparte. (Assentimento do
crador. ) O Govêrno dItatorial dispõs
de cerca de oito anos para resolver o
problema discrlcionàrio.mc:nte. Duran..
te êssc largo tempo bem poderia ter
tomado tôdas as providências para
evitar o açambarcamento e Do explo
ração por parte da indústria.

O Sr. JaZes Machado - Era. sócio
na exploração.

O Sr. Campos VergaZ - V. Ex. deve
lembrar-se de que as classes trabalha..
doras - como a. do campo a que o
ilustre o:oador se referiu com tanto
bom senso - at6 hoje estão passando
as mais ne~as ne<:essidades, em vir
tude justamente dessa outra classe d~

exploradores das" indústrias téxte1s.

O SR. CARLOS PINTO - Motivo
por que, caro colega, me atrevi a vir
à tribuna para aconselhar o Govêrno
do J3raslI a aproveitar o mom€:nto e
corrigir o mal.

O Sr. Campos VergaZ - Tem. razão.
Apelo para que V. Ex. use tôdas as
energias em favor dos trabalhadores
do campo, a classe mais desprotegida
e esquecida desde lon5ra data, no
:Brasil. (Muito bem.>

O Sr. Domingos Velasco - Muito
bem.

O SR. CARLOS. PINTO - Para. que
o Govêrno possa tomar medida capaz
de debelar o grande mal do momento,
énecessár1o. acima de tuelo, que co
nheça o preço de origem üo algodão;
do contrário tôdas as pro"1idências fa
lharão.

O lavrador I Srs. Constltuintez, vende
o quilo de algodão aos usineiros· des...
caroçadores por Cr$ 1,80. Desses Cr$
1,80, Cr$ 0,30 são pagos ao trabalha
dor, para a colheita, ficando com o
lavrador Cr$ 1,50. Em compensação,
Srs. Constituintes - prestem bem sen,;,
tido - estão a seu cargo o trabalho
de admil1istração, o preparo do terre
no, o serviço de combate às pragas, às
capinas em número de quatro, o custo
de arseniato para pulverização, o ser
viço depuIverização, que, às vezes, che
ga a exigir cinco operações, o custo da
formicida. e o combate às formigas .
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o uztne1ro, que compra do lavrador
o algodão a Cr$ 1,80 o quilo, faz de
tl.'ês quilos brutos um quilo benefi
cia.do, apurando a cUferença elos dois
quilos em sub~produtos, como sejam o
"L1nter", a.. torta para alimentação
sn1mal e o óleo extrafdo do CfJ.TOÇO. O
lucro do uzineiro está., portanto, re~

pl'csentado na. venda de todos os ,sub
produtos e em mals Cr$ 1,60 do quilo
beneficlado, porque, atualmente, vende
a algodão para as fá.bricas de tecidos
a Cr$ 7,00 o 'quilo.

As fá.bricas de tecIdos. comprando o
algodão a Or$ 7,00 transformam~no em
peças e vendem o mesmo quilo de al~

godão aos consumidores, por lntermé~

dia dos varejistas, a Cr$ 7l,4D!
Conclusão, Srs. Constituintes: 30

ou 60 dias depois do lavrador "ender
o quilo de algodão por C1'$ 1,80, vol,ta
a comprar o mesmo quilo de a.lgodão,
o mesmo, porque contra. fatos não há.
argumentos - por Cr$ 71,40 !

O Sr. Café Filho - V. Exa. per
n'Úte um aparte? (assentimento do
orador). V. EJCa. está. faz;endo bri
lhante exposição sõbre o caso do al
godão. Quero trazer ao .seu discurso
meu testemunho, ainda mais simples
porque não exige tOdas as operações
a que V. E'Xa. se refere. O Rio Gran
de do Norte, cotno V. Exa. sabe, é
produtor de algodão. Vi grande parte.
de seu território coberta d.e algO<loais
abandona.dos, porque o preço da apa
nha era supér!or ao do algodão. Con-

. .seqüenternente, quase tôda a safra se
perãeu no Estado.

O Sr. JaZes Machado - Enquanto
Isso, as fábricas realizavam lucros ex
mord1nár1os!

O SR. CARLOS PINTO - Obriga
do .a VV. Exs.

Srs. Constituintes, o caso que acabo
<1e trazer ao conhecimento da Casa é
verdadeiramente de polícia. E' lasti
mável que os· lndustrlais de tecidos do
Brasil levem roupa para o extrangelro,
com sacrifício dos brasileiros que aqui

. produzem a matéria prima e anda.m
nús corno se fO"'..;Sem 1'ncUos ou es
cravos.

.A medida tomada. pelo Govêrno, ha
poucos <lias, ê fraca e absolutamente
não resolve o problema dos tecidos no

.
Bras1l. E' fra.ca, Senhores, porque em.
nOS50 pais nunca faltou tecido. Nas
lojas do Rio de' Janeiro e do interior
sempre houve em quantidade à àIspo..
s1ção dos consumidores.

O mal não está, Portanto, na falta:
res.1de na expJol'ação, no preço a2to,
astronomicamente alto, po: que os in
dustriais oferecem seu.s tecidos.

O Sr. JaZes Machaào - Onde an..
dava a Coordenação da Mobilização
Econômica a esse tempo?

O Sr. Ca.fé FiZ1to - O mal resic1c
na insatisfação dos exploradores no
ex~esoo de l\1c'l:o~. Ta,lve'lo nem seja
mesmo na exportação.

O Sr. Jurandtr Pires - Por ocasião
do "1.0 Congresso ;Brasileiro da Indús..
tria.", realizado em São Paulo, o Coor
~enador da Mobilização Econômica
pleiteou e presidiu a um .ctrust" da
lndúst:1a. de tecela.gem~ .J;:ra o próprio
Govêrno quem fixava, num 1Ctrust", .a.
liberdade dos preços..0 Govêrno per
mitia que se d.esenvolvessem, até o.
grau a que atingiu, a especulação e o
crescimento .dos preÇos dos tecidos.
V. Ex. tem tOda a razão. Acontece,
entretanto, que a. eJ!;portação propor..
cionava preço mais elevado e, em con
sequência,.. ~ . cotação dos tecidos. no
:Bras}l passou'a ser feita. pela tabela
de exportação. Eis porque o paupe":'
rlsmo se agravou, como V. Ex., tã.o
bem explana. .

O SR. CARLOS PI:N'I'O - Senhores
ConstItuintes, o mOInento não é para.
panos quentes. Torna-se necessário
que o Govêrno tome medida séria, ca
paz de resolver c problema. A meu
ver ela é asegudnte:

I'Ao Govêrno cumpre tomar,
im.ediatamente, medida enérgica
no sentido de obl'1gar os usineiros
a pagar preços compensadores aos
produtores, a tim de que aumente
a. produção e, ao mesmo tempo,
tabelar o prêço do algodão nas
usinas descaroçadoras e nas!áw
bricas ele t.ecidos, estipulanclo um
lucro razoável para o comerciante
d1strlbu1dor. Desta maneira, fi
cam protegidos os produtores e
consumidores e limitados os lucros
dos intermediários e dos comer..
a.ntes" •
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o Sr. JaZes Machado - Não parece
a V. Ex. que já são demasiadas tôdas
as autarquias - o Departamento Na
cional do Café, Instituto do Açúcar e
do .Alcool, etc.? Ainda pretende mais?

. O SR. CARLOS PINTO -Se Vossa
Ex.lI. não aceitar a medida por mim
aconselhada, dentro em poucos meses
irá comprar o quilo de algodão por
trezentos cruzeiros.

O Sr. Café Filho - Desde que o
Govêrno combata a ganância e pro..
porcione apenas lucros justos, V. Ex..
celência não terá razão.

O Sr. J!Zles Machado - O Govêr..
no não deve permitir os lucros extra..
ordinários, de que é sool0.

O Sr. Café Filho - Exatamenw.
O grande mal é a ganância.

O SR. CARLOS PINTO - A ques
tão não está sômente em combater
o lucro na mão do industrial. E' ln
cl1spensável se proteja a fonte pro
dutora.

O Sr. Jales Machado - .Ainda ago..
lI:'a o Govêrno, por intermédio aa. ,Co
missão de Tabelamento, está fixando
preços sem o concurso da: la-..oura .
Tive oportunidade de dizê-lo no dis
curso que proferi há dias.

O SR. CARLOS PINTO - Senhc
res Constituintes: o caso do algodão
e dos te~ldos em geral, no Brasil, fere
os mais elementares princípios da to
lerância e, até mesmo, da moral do
povo.

Relativamente aos produtos da pe
quena lavoura, também deseJO profe
rir algumas palavras.

Para as culturas feitas nos subúr
bios do Rio d~ Janeiro, enquanto os
pr~ços são escorc:ml.1ltes para. os con
sumidores, para os produtores tornam
se mais que miseráveis. Haja vista,
sp,nhores, que um quilo de mandioca
é .e:lttegue pelo lavrador, na fazenda
de São Bento, que dista apenas 28 m1
nutos da Avenid::.. Rio Branco, pelo
preço de quarenta centavos" e o co
merciante, em menos de três horas,
entrega. a mercad.oria aqui, na praça,
a dois cruzeiros o quilo!

O: Sr. Café Filho - E quanto paga.
de .transporte?

O SR. CARLOS PINTO - O trans
porte não atinge a dez reis por quilo.

o Sr. Café Fi.lho - V. Ex,P., como
representante eleito pelo Estado do
Rio, conhece bem a questão de tabela.,
e, por 1sso, aceito a dec1a.raçáo.

O SR. CA:&LOS PIN'J:IO - Pode o
distinto colega aceltá..la,porque é a
expressão da verdade. Oonheço bem
o assunto, em todos os seU5 aspclctoS:
plantação, carreto e vendagem na pra
ça Saenz Pefia.

O Sr. Café Filho - O meu propó
sito, formulando a pergunta,foi fixllr
responsabilidades no encar-ccimcnto da
vida.

O SR, CARLOS PINTO - Os 10.
vradores da referida fazenda de Sô,o
Bento venclsem a colheita de bananas
numa média de seSS{lnta centavos a
dúzia e os comerciantes colocam a dú
zia de bananas nos mercados a dois
cruzeiros, e há bem poucos dias por
qua.tro cruzeiros.

Os cereais trabalhadas no interior
do Estado e vendidos a.os consumido
res nas grandes capitais, são p"l.gos aos
lavradores por um têrço do valor pelo
qual são adquiridos pelo consumidor
no Rio de Janeiro.

Posso citar ACaso. um exemplo: o
milho. Seu custo de produção - e
posso provar aos colegas, se fôr soli
citado - de trinta e quatro cruzeiros
o saco, é pago ao !avrndor, no interior.
a trinta cruzeiros o saco! Aqui na pra
ça, porém, é vendido a oltenta e qua
tro cruzeiros o saco!

Corno é fácH ver.lt1car, e.rjste umg,
diferença de cinqüenta e quatro cru-
zeiros, que correm por conta da ex...
ploração e Jos fretes proibitivos, exor...
bitantes, mesmo, das companhias de
estrada ~1'erro.

O Sr. Café Filho - Fretes !Jroib1ti
vos, frisa. V. Ex.lI. muito bem.

O Sr. Ed-uardo DuviVier - V. Ex....
eelêncla permite wn aparte?

O SR. CARLOS PINTO -Com
muito prazer.

O Sr. Eduardo Duvivier - Em cer
to período do ano passado, apreço do
milho em Londrino. era de oito cruzei
ros o saco; em Itararé, limite de Pa- .
raná com o sul de São Paulo, trinta. '
e cinco cruzeiros; em Avaré, cinqüen
ta e cinco cruzeiros; em São Paulo;
sessenta a sessenta e c.1nco cruze1ros.
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no Rio de Janeiro, oitenta. crul::eb:os.
O preço do produto, aqui, portanto, tal
dez vezcs supcrior ao seu custo em
LondrIna, decorrência natural não só
ela elevado. ta.xa de transporttl, como,
também. dn. não pequena. demor.a das
mc.rcadorlas nos pátios elas estn.çóes,
clrcunstâncla que muitas vezes acar..
rct::L o seu completo estrago,

O SR. CaRLOS P!N'ro - Neste
ponto, discordo do ilustre col~ga. poIs,
como já referi à. Casa, o custo de pro..
duçã,o do milho, por saco, é de trinta
e quatro cruzeiros, e o lavrador o en
trega pot trinta cruzeiros apenas. S6
de t.rcte, do norte do Est'l.do do Rio de
Janeiro até dentro do trapiche, são
consumiàos dez cruzeiros e setenta
centavos!

se Do exploração é de 01'$ 54,00, de...
duz~ V. Ex.1I. Cr$ 10,70 e verá que o
:resto corre por conta. dos e,.:ploraciores
do RIo de Janeiro.

O Sr. Hermes Uma - V. E,;;.- tem
Mda. ra?..".l.o. A margem da explora
çâo 6 !antástica.

O Sr. Café FU1l.o - Nisto o orado:::
nD.o ê contcstndo por mnguem.

O aR. CARLOS PINTO - Enquan...
to o Invrador vende um saco de arroz
_ isto é bnso tomada na minha fa...
~cndn - de 52 quilos e melo por
Cr$ 60,OQ, esse mesmo anoz é 'V2ndido
o.OIl cons.umidores no Rio de Janeiro
por Cr$ 240.00 representando. no caso
em nprêço, Cr$ 135,00 a exploração dos
intcrmed1árlose revendedores.

Entre uma infinidade de exemp1:Js.
que poderei citar, êsses mostram p<:r..
!cltn.mentc, a necessidade de o G<>ver...
no nS:Jcntnr medidas severas de com..
'Pnte à. exploração com resultados be..
nótlco3 pnra. os pNdutores e {jf) con..
aumldofa5.

O nmpnro dos lavrad<lres dE've ser
orgnntl'.nd<l com o· preparo das leis;
o como na momento é de organlznçâo,
(h~v(! merecer ll. compreensão e ti boa
vonLndQ de todos os S1's. C-:lnstituin...
tCl'l nn ncc1tnçlio de p::ovidencias de
protl'Cl\o nos miseráveis trabalhadores
00 Oll,mpo.

A la. vourl\ do Brasil - ê preciso que
fiQtl(l l}cm clnro :la idéia de todos os
brnl\lhMo~ - nâO prescinde dessa pro..
~OClo.

o Sr, Bastos ~avares - Relativa..
mente no açucar, náosc vertf1cn 15::30,
po·rque no Rio de Janeiro, capital da.
República, onde se compram 05 q;t1ne..
.1'05 alimentícios pelas prêços mais ele..
vnc1os, a açucar é comprado por l]n!xo
préço. Isto porque o govêrno o tabela.
O mesmo devIa fazer para 05 dcrna1s
gêneros de primeira necessidade,

O SR. CARLOS PINTO - V. Er.cla.
acaba. de referir..,sc a um assunto r;ô ..
bre o qual vai ter a oportunidade de
me ouvir desta tribuna. Incontesta
velmente, uma das maiores lmorali..
dadfS que se podem praticar c,ontra
um povo que tro.balha para vivt'r 
o povo do interior - é () caso do l'.çu
caro

V. Excia. val..me ver provar que,
enquanto o desgraçado de meu colono
é proibido, até, de moer a cana ,ara
produzir o caldo com que adoça o
café, nós, engravatados, ensapatados e
bem aUmentados, compramos o aç1.1Car
"Pérola", na pQ:rta, a domicilio, por
CX'$ 2,30.
6-Sr~ Campos Vergal - V. Excia. ,.

t€m tóda razão. O caso do açucar :10
Brasil constitui uma das maiores ver
gonha5 para a nossa legislação socIal.

O SR. CARLOS PINTO - Estou di
zendo, Srs. Constituintes, - e, repito,
é preciso que fique bem claro na me..
mória de todoS os brasileiros - que
a lavoura do Brasil já atingIu o pOnto
culminante de sua tôlerância e não
suportará. mais nada, haja o que hou
'Ver.

O Sr. Café Filh.o - O protesto de
V. Excla. tem grande lmportânQla.
Tra.ta-se ele um Deputado f111:.J.dQ à.
maJ.oria parlamentar, a quem e5~f'.mc:;:

ouvindo impressionados com a cbreza
de seu depoimento.

O SR. OARLOS PINTO - A lavou
ra não tolerará mais a exploração dos
açambarcadores, nem tão pouco a 51...
tuação de miséria. em que vivem os
proclutores do Brasíl. (Mutto bem,'
muito bem. PaZmas. O orador é r:UT1L~

p~mentado.)

O SR. RAUL PILA (M o seguinte
discurso) - Sr. Presidente, Senhores
Constituintes: no dIscurso da última
sessão, que fui obrigado a 1nterrom..
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per, trato.vo. eu da influência do re..
. gime constitucional sõbre a formação

dos partidos nacionais. Examinara no
Influência da Federação, para concluir
que êsse fator é de somenos impor..
tâ.ncla; multo mais relevância teve,
para o desaparecimento dos partidos
naclonais em nosso pais, o regime pre..
sldenciaL

Deve haver, pois, outras causas para
o fenOmeno brasileiro. E urna delas,
certamente a principal, é o regime
presidencIal, que, por sua própria di
nâ.nica, longe de favorecer, dificulta
o desenvolvimento de verdadeiros par
tido:. politicos.

Com efeito, enquanto, neste re~..
me, a preponderância do presidente e
a irresponsabilidade dos seus ministros
transfere para o paço presidencial a
solução das maIs importantes ques
tões, no regime parIa" .~,ntar os gran
des problemas nacionais, são, por fOr
ça, amplamente debatidos no parla
mento e fora dêle. No primeiro caso
é o govêmo quem resolve, em nome da
sua submissa. maiorIa: no segundo, são
as vá.rias correntes politicas que, ins;'
pirando-se nos seus princípios, vão
traçar a orientação do govêrno. No
primeiro caso, tornam-se os debate.s
parlamentares uma quase inutilidade;
no segundo, pelo contrário, são indis
pensáveis e, mais do que isto, efetivos
e, pondo-os continuamente em prezen..
ça, revigoram êles os vários sistemas
de idéias, que constituem a essência
dos partidos políticos.. No ambiente
criado pelo regime presidencial são,
pois, muito menos favoráveis as con
dições ao desenvolvimento das orga..
nizações partidárias.

A confirmação encontramo-la no
iato que nos têm faltado muitas
vêzes, verdadeiros partidos estaduais,
se tais não quisermos considerar certos
grupamen.tos destinados à Gonquista e
.à explol'ação do poder. Se a federa
ção, e não o presidencialismo, fOsse',
entre nós, o fator funesto aos partidos,
deveriam os pa.rtidos estaduais medrar
na mesma pro::>orção em que definhas
sem os partidos nacionais. Não é, por
'certo, o· que se tem yeriílcado. As.
-poucas exceções confirmam a regra.

Existem, é verdade, grandes parti..
dos nos Estados..Unidos. Mas quem
quer quc conheça suficientemente a
vida política dmcrlcnna não ignora
que se trata, antes, de formidá.veis
organiza.ções eleitorais, que de
verda.c1elrol; partidos, assentos em sis
temas ideológicos definidos. E, ainda,
subsistem, graças, somente, aos excep
cionais predicados cívicos do povo
americano.

Já que faleI nos Estados~Unidos, Se
nhor Presidénte, convirá ad"lcrtir que
e:ta, grande e poderosa nação, tão
largamente credorD. do reconhecimento
da humanidade, pode ser tomada como
paradigma em muitas causas, mas
não se recomenda, absolutamente, por
seus costumes políticos. A este res..
peito, acha-se ela muito abaixo da
Inglaterra e .das mo'narquias parla
mentares da Europa.2ste é o depoi
mento de todos os publicistas que se
têm ocupado com tal aspecto da vida
norte-americana.

:Poder-se-á, talvez, Sr. Presidente,
objetar, contra ao tese que estou desen..
volvendo, haverem-se constituído no
Brasil, não faz muito, dois partidos
nL.ciona1s, o integralista e o comunista,
que se mantiveram mais ou menos la
tentes durante a Ditadul'a e voltaram
agora à. atividade plena, embora com
nome mudado o primeiro. Cumpre
notar, porém, que se trata de orga
nizações extremistas e que, por isto
m.esmo, em condições alheias ao satis
fatório funcionamento do regime, como
a mística que criaram e difundiram
têm a causa da sua. resistência. Ao
invés de desmentir, estes exemplos
contirmam a tese: partidos !unda..
mentalmente d~mocráticos,que apenas
no livre debat<: dos principias assen
tam a sua existência, que unicamente
na persuasão têm o seu método de
,ação, êstes só num verdadeiro regime
de opinião podem medrar • Onde a
opinião pública nada vale, os partidos
também não valem nada e acaba ani
quilando-se fa talmente o impulso ini-
cial que os gerou, .

O Sr. Fernandes Tavora - :e claro.

O SR. RAUL PILA - Assim, dado
que não pode haver verdadeira de
mocracia sem partidos, necessário se
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faz. adotar 'Um, mecanismo Constltu..
elonal que, longe d.e dificultar, lhes
favoreça o desenvolvimento. Tal re...
gime é, certamente, o parlamentar,
como têm demonstrado os tatos e se
deduz da. própria cUnãznlcn do 5is..
tema.

Pcrcebc~s~, agora, Sr. Presidente,
quilo enganados estã,o 05 quo. não po
dcncl0 deixar de reconhecer a supc..
rioridade do sistema parlamentar, ob..
Jetam que não o conseguiríamos pra
ticar com bons resultados, por im
plicar êle a existência de partidos na
cionais e não os t&rmos no Brllsil.
O rer;lme parlamentar trar1:l'fatal
mente os parttdos que até agora nos
têm faltado, por criar o ambiento pl'O~

picio ao seu desenvolvimento. Com
a ditadura mais ou menos atenuada.
e disfarçada que temos .tido, é que
êles nunca pOderão vlnsar. Esta é a
lição do. nossa história.

A vida das nações, como a doa in..
cUviduos. nem sempre flUi regular..
mente. Está sujeita ao situações 1m..
.previstas e 1mp:oevisiveis, como cri
ses econômicas, graves comoções po
pulare:.., guerras externas. Convém,
pois, que o go;rêmo, muito principal..
mente o g'iVêrno democráttco, se p0t)S6.
nC:o.ptar fàcIlmente n tão variáveis
cc.lcllções'.

Ora, o regIme presidencial é. extre~

mamente rígido. Assim como sàmente
a intervalos lixos pede ,0 parlamento
re;Ljustar-se ao povo de que emana
assim. também não há. como adap~
tr'-se o govêrno à nova situa.ção
criada, pois O· govêrno é proprlamente
o presidente,' Que foi eleito por um
prazo determinado, c meros secre..
t{.rios pessoais são os seus ministres.
Se, ao prodUZir-se a crise, tiver a.
Nação a bca sorte de pOEsuir à testa
d" seu gOVerno o homem aprop'rlado,
tudo poderá correr bem; mas nã.o ha
verá. como remediar a situação na.
hipótese contrária.

CaracteriZa-se, inversamente. por
sua extrema. flexibilidade o regime
parlamentar. .As mais imprevIstas si
tuações podem. nêle encontra.r re
médio. Se, por qualquer motivo, não
cJrresponder o govêmo à gravidade da
situação, pode ê!e ser fàcl1 e suave-

mente substltuído. Para cada nova
conjunt'UrEL" terá a Naçáo o govêrno
atlequado. 'Isto por ser o parlamento
como um sensórIo da naeion~l1dadc e
nele se refletirem todos os sentimen
tU1:i. tôdasas necessidades e todos os

; desejos dela.
Foi o que se verificou claramente

nas duas grandes guerras. Na de 1914,
o homem providencIal do. Prança foi
Clerncnceatt; na de 1939, foI Chllrchil
o estadista, que encabeçou a admirá
vel resistCmcia da Inglaterra. Nenhum
dêlcs era govúrno ao romperem ~s

hcst11idndcs e ambos alcançaram o
poder no momento preciso, graças,
jw::tamentc, à admirá.vel flexibilidade
elo rcr;ime parlamentar. Com éste, a
I~aç:1o pode ter o govêmo conveniente
:l cada situação; com o sistema pre...
sídencial, o ,govêrno é estabelecido
pri:viamentc c por prazo .1'ixo. Bem
011 mal, está constituido e há..de per
m2.neccr até o :fim do seu mandato, a
nilo ser que um motim o derrube.
(Apoiados.) I

Rigidez c flcxibiUdade são, pols, os
antônimos que. caracterizam, respec..
tivame:lte, o presidencialismo c o par
lamentarismo.

Alem de poder substituir. fàci}..
mente, OS homc;ns de govêmo de acõr
do cem as ocasiões, apresenta. o sis
tebapo.r1amentar ,af.ndEl. outra vil'
tudc: o seu próprio modo de funcio
namento se adapta !àcilmente às
mal!; diversas circunstâncias. Ocasióes
hft., ,com efeito, na vida das nações,
em que se requer um poder executivo
forte, capaz de proceder rápIda e de..
cisivamente. Sem que naãa se altere
na c3s~ncia do regime, pode então o
parla.mento conceder plenos poderes
ao govêrno, inclusIve a faculdade de
baixar decretos com fôrça de ,lei. Mas
nenhum atentado à democracia. rê..
pl'csentntiva envolve semelhanteprá
tica, porque, dependendo o govêmo
da confiança do parlamento, apeLas,
se põe então maior ênfase nesta con..
fiança; e porque, a qualquer mo
mento, pode o parlamento chamar ar
contas o govêrno e su1Jst1tuí-lo.

O Sr. Agamemnon Magalhães 
Parlamentarismo ê govêrno realista;
presidencialismo ê govêrno teórico.



o Sr. Fernandes Távora - MM
uma dura toada.

O SR. RAUL 'PILA - Haverá e.o~
vêrno torte, quando o exijam as clr~

cunsti\.nciaS,nla5 nunca o ccsarl:.mo
caractcristlco do regime presidencial.

Em outros têrrnos o regIme parla~

mentar é compatível com a ditadura,
mas a ditadura no bom c histórico
sentido da palavra, n. ditadura limi~

tada que os romanos conheceram paro.
fazer face às grancles dificuldades da
pátria, e preservar à. própria sorte da
República.

O Sr. Ayamemnon Magalháes 
Um é reJ;lmc de opinião; outro é re~

gime autoritário.

O Sr. Fernandc:: Távora - V. Ex.n
pode dlzê~Io de: cadeira..

O SR. PRESIDE!q'TE (fazendo soar
os tímpanos) - Lembro ao nobre
orador, que o tempo está terminado.

O SR. RAUL PILA - Atendendo
a V. Ex.lI. Sr. Presidente. sou obri~
gado a interromper mais uma vez o
meu discurso. (ft'l1t.ito õem; muito bem.
Palmas. O orador é V'lvamente cum~

prtmcnta,Zo-) .

. O SR. PRESIDENTE - Acha-se
na Casa o Sr. Monso da Silva Ma
tos.

ConVido os Srs. 3. o c 4.. o secretá~

'rios para, em comissão, introduzirem
:no recinto S. Excia...

(Comparece S. Ezcia.. e presta.
o compromisso).

o SR. PRESIDENTE - Está fin~

da a hora dp Expediente.

Passa~se à. Ordem do Dia.

Comparecem mais 59 Senhores Cons~

tituintes:

Partido Social Democrático

Amazonas:

Alvaro Maia.
Valdemar Pedrosa.
Leopoldo Peres.
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Pará:

Duarte de Oliveira.
Carlos Nogueira.

Mnranhüo:

Clodomir Cardoso.
Vltol'ino Freire.
Odilon Soares.
Luis Carvalho.
José Nciva.

Piaui:

Renault Leite.
P.rt'ia Leão.

Rio Grande do Norte:

Dcoclêcio DUarte.
José Vnréla.

Paraíba:

José JofilL

Pernambuco:

Costa POrto.
Ulls.scs Lins.

Alagõas:

G6is Monteiro.
Medeiros Neto.

Bnhia:

Pinto Aleixo.
Régls Pacheco.

Espírito Santo:

Alillo V!vaqun.

Rio de Janeiro:

Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Alr.aml Peixoto.
Eduardo DuviviCl.'.
Getúlio Moura.
Heitor Col1et.

Minas Gerais:

Benedito Valadares.
Lair Tostes.

São Paulo:

José Armando.

Goiás:

Caia.do Godó1.
Guilherme Xavier.



Paraná:

Munhoz de Melo.

Santa Catarina:

Ivo d'Aqulno.
Otacflio Costo..
Rogério Vieira.

Rio Grande elo I Sul:

Batista Luzardo.
Pedro Vergara.

U'nião Democrática Naciona.l

Pará:
~gostinho Monteiro.

Piauí:

Esmaragdo Freitas.
:Matlas 0l1mpl0.

Ceará:

José de ;Borba.
Paraíb'a:

Osmar Aquino.

Pernam.buco:
Lima Cavalcanti.

Bah1a.~

Aloísio de Carvalho.
Luís Viana.
Rafael, Cincurá.

Distrito Federal:

Ham11tonNogue1ra •

Rio de Janeiro:

Romão Júnior.
Soares Filho.

Goiãs:

Jales Machado.
Rio Grande do SUl:

Flores da Cunha.

Partido Trabalhista Brasileiro

Ba}'\ja:

Luis Lago•.

Distrito Federal:

:Rui Almeida.
Vargas Neto.
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Gurgel do Amaral.
Antônio Sllva.
Barreto Pinto.

São Paulo:
Berta Condé.
Euséb10 Rocha.

Pax'anã:
Melo Braga.

Pa.rtido Comunista do Brasil

D1strito Federal:

João Amazonas.

Rio de Janeiro:.
Claudino Silva.

Partido Republicano

Maranhão:

Lino Machado.

Pernambuco:
Sousa. Leão.

Sergipe:

-- ...Dunal Cruz..-. ~ - ~

Minas Gerais:

Daniel. Carvalho.
Artur Bernardes.

Partido Popular Sindicalista

Pará:
Deodoro Mendonça.

O SR. PRESIDENTE - Vem à
Mesa o seguinte requerimento:

Requeiro que se consigne na ata de
nossos trabalhos de hoje, um voto de
regosijo pela chegMll. do primeiro
trem. conduzindo minério de ferro
para movimentação da grande Usina
Siderúrgica de Volta. Redonda, obra
monumental e de grancies passilJ1llda
des para a riqueza cada vez maior elo
Brasil.

Sala. das Se.ssõest em 7 J..e março
de 194.6. - Edmundo Barreto Pinto.

O SR. PRESIDENTE - Em vota
ção a Resolução n.O l-At de 1946 (Re
gimento Interno) .

Foram apresentadas ao projeto de
Regimento 308 emendas. A respectiva.
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ComilSsão estudou-as devidamente,
,apresentando o subst1tutivo que é do
conhecimento de todos os Srs. Cons
tituintes.

Pelo art. 158 do Regimento ora
em vigor, O"'substitutivo oferecido pela
Com1ssão tem preferência, salvo deli..
beraçâo em contrário da Assembléia,
como o permite outro prece1to regi
mental.

Estã.o sObre a Mesa vários reque
rimentos ele preferência para a vo
tação. O primeiro dêles é do Sr. Bar
reto Pinto, para votação, por partes,
do art. 1.°.

O SR. BARRETO PINTO (Pela
ordem) - Sr. Presidente, parece-me
que seria preferível - não sei se o
Regimento o consente votassemos em
primeiro lugar o substitutivo, salvo os
destaques cu preferências. :Era assim
que se procedia antigamente.

O .SR. PRESIDENTE - AfJrmei
.que o substitutivo tem preferência. O
plenário, entretanto, pode alterar essa
ordem. E o nobre Peputado fêz pre
cisamente um requerimento nesse sen
tido.

O SR. BAR.RETO PINTO - O meu
desejo é poupar trabalho a V. Exa.
Votado osubsUtutlVO, far-se-la, en
tão. a votação de cada uma das emen
das destacadas, aprovadas ou· rejei~

tadas pela Comissão.

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre
a Mesa como disse diversos requeri~

mentos, e dêles estou dando conhe
cimento à. Casa. O pr'.meiro é do
Sr. Barreto Pinto, pedindo preferên
cia para a emenda que ofereceu ao
art. 1.° DO sentido de que do mesmo
seja eliminada a expressão ".salvo mo
tivo de fõrça maior".

Está llssim concebido:
Requeiro preferência para. a su

pressão no art. J..o "salvo motivo de
fórça. maior" substituindo a palavra
"reunir-se-â"pela expressão "realiza..
rá os seus trabalhos".

Sala das Sessões, em 28 de feverei~

ro de 1946. - Edmundo Barreto Pinto.

O SR. NEREU RAMOS (Para en
caminhar o 'Votação) - Sr. Presi..
dente, penso falar em nome da Co..
m.tssão, declarando que aceitamos o.

segunda parte da. proposta. do no..
bre Deputa.do Sr. Ba:rreto Plnto...

O Sr. Barreto Pinto - Muito obrl-
gado a V. Exa. .

O SR. NESEU R..\MOS - ..•no
sentido de ser substituída, no art. 1.°,
a exprcsl:ião "reunir-se-á" por "reali
zará ::;OU5 tra'balho5".

Em verdade, a Assembléia já está.
reunida, de modo que o verbo "reali
zar", ali empregado, conforma-se mais
com a realidade.

Quanto, porém, à primelra parte,
em que sugere seja eliminada a ex..
pressão "salvo motivo de força maior",
parcce~me que S. Exa. não está. com
a razão. A expressão foi colocada ai
para significar que, no caso de haver,
por exemplo, qualquer dano nêste edi
fício, que impossibilite a nossa reu
nião, fica a Assembléía habilitada a
l'cunir-se em outro local.

Assim, acho que náo tem justifica
tiva a· proposta do nobre Deputado
Sr. Barreto Pinto, embora a intenção
de S. Exa. seja louvável c constru
tiVa. (Muito bem)

O sa,. BARRETO PINTO (Para
encaminhar a votação) - Diante da
declaração do bonrado lide.r da maio
ria, aceitando a segunda parte da
minha emenda, penso, Sr.Presiden
te, que, na verdade, a nova redação
não dispensa Do ex.pressão "salvo mo..

. tivo de força, maior" .
• Nestas condições e de acõrdo com
o Regimento, mantenho o. segunda
parte da minha emenda, retira.ndo ~

primeira., ou seja a que se refere à
expressão citada.

Fico, assim, perfeitamente de 9.cÓr
do com o ilustre lider da maioria.
G~uito bem)

O SR. PRESIDENTE - Vamos,
portanto, apreciar a preferência soli
citada pelo ilustre Oeputado Sr. Bar
reto Pinto, afim de que seja votado
o art. 1.° do projeto antes do substi
tutivo.

O SR. NEREU RAMOS (Pela or
dem) - Sr. Presidente, quer me pa
recer que a Assembléia deverá votar,
primeiro, o substitutivo, que tem. pre
:!eréncia regimental.
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o Sr. Ba.rreto Pinto - Foi o que O Sr. Ba.rreto Pinto - FoI por isso
pX'opuz à. Mesa: votar primeIro o subs- que levantei a questão de ordem.
tltutivo, sem prejuizo das emendas e
destaques. O SR. Acuacro 'rOERES - E por

que assim estabelece o Regimento?
O SR. NEREU RAMOS - Supo-' EstAbelece - e faz mlÚto bem - para

nho. Sr. Presidente, 11aver V. E~a. in.. prestigio da Comissào. :Em face de
terpretado mal a. questão de Oltlem emenda.s apresentadas. a Comissão
suscLtada pelo sr. Barrejo Pinto. conclui por um substitutivo; o Reg1.-

O SR. PRESIDENTE _ Atendendo menta, prestigiando-a, dá preferêncIa
à questão de ordem lc-,antada pelo Do êsse substitutivo.
nobre Deputado Sr. :Barreto Pinto, tiO' De tal modo, como proceder? Não
ve ocasião de dI~er que, pelo Regimcn- predso dizê-lo: vota-se o substitutlvo
to, o substitutivo tinha preferência, preferencialmente, salvo, não mais as
salvo deliberação diversa da assemO' emendas, mas os pedidos de destaque.
bléia, como o permite outro disposí- (Muito bem.)
tivo regiment.al. Dando conhecimen~ O Sr. Barreto Pinto - Os destaques
to ao plenário do· requerimento do das emendas, porque não votamos d~s'"

mesm.o COnstituinte, à Casa cabe de- t~ques.
cldir, se deve oú não ser ma..~tiàa a O SR. AC'O'RCIO 'rORRES - Sr.
preferência ao substitutivo. Presidente, ·.V. .. Ex.lI. vai me perdoar

o SR. BARRETO PINTO <Pela arO' estar importumm,do a Mesa, mas pro
clem) - Sr. Presidente,a questão de curo sempre falar com clareza. Não há
ordem que levantei - e parece que destaques de emendas, apenas. O des
V. Ex.1I. está de a<:õrdocomigo _ vi- taque pode ser ele emendas, como de
sa.va facilitar o métOdo de votação, expressóes, de partes,de sub~partes, do-
pronunciando-se a caSa, em prime1ro 9róprlo substitutho.
lugar, sôbre o substitutIvo. O Sr. Barreto :Pinto - V. Ex.~ esttlõ,

O SR. PRESIDENTE _ Então V... de acôrdo: há desta.que de emendas.
Ex.1I. retira o seu reqllel'imento de pre~- -Desde-que se destaque a emeIlrtta,.
!erênr.ia. faz-se a votação.

O Sr. Barreto Pinto _ Não ret1ro, O SR. ACORCrO TORRES - o·
Sr. l?residente; virá. a ser apreciado. destaque envolve sempre parte má-

O SR. ACtrnCIO TORRES (pela yJma ou mfn1ma da. matéria em. vota
ordem,) ~ Sr. Presidente, creio, data ção.
veniCl., haver um equivoco. nascido das Deve~se votar, portanto, como V. E1t.llo-.
pala\Fras proferidas pelo Sr. Barreto bem o cUsse, Sr. Presidente, em pI1.n~
Plnt() quando reque:rett a preteX'êl'lc~a .cípio, o substitutivo e.. de'Pai~. os des
e da.quelas que agora a.ca.ba. de pro... taques, desde que 8-" Assembléia com·
nun~1ar . 1sso concorde. (Muito bem..)

Di:1lse bem" V. Ex.A Sr. Presidente, O SR.. PRA.DO :KELLY (Pela or~
que, desde que um Deputado pecUsse a dem) - Sr. Presidente, entencJo que·
alteração da preferência regimental, V. Ex.a colocou bem a questão, no
essa poderia ser modl.tIcada. ,modo de apresentá~Ia à Casa;

O sr. Barreto PInto, tendo apresen.. A meu vêr, no caso não há diferen--
tado um pedido de preferêncIa, decla.. tes destaques, mas, sim concurso de
X'ou haver conveniência, e por isso Xe.. prcferêncla,s, ísto ê: fJ. que o Regimento·,
vantou sua questão de ordem. em que faculta para o substitutivo' da Com1s-
fôsst: votado, em primeiro luga:r, o sã.o - por 1sso mesmo que é substitu~
substitutiVO. Mas, para chegar a essa tivo - e as preferências a requeri-
conclusão, não haveria necessidade de mentos dos Senhores CO).'lstitUintes.
requerimento algwn, porque o Regi.. O Sr. Nereu. Ramos - A votação do.
mento Já estabelece preferência para. o substitutivo sem prejuizo dos pedi.. ·
substitutivo. dos de pre1erência.. .
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. O SR. FRADO KELLY- Atendendo
à sugestão já. feita, proponho que V.
.>::x.II., Sr. Presidente, submeta à vota..
çíi.o o substitutivo, ressalvados os pc..

.dldos de preferência. que se encontram
liôbre fi. Mesa. Com isso se colherá um
resultado e hoje mesmo poderá ser
aprovado o substltutivo, examlnal1"
do-se, a seguir, as preferências Bo11ci..
tadas. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - A I'.[esa
aceita. a sugestão c, ao invés de dar a
apreciar à. AS5embléia. os requerimen..
tos, vai pOr a votos o substitutivo,
mantendo os requerimentos, de prefe..
rêncla, caso seus autores não os re
tirem.

Desejo, entretanto, dar conhe<limento
aos Srs. ConstituIntes que acabo de
t:ecebe;~ outro requerimento de prefe
rência, este no sentido de votar-se o
ante..projeto, de pre:erêncla ao Substi..
tutivo. Está. assinado pelos Senhores
Jorge Amado e Carlos Mar1ghela.

O SR. B.ARRE'J:'O PINTO (Pela
ordem) - Sr. Fresiàente, talvez já.
me esteja tornando impertinente, mas
sucedeu que, por motivo de fOrça
maior, tive de ausentar-me do recinto.
Se não tOsse incômodo a V. Ex.A

, pe
diria J,'elêsse o requerlmento. (O ora.~

dor é atendido.)
Data venia, Sr.· Presidente, quer me
parecer que o ante-projeto, melhor, o
rzojeto, já não mais existe. Desde
que veio a plenário, recebeu emendas
e para aqui vo!tou um SUbstitutivo;
parece-me, assim. que deixou de exis
tir. A meu ver, a Mesa. nü,o po~er~J,

aceitar requerimento nesse sentido.
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - A MeS30
não pode deixar de receber os re'tue..
r1m.entos que lhe são enviados ,::>dos
Senhores Constituintes. Ao plenário
cabe dar-lhes a solução que entender,
na Sua soberania. O requerimento está
posto à deliberação da Casa. Se'!'Ja
sonegá..lo, se a Mesa não o tral,13"
mitisse ao plenário, e êsse ato ela não
seria capaz de praticar.

O SR. !;EREU RAMOS (Pe2a
o"dem) - Estou, Sr. Presidente, em
que .0 reque~ento dos nobres Cor~· .
t1tuintes, Senhores Jorge Amado r

Carlos Marighelo., não deve ser '1occlto
pela Assembléia.

Apresentado, ..un. projeto, &::0010

ocorreu, a AssembléIa lhe ofereceu.
trezentas c tantas emendas, que C()l'

:respondem à sua cola'boraçáo. O .ce..
querimento agora mnndf1.do à Mel;io"
abstrâi dessa colaboração, pleitc'lndo
que se vote justamente o projeto orl..
sinal, quer dizer, pondo~se de paL·te
tOdas as emendas com que o plenál'lO
cooperou na obra da Comissão. ?ns
muitas emendas apresentadas, 1tvet
sas foram aceitas e constam do SUb:it.l
tutlvo. De maneira. que liste requeri..
mento nos faZ' retrogradar. Por conse
guinte, a aprovação dêsse requeri..
mento nenhuma. va.ntagem. traria, ef)..
tabelecendo a confusão.

Acho que o pecUdo deve ser rejel..
tado. (Mutto bem.)

O SR. PRADO KELLY (Pela.
ordem) - Não seI mesmo como a
Mesa, Sr. :!?residente, possa receber
êsse requerimento, no sentido de ser
votado UJ.'1l ante-projeto, de preferên..
cla ao SUbstitutivo, desde que. sabemos
todos, não bá um ante~projeto:' s6 há
projeto. A não ser que o signatâno
do requerimento o modificasse, por
l1beralldade da Mesa, V. Ex.a. não 'Po
deria, siquer, submetê..lo a votação.
Seu objeto é lnexequ!vel.

Não existindo ante-projeto. nao se
pode conceder essa preferência.

De qualquer forma, se o requerimen..
to:fôr submetido a votos, votarei pela
sua. rejeição. (Muito bem.)

O SR. CARLOS MARIGBELA (Pela.
ordem) 51'. Presidente, na qualidade
de um dos signatários do requerimento,
devo declarar que nosso olJjeUvo toi
demonstrar que o substitutivo, contJ;l.
o qual, aliás votaremos, é mais reacio
nário do que o projeto apresentado.
Achamos preferível o projeto. Não nos '
parece, entretanto, que as emendas
oferecidas fiquem prejudicadas com a
votação do projeto, porque ela.s se..
riam levadas em consideração. Nós
mesmos, da bancada comunista., in~

clusive, pusemos em destaque uma
sél'ie de emendas aoante~projeto que,
uma vez aceitas, tornariam êsse mesmo
projeto, com as emendas c. ail"'da mais,
com outras porventura destacadas, em
concUções de atender ~ nossasneces-
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s1dadcs, como Constituintes, melhor do
que o substitutivo.

Esta a única e exclusiva finalidade
do nosso requerimento, que, supomos,
nada. custa seja submetido à aprecia
ção da Casa. (Muito bem.>

O .SR. PRESIDENTE - A Mesa
não se julga com direito de recusar
o recebimento de qualquer requeri
mento, porque o Regimento dett:rmina
sejam os mesmos submetidos ao ple
nário, salvo dellberação contrária da
Assembléia.

E' o motivo por que dou conheci..
m.ento à Casa do requerimento de
preferência que está sendo apreciado
e foi impugnado pelos Srs. Nereu Ra
mos, líder da maioria, e Prado Kelly,
sustentado, porém, por um de seus
ilustres autores, Sr. Carlos Marighela.

Como se trata de preferência sôbre a
votação do substitutivo vou pó-lo a
votos.

O requerimento está assim conce..
bido:

Requeremos seja votado o ante-pro
jeto de preferência. ao substitutivo.

Sala das Sessões, 7-3-946. - Jorge
Amado. - Carlos MarigheZla.

OS 61'S. Constituintes que aprovam
.() requerimento queiram !se levantar.

O requer1mento :roi ;rejeitado.

O SR. CARLOS MARIGHELA
(Pela ordem - Requeiro a V. Exa.,
Sr. Presidente, mande proceder à
contagem dos Srs. Constituintes que
se ·...contram no Recinto, a fim de
constatannos se há número.

O PRESIDENTE - O nobre De
putado será atendido (Pausa,)

Acham-se no Recinto 136 Srs.
Constituintes. Não há número. Vai~

se proceder a chamada dos Senhores
Consti~uintes.

O SR. GEORGlNO AVELlNO (l.o
Secretário) procede à chamada.

Partido Social Democrá.tico

Acre:
Hugo Carneiro.

'Amazonas:
Alvaro Maia..
Valdemar Pedrosa.

Leopoldo Peres.
pereira da Silva.

Pará:

Duarte de Oliveira.
Lameira 13ittencourt.
Carlos 'Nogueira.
Nélson Parijós.,

Maranhão:

Clodomír Cardoso.
l:'ereira Júnior.
Crepori Franco.
Vitorino Freire.
Odilon SOares.
Luis Neiva.
Afonso Matos.

Piam:

Renault Leite.
Areia Leão.

Ceará:

Osvaldo Studart.
Raul Barbosa.

Rio Grande do Norte:
Georgino Avelino.
Deoclécio Duarte.
José Varela.
Valfredo Gurgel.

Pernambuco:

Agamemnon Magalbães.
Gereino Pontes.

. Costa pôrto.

Alagoas:

Teixeira de Vasconcelos.
, Góes Monteiro.
Silvestre Péricles.
Medeiros Neto.
Lauro Moncenegro.
José Melo.
Farias Júnior.
Afonso de Carvalho.

Sergipe:

Leite Neto.
Graco Cardoso.

Bahia:

Pinto Aleixo.
Regis Pacheco.
Eunápio ele Queroz.



Espírito Santo:

Atí110 Vivaqua.
Henrique ele Novais.
Vieira de Rezende.
Alvaro Castelo.

Distrito Federal:

J onns Correla.
José Romero.

Ria de Janeiro:

Pereira Pinta.
Amaral Peixoto.
Eduardo Duvlvler.
Carlos Pinto.
Getúlio Moura.
Heitor Collet.

.Bastos Tavares.
Acúrcl0 TOrres.
Brigido Tinoco.

Minas Gerais:

Melo Viana.
Celso Machado.
Lalr Tostes.
Alfredo Sá.

São Paulo:

NaveU Júnior.
José Armando.

Goiás:

Calaelo GadO!.
Guilherme Xavier.

Mato Grosso:
PODee de Arruda.
Argexx11ro Fialho.

pa.raná:

FláVio Guimarães.
Roberto Glasser.
Fernando Flores.
Munboz de J.'delo.
Lauro Lopes.
João Aguiar.
Aram1s Ataide.
Gomi Júnior.

Santa Catarina: .
Nereu Ramo:;;.
Ivo d'Aquino.
Otac111a Costa.
Orlanela Brasil.
Roberto Grossembacher.
Rogério Vieira.
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Rio Grande do Sul:

Gaston Englert.
Adroaldo Costa.
Daniel l'"lo.raco.
Batista Luzardo.
Manuel Duarte.
Souza Costa.
G1Jcúric Alves.
Luis Mércl0.
Pedro Vergara.

União Democrática Nacional

Amazonas:
Manuel Severiano.

Pará:

Agostinho Monteiro.
Epílogo Campos.

Maranhão:

Alarico Pacheco.
Antenar Bogéa.

.21aul:

Matlas Olímpio.
José Cândiclo:

Ceará:
Fernandes Távora.
Paulo Sa.rasate.
G~it1l Barreira.
Egberto "'odrigues.
Fernandes Teles.
José de Borba.
Leão Sampa.io.
Alencar Araripe.

Paraíba:

Adalberto Ribeiro.
Vergnaud Vanderlel.
Ernaní Sátiro.
PUnio Lemos.
Osmar Aquino.
R...rgemiro de Figueiredo.
Ferl1nndo Nobrega.

Pernambuco:
Lima Cavalcanti.

Sergipe:

Leandro Maciel.
Heribaldo Vieira.

Bahia:
Alolsio de Carvalho.
Juraci Magalhães.



Otávio Mangabeira..
Manuel Novais.
Luís Viana.
:Dantas Júnior.
Nestor Duarte.
João Mendes.
Alberico Fraga.

Espfrito Sa.nto:

Luis Cláudio.

Distrito .,Federal:

Hamilton Nogueira.
Hermes Lima.
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

:Rio de Janeiro:
Prado Kelly.
Romão Júnior.
José Leomll.
Soares Filho. I

Minas Gera1s:
Gabriel Passos.

São Paulo:

Paulo Nogueira.

Goiás:

Domingos Velasco.
Jales Machado.

Mato Grosso:
Agrícola de Barros.

Paraná:

Erasto Gaertner.

Santa Catarina:

Tcmás Fontes.

:Rio Grande do Sul:
Flores da Cunha.
OSório TUiutl.

Partido Trabalhista Brasileiro

Distrito Federal:
Rui Almeida.
Benjamin Fara.h.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
Segadas Viana.
Bentc10 .Fontenele.
Baeta Nev~.
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Antônio Silva.
Barreto Plnto~

Rio de Janeiro:

Abelardo Mata.

Minas Gerais:
Ezequiel Mendes.

São Paulo:

Guarac1 Silveira.
Pedroso Júnior.
Berta Condé.
Eusébio Rocha.

Paraná:
Melo Braga.

Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:
Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira.
Alcêdo Coutinho.

Bahia:

Carlos Marighéla.

Distrito Federal:
- •• 4

Carlos Prestes.
JOão Amazonas.
Mauricio Grabo!S.
Batista. Neto.

Rio de Janeiro:

Claudino Silva..
Al!:ides Sabença.

São Paulo:

José Crlsp1m..
Osvaldo Pacheco.
Jorge Amado.

Partido R.epublica.no

Maranhão:

Una Machado.

Pernambuco:
Sousa Leão.

Sergipe:

Durval Cruz.
Amando Fontes.

Minas Gerais:

Daniel Carvalho.
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Partido Democrata Cnsto.o

Pernambuco:.
Arruda CânlarÍl..

Partido Popular Sindicalista

:Pará:

Deodoro Mendonça.

Partido Republicano Progressista

Rio Grande do Norte:
Café Filho.

São Paulo:
Campas Vel'gal.

Partido Libertador

Rio Grand.e do Sul:
Raul PlIa.

O SR. :PRESIDENTE - Responde
ram à chamada. 180 Senhores Cons
tituintes. Vou renovar a votação do
requerimento dos Senhores Jorge
.Amado e Carlos Marlghéla.

O SR. BARRETO PINTO - (Pela
ordem) • Sr. Presidente, parece~me,

data vênia. e perdoando~se-me a im
pertinência. que V. Exc1a.. já anun
ciou a rejeição do requerimento. Re
quereu-se veti!1cação da votação. Que
se pretende renovar?

O SR. PRESIDENTE - Ao se pro
ceder à votação do requerimento, a
maior parte dos Senhores ConstItuin
tes não se achava no recinto. Devido
à. falta. de número não poderia consi
derar aprovads. a matéria. pendente
do voto da Casa.

Contra êste requerimento insurgiu
se o ilustre 1!der da maioria, Senador
Nerell Ramos, secundado pelo nobre
deputado Prado .Kelly. O Sr. Carlos
Marighela sustentou o requerimento.
Esclarecido o assunto, verJ.l consultar
à Casa.

Os Senhores Constituintes que
aprovam a preferência requerida quei
ram levantar-se. (Pausa).

Foi rejeitada.
Vai~se votar, o substitutivo, respei

tados os requerimentos de preferên
cia ..

A votação' será feita em glolJo. Os
senhores Constituintes que o aprovam
queiram levantar-se (Pau.sa) •

Foi" aprovado.
Val~se proceder, à. votação dos re

querimentos. O pI1me1ro é de auto
ria do Sr. Earreto Pinto.

Devo observar. preliminarmente, que
a Mesa não pode receber a segunda
parte do requerimento, que importa
em emenda, por vir apresentada in..
tempestivamente. Como, porém, se
trata de matéria de redação, será con..
siderada na redação final.

A outra parte, porém. pode ser sub..
metida {L deUbel'ação da Casa e que
se refere à. expressão 11 salvo motivo
de força maior".

O SR, BARRETO PINTO (Pela
ordem) - Sr., Presidente, antes de
V. Ex. anunciar a votação do meu
requerimento e depois de haver usa
do da palavra o honrado lider da
maioria, manifcsta.ndo~se favoravel
mente à segunda parte da minha
emenda, que, V. Ex. disse muito bem,
será objeto da redação final. c:onc~or

dei em retirar a primeira parte, refe
rente a expressão - l'salvo motivo
de fOrça maior". (Muito bem).

O SR.PRESIOENTE - Não ha.,
portanto. matéria: a. votar, de vez que
o nobre Deputado retira a primeira
parte da sua emenda e fi. Mesa relega
para a redação final a. segunda.

Ra, sôbre a mesa, e vou lêr, para
melhor esclarecimento do Srs. Cons
tituintes, o seguinte requerimento, fir
mado pelos Srs. Deputa.dos Alcides
Sabença. e outros:

Requeremos destaque para os se
guintes artigos do ante~projeto para
os quais pedimos preferência na vota
ção: artigo 10 e seus parágrafos: ar
tigo 14: artIgo 15 e seus parágrafos;
artigo 16 e seu parágrafo único; ar
tigo 25 e seu parágrafo único; pará
grafo 4.° do artigo 26~ parágrafo 4.0
do artigo 33; parágrafos 1.° e 5.° do
artigo 34; artigo 51; artigo 53: parâ
grafo 4.° do artigo 56; parágrafo 1.°
2.0 e 3.0 do artigo 62 e o artigo '76.

Sala. das Sessões, 1-3-946. - Alci
des Srr,bew;a. - Jorge Amado. - Mau
rício Grabois. - Cla·udillo SiZva.
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o SR. NEREU RAMOS (Pela or~

dem) - Sr. prcsidente f o requcri..
mento dos nobres Deputados AlcIdes
Sabença c outros csbá prejudicado
pela. votação do plenário.

55. EEx. pedem preferência. para
11 votação de artigos do nnte-proje
to. Ora f a Assembléia acaba: de votar
o substitutlvO f Cf por conseguinte, o
projeto f denominado de ante-projeto,
está definitivamente prejudicado.

Não podemos voltar a apreciar as..
sunto já afastado por deliberação da
Casa.

O Sr. Barreto Pinto: - Fulminado.
O SR. NEREU RAMOS: - Ness?s

condições f levanto a seguinte questao
de ordem: o requerImento está prej~..
dicadO f pela votação precl\'!dcnte. (Mm
to 'bem).

O SR. PRESIOENTE: -A Mesa
tamOérn considera prejudicadc ore..
querimento pela votação do substitu
tivo. Ressalva f entretanto, delibera..
ção em contrário da Assembléia.

O SR. CARLOS MARIGEIELA (pela
ordem) - Sr. Presidentc f V. Ex.
mesmo havia declarado que a vo
tação do substitutivo não prejud1..

caria os requerimentos de destaque.
Peço a V. Exa. a fineza de manda r
proceder á leitura do nosso requeri..
menta, porquanto está se fazcnd<:! c~n

fusão entre destaque e· preferenCla.
O SR. BARRE'J:'O PINTO (Pela. ar..

dem) - Sr. Presidente, pecl1r1o. a V.
Excia. prioridade se me fosse po:sivel
usar da expressão -- para votaçao de
um requerimento meu que recebeu o
n.o 6 e é anterior ao de n.O 2. Solicita
ria a V. Excia. verificasse a data do
meu requerimento - 28 de fevereiro 
para que se desse preferência à sua.
votação.

O SR PRESID:ElNTF.: - D~vo fazer
pequena. retificação. Na verdade, os no
br~s Constituint2s da bancada comu
nista pediram preferência para suas
emendas. De acOrdo com o que ficou
assentado f seu requerimento deva ser
submetido à votação.

A Mesa anunciou a votação do subs
titutivo, salvo os requerimentos de pre
ferência.

O SR. NEREU RAMOS (Pela or
dem): - Sr Presidente, ped1r1a a V.

;Excla. mandasse lêr o requerimento
dos representantes do Partido Comu
nista.

O SR. PRESIDENTE: - O nobre
Senador vai ser atendido.

Ef lido o requerimento:

O SR. NEREU RAMOS (Pela or..
dem)- Sr :Presidente, peço a V. Excia.
enviar-me o requerimento (O orador ~

atendido) •
Diz o seguinte: -
11 Requeremos destaque para os se

gumtes artigos do ante-projeto. p~ra.

os quais pecllmos preferência na vp..
tação."

E' de clareza meridiana e visa pre
ferênciar para votação de determina
dos artigos como se diz aq~ ~() ante
projeto.

Ora f êsse já foi derribado pela Casa.
O Sr. Carlos Prestes: - Com a res

salva feita pelo Sr. Presidente. àe que
a votação do substitutivo·não prejudi
caria os requerimentos sObre a mesa. E
o requerimento sObre a mesa é·de pre-·
!erência para certos artigos do ante..
projeto., --, . ' ..

O SR. NEREU RAMOS: ....: Tendo fi,

Assembléia. aprovado o substitutivo, é
evidente que o ante-projeto foi posto
de lado.

1l:ste requerimento refere-se, clara.
mente f ao projeto anterior e não cogita
de preferência para votação de deter..
mlnddas . emendas. O que .a Casa de..
cid1u foi aprovar o substitutivo, res
salvados os pedidos de preferências
apresentados de acOrdo com o Regi
mento.

01'0. f o requerimento não foi apre
sentado de acOrdo com o Regimento,
porquanto é de preferência para ante..
projeto Inexistente.

Em todo o caso, Sr. Presidente f se
guindo a orientação de V.Excla., peç~
se digne consultar a Casa sObre se
aprova ou não o requerimento. .

Antecipof porémf meu voto contrá
rio à preferência. (Muito bem: muito
bem).

O SR. BARRE'l'O PINTO (Pela or
dem) - Pediria a V. Exc1a., Senhor
Presidente. fizesse ~ gentileza de de
cidirf antes de consultar a Casa f a
questão de ordem por mim levantada.
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e em que invoquei prioridade para o
requerimento n.o 6, entresue à Mesa
anteriormente ao de n,o 2 - votando
se, em primeiro lugar, meu requeri
mento a respeito elas emendas 156, 175
e 307.

O SR.. PRESIDENTE - O nobre
Deputado· efetivamente apresentou o
requerimento em data anterior, mas a
Mesa prefere seguir a ordem dos ar
tigos na votação das emendas, o que
parece mais ncertal::lo.

O SR.. CARLOS .PRESTES (Pela
ordem) - Sr. Presidente, desejamos
colaborar com a Mesa e a Assembléia.
Nossa intenção é, apenas, que a vota
ção do Regimento seja feita cr,lllscien
temente.

A bancada comunista apresentou
êsse requerimento de preferência para
a votação de certas emendas ofere
cidas pelo partido. Tratando-se da.
primeira votação importante da Casa,
tais incidentes são naturais e inevitá
veis. A própria Mesa, porém, nos so
licitou fossem assinalados, no reque
:rimento, os artigos do ante-projeto e
foi por isso, .que os mencionamos.

Tranquilizamo-nos quando Vossa
Excelência~ Sr. Presidente, antes de
submeter a. votação o substitutivo,
-declarou que êste seria. votado sem
prejuízo dos requerimentos sõbrea
Mesa.: .

Pedimos preferência para a votação
de emendas relativas a tais e tais ar
tigos do substitutivo. V. Excla., mes~

mo, ao proceder à leitura do requeri
mento indicou os textos corresponden-
tes do substitutivo. -

Podemos, entretanto, desistir do re
querimento de preferêncj::L para as
emendas tais e· tais apresentadas pelo
partido e. oferecer requerimento ete
preferência pata as diversas emendas;
em vez de referir-nos englobadam:mte
aos artigos do substitutivo e do ante
projeto. Necessário é que sejam vo
tadas aquelas emendas. O partido
pede à Casa que se manifeste num
sentido ou. noutro. (Muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Efetiva
mente, o Sr. Senador Carlos Prestes
obteve da; Mesa êsse esclarecimento.
Seria uma.. surpresa para Sua Excelên-

<:ia - e 1S50 não se compreenderia,
absolutamente, como bem acentuou o
ilustre lider da mn.ioria - subtrair~sc

o requerimento à. apreciação da Casa.
A Assembléia, em sua soberania, ma
nifestar-se-á. a favor ou contra.

O SR. CARLOS PRESTES (Pela
ordem) - Sr. Presidente, o requeri..
mento é de preferência para uma série
de emendas. Desejamos que cada
uma delas seja, separadamente, sub
metida à. votação da Casa, mediante
preferência. Propomo-nos, por isso,
fazer requerimentos separados, em
substituição dêsse, que engloba as di
versas emendas, tôdas da bancada co
munista, entregando..os imediatamen
te à Mesa. (Muito bem).

O SR. PRADO .KELLY (PeZa
ordem) - Sr. Presidente, creio que
há equívoco da Mesa, se deseja, de
f2.to, submeter à. apreciação da Casa o
requerimento formulado pelo ilustre
representante dO Partido Comunista.

Acabo de ouvir o Sr. Senador Carlos
Prestes declarar que o que pretende. é
coIsa diversa: desistir do requerimen
to em Mesa e, em substituição, apre
sentar outros, de preferência para
suas emendas.

Solicitaria, então, a S. Ex.!' que a
preferência fôsse em relação a ca<la
uma das emendas que m·enciona:á em
requerimentos a serem envill.dos à
Mesa.

1l:ste, Sr. Presidente, o ponto que
estaria sujeito a exame~ esta a ques
tão que, a meu vêr, V. Era.a teria de
resolver, antes de apelar para o voto
do plenário.

O SR. PR.ESIDENTE - Só posso
submeter à apreciação da ..'issemblêis.
{) requerimento que se a{lha sôbre a
mesa.

O SR. BARRETO pm'I'O <Pela
ordem) - Sr. Presidente, o requeri
mento da bancada comunista envc1

. ':e
questões de alta transcendência. Votar
o mesmo em globo não será nada mais
nada menos do que criarmos uma si
tuação séria. Estâo em jôgo as ques~

tões fundamentais para esta Casa,
que, sôbre elas terá de se pronun<:iar,
tais como as referentes à sua sO'})e-
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l'.anla e ao projeto constitucional. Em
alguns pontos, a bancada trabalhista
terá de votar aceitando vários des
taques.

Assim, peço a V. Ex.'" Sr. p,rc..
sldente, consulte a Casa no sentido de
que a votação se faça artigo. por ar..
t:go, ao envez do pronunciamento
sóbre o requerimento a que V. Ex.o. se
V'em de referir.

Era essa a questão de ordem que
o pretendia suscitar' (Muito bem).

O SR. PRADO KELLY (Pela
ordem) - Sr. Presidente, parece..me
que o assunto ficaria bem resolvido se
V. Ex.a declarasse que a votação do
requerimento não prejudicaria a dos
demais pedi.cfos dê preferência qu~ a
bancada comunista viesse a fazer no
mesmo sentido. Não naverá qualquer
inconveniente na votação dêsse reque
rimento.

RejeItados, os outros seriam subme
tidos depois à. apreciação do plenário
<Muito bem) •

O SR. CARLOS MARIGHELA
(Pela ordem) - Sr. Presi<lente, peço
a. V•.Ex.'" que a matéria seja subme
tida. à. votação por partes.. isto é, ar..
tlgo por artigo, o em vez do; tC1dos êles,
englobadamente (Muito bem).

O o SR. PRESIDENTE - A Casa de..
verá manifestar..se, oportunamente,
sObre a votal:ão parcelada, artigo por
artigo.

Vou consultar a Assembléia, inicial..
mente, sObre o requerimento de pre..
ferência já formulado pela bancada
comunista:

Vêm ainda à Mesa os seguintes re
querimentos:

Requeiro preferência para a emen
da número 15.

Sala das Sessões, 7-3-946. - Jorge
Amado.

ReqUeiro preferência para a emen
da número 22.

Sala das Sessões, 7-3-946. - Jorge
Amado.

Requeiro preferência para a emen
da número 25.

Sala das Sessões, 7..3-946. - Jorge
Amado.

Requeiro preferência para a emen
da número 27.

Sala das Sessões, 7-3-946. - Jorge
Amado.

Requeiro preferência para a emen
da número 37.

Sala das Sessões, 7..3-946. - .Torge
Amado.

Requeiro preferência para a emen..
da número 40.

Sala das Sessões, 7..3..946. - Jorge
AmacZo.

Requeiro preferência para ao emen
da número 54.

SoJa das Sessões, 7-3-{J46. - Jorge
Amado.

Requeiro preferência para a. emen
da número 62.

Sala das Sessões, 7..3-946. - Jorge
Amado.

Requeiro p:oeferência para a emen..
da númer", 63. ,

Sala das Sessões, 7..3..946. - Jorge
Amado.

Requeiro preferência para a. emen..
da número 68. o

Sala das Sessões, 7..3-946. - Jorge
Amado.

Requeiro preferência para a emen..
da número 69.

Sala das Sessões, 7-3..946. - Jorge
Amado.

Requeiro preferência para a emen.·
da número 252.

Sala. das Sessões, 7-3-946. J~rge

A1no:do.

O SR. OARLOS PRESTES (Pela
ordem) - Sr. Presidente, não existe
qualquer inconveniente em.. que a.
Casa se manifeste sObre as emendas
da bancada comunista, constantes do
requerimento que se encontra na
Mesa, visto como. cada uma delas en..
volve assuntos diferentes e ele gran~

de relevância.
O Sr. Barreto Pinto ~ 1:: claro.
O SR. OARLOS PRESTES - De

certo a Assembléia. pode não conce...
der a preferência requerida engloba-

o da.mente: por isso é que vimos insis
tindo para que a vots.ção se faça ar
tigo por artigo.

Assim, se V. Excla., Sr. Presiden
te, permitir, a bancada comunista
substituirá Ó requer1m'ento, cuja vo
tação V. Excia. já anunciou, por
outro, ped1ndo a votação de artigo
por artigo, isto é, das emendas apre-
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sentadas pelo nosso Partido. Nesse
sentido, o nosso dIstinto colega, Sr.
Jorge Amado, já. entregou, bá pouco,
a V. Excla. requerimento, que tomou
o número 10, soUcitantlo preferência
para a .emenda n.o 15, que teve, .alJás,
par~er contrá.rio da Comissão.

Era o que me cumpria e.5'Clarecer,
aguardando a dec1são de V. .Excla.
sÔ})re o assunto. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Devo 1nM

formar ao nobre Senador que a Mesa
não pode substttuir o requerimento
já submetido à consideração da Casa;
pode, sim, e~cepcionalmente, receber
outros que porventura sejam formu
lados, para apl'eciá~lo, porém, ero
face do Regimento, antes de encam1~

nhá-Io ao plenârio.

O SR. CARLOS PRESTES (Pela
ordem) - Releve-me V. E:!I:cia .• Sr.'
Presidente, insista sôbre o assunto,
que há pouco me trouve à. tribuna:
mas preciso deixar bem claro o meu
rpensamento, que, julgo, traduz o de~

seja da bancada comunista.
O subst1tutivo já fol votado, mas

está.vamos seguros de que sua vota~

ção era feita sem prejUÍZo do reque~

rlmento, cuja substitwçãQ agora pro..
pomos, conservan<lo, entretanto, o
mesmo espírito com que o apresenta
nws.

Era., ainda, o que Queria esclarecer.
(Muito bem; muitobem..)

O SR. PRADO KELLY (Pela or~

dem) - Sr.· Pl'esidente, se V. Exa.
recebeu, e "excep'clonalmente" como
disse, o novo requerimento enviado à
Mesa pela bancada comunLsta, parece~

me que, tem de considerar, também,
o pedido que vem de ser feito pelo
nobre Senador pelo Distrito Federal,
Sr. Carlos Prestes. no sentido de ser
retIrado o requerimento já. anuncia~

<lo ao plená.r:to.
E' certo que V. Exa., Sr. Presiden

te, já. se man1testou contrá.rio à5Ubs~

tltuiçáo do mesmo, por não ser per
mitido; desde, porém, que recebeu ou
tro requerimento, e fê~lo "excepcio
nalmente", não creio haja qualquer
inconveniente em atender. ao pedido
de retirada do primeiro, como vem de
solicitar o ilustre Senador Carlos

Prestes, ainda porque o novo reque..
rlmento, já. recebido pela Mesa, co..
sito. do mesmo assunto.

O SR. PE.ESIDEN',(lE - Não ouv1
o nobre Se'na.dor Carlos Prestes pedir
a retirada do primitivo requerimen..
to, que cheguei a anunciar ao plená.~

rio.
O Sr. Carlos Prestes - Efetivamen..

te, peço a retlrada. do requerimento,
acrescentando que a bancada corou...
nisto. enviaria à Mesa outros, um dos
quais já. se encontra em poder de
V. Exa., Sr. Presidente, c tomou o nú~

mero 10.

O 6Ft.. PRADO KELLY - Neste
caso, Sr. Presidente, bem escla1'eci~

do como está. o assunto, espero V.
Exa. sujeite à deliberação da Casa o
requerimento <le retirada. .assIm agin~

do, V. Exa. <lemonstrará coerência
com as .praxes aqui seguidas, em vir..
tude mesmo dos precedentes há. pou~

co invocados pelo nobre Senador, Sr.
Carlos Prestes. E' certo que não es
tou objetando a V. Exa., Sr. Presi
dente, mas, apenas, prestando escla
recimentos, a fim de Que, em relação
a futuros requerimentos, não seja 11
cito atender semelhante pretensão.

O 8Ft. PRESIDENTE - A Mesa re
cebe sempre qualquer requerimento
formulado pelos 51'S. Constituintes,
porque, procedendo de modo contrá..
rio, estaria implantando verdadelm
ditadUl'a.

O 511.. PRADO :KELLY - Explico,
Sr. Presidente: quando V. 'Exa. de
clarou 'lue o substitutivo seria aproM

vado sem prejuízo dOI> requerimentos
de preferência existentes na mesa, s6
poderia referir-se, como o fez, a deM

terminados requerimentos.
Agora, entretanto, há. novo requeri..

menta de preferência, oferecido pos
teriormente pela. Bancada Comunista.
V. Exa., por llberalidb.de, aceita êsse
requerimento. Desejaria. eu que êsse
principio não fOsse erigido em· regra,
tratando-se, simplesmente, de uma.
e~ceçãQ ou liberalidade.

Preclsamos ver as conseqüências
dessa libera.Udade. Ass11n, se qualquer
novo requerimento contiver pedido de
preferência já. prejucUcado pela. vota..
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ção do substitutivo, essa preferência
deverá ser considerado. pela Mesa co
mo prejudicada em definitivo.

O SR. PRESIDENTE - Atendendo
à. questão de ordem suscitada pelo r.o
bre Deputado Sr. Prado Kelly, devo
informar que ao aceitar um requeri
mento a Mesa não póde de antemão
saber o que contém. Isso só será. pos
sível, mediante exame posterior.

O SR. NEREU RAMOS (PeZa or
dem) - Sr. Presidente, parece-me
que o novo requerimento do nobre. Se
nador Carlos Prestes, náo pode sr.r
aceito pela Casa, porque a votação 1'01
anunciada n05 seguintes têrmos: vo
ta.ção do substitutivo, sem preju1zo
dos requerimentos de preferência Ja.
apresentados.

Desta forma, o aparecimento de no
vo requerimento constitue surprês~

para a. Assembléia, e não 110.veria. filll
se começassemos a receber novos re
querimentos. O plenário quando vo
tou, fê-lo apenas com relação ao subs
titutivo e com a ressalva dos reque
rimentos já apresentados.

O Sr. Praã.o Kelly - A Mesa re
cebeu o novo requerimento excepcio
m~lmente.

O SR. NEREU RP,.MOS - O li ex
cepcionalmente" é mau precedente.

O Sr. Carlos Prestes - Não solict
tamos exceções.

O SR. NEREU RAMOS .....- De qual
quer torma, penso que novo requeri
mento não deve ser aceito. (muito
bem; muito bem).

O SR. CARLOS PRESTES <Pela
ordem) - N-ecessito, 5r. Presidente,
voltar, ainda, ao assunto.

Não se trata de exceção, nem .de
requerimento excepcional, senão de
encaminhar a vota~ão de maneira.
justa, xesguardando-sc a palavra dflo
Mesa, que submeteu à. votação o subs~

titutivo, declarando textualmente: Sem
preju~o dos requerimentos existen
tes sôbre a mesa.

:Posteriormente, se verificou que o
.requel1mento existente, e apresentado
pela Bancada Comunista. referia~se a.
ertigos de ante-projeto.

Estarla, assim, prejudicado.

Trata-se, agora, de méra substitu1
ção dêsse requerimento por outro, mcn
ciommdo, não artigos do ante"pro
jeto, mas emendas da Bancada Co
munista: o conteúdo é o mesmo e a
'substituição visa simplesmente sal
var a situação da Mesa, voo declarar
que a votação do substitutivo se faria
sem prejuízo dêsses requerimentos.

O Senador Nereu Ramos tem tóda
razão quando declara que, votado o
substitutIvo, um requerimento dessl:.:,
natureza, referente a artlzos, cto
ante~projeto, se acha prejudicado.

A Bancada Comunista. não exigiu,
não pediu, não solicitou à. Mesa. pré
via votação de seu requerimento, por
entender que a do substitutivo não o
prejudicaria. Surgida. a dúvida, sUPs
titue êsse requerlmento, mantendo
lhe, porém; o cont~údo e mudando
apenas a forma.

Como se tra.ta. de matéria do mais
alto interêsse, o essencial para a nossa
bancada é que se· taça a votação cons;.
cientemente. Por 1550, subst1tuimos o
primitivo pedido por outro, de forma
diferente, mas com o mesmo conteúdo,
inves de ialar em artigos do ante-

- .projeto, referlmo-nos às nossas emep.
das que ·tlveram parecer qontrário da
Comissão. Coroo se vê, é questão ape
nas de encaminnamento: retiraria
mos o p:timitivo requerimento, subs ~

tltuindo-o pelo novo, relativo às
emendas da Banca Comunista, que
entenãemos versar assunto de grande
relevância.

O SR. PRESIDENTE - O reque
rimento a que se retere o nobre Sena
dor Sr. Carlos Prestes, ainda não me
chegou às máos. Portanto, sõbre. ele
0'36 me posso pronunciar posterIormen
te. No momento, tenho de considerar
apenas o que estã sôbre a Mesa.

O SR. CARLOS PRESTES - O de
sejo da minha Bancada, Sr .Presiden
te, é simplesmente colaborar com a.
Mesa e com a Assembléia, para uma
votação concientedas emendas apre
sentadas pelo Partido Comunista, as
quais, em sua maioria, tiveram pa.re
cer contrário da Comissão do Regi
mento.

Nestas condições, a Bancada. co
:n::I.'l.mista sollclta de V. Exa. permis-
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~ão, como já. fez ver, para retirar seu
requerimento, dando entrada a outros
não de exceção, pois não queremos
tal, mas com o mesmo conteúdo. E'
apenas modificação de forma. Nada
n1ais. ~sse ti motivo da nosso. lnsis~

tência. (Muito bem, muito bem) •

O SR. ACúRC!O TORRES (Pela
ordem) - Sr. Presidente, não pre
tendia falar neste instante, porque
supunha que o assunto já. estivesse por
demais esclarecido.

Entretanto, permito~rne ainda falar,
pela ordem, nesta oportunidade, para
melhor tntormar-me, e também pro
curar, - data venia e com o respeito
e a admiração que voto a V. Ex. 
de certo modo, esclarecer a Mesa em.
face da questão.

Quando, Sr. Presidente, é votado
projeto ou substitutivo de Comissão,
estou certo de que, com. o projeto
primitivo, de que tenha resultado o
sub3titutivo em virtude da::; emendas
o!erecida~, se achem, também, na
Mesa, pedidos de destaque para emen
das apresentadas.

Ora, a essas emendas, com atenção
a essas emendas, para essas emendas,
ou ainda com essas emendas há, muita
vez, pedido de preferência.

Tal pedido Sr. Presidente - apren
di isso aqui mesmo, nas lides parla
mentares, durante os últimos quatro
anos em que tivemos Parlamento 
como que envolve a matéria em globo.
li: a Casa que dá preferência para
determinada matéria, que pode estar
consubstanciado. em outro requeri
mento.

O nobre Senador SI. Carlos Pres
tes, com a sua bancada, CllViou à.
Mesa. dols requerimentos sendo que um,
na devida oportunidade, posto que
o Regimento determine no capitulo das
votações, que a Casa conheça das pre
ferências e dos destaques no momento
da votação, quando feitas em tempo
próprio; e o tempo próprio - di-lo o
própno Regimento - é durante a
cUscussão .da matéria.

O Sr. Paulo Sarasate - E ;(oi feito
durante a discussão.

O SR. ACúRCIO TORRES - Já
vou até aí.

O Sr. Barreto Pinto - Qual o ar...
tigo? Queria apl'cnder com V. Ex.

O Sr. Paulo Sarasatc - Não há dú...
vida.: durante a discussão é que se
apresentam os requerimentos de pre
ferênc1a.

O SR. ACURCrO 'rOERES - O
S4. Senador Carlos Pl'CstfS red:glu
seu requerimento em formo. legal, e em
tempo útil. Pediu preferência para
determinados artigos do projeto que se
relacionam com certas disposições do
substitutivo. Que tem de fazer a Casa,
Sl. Presidente?

Deferir ou indeferir a preferência
solicitada. Se indeferir, morta estará.
a questão e mantido, nestes dispositi
vos, por inteiro, o substitutivo.

Se deferir o pedido de preferência,
então a Mesa, para eSclarecimento
dos nobres membros da ConstItuinte
~ para melhor desdobramento, mesmo,
dos trabalhos, submeterá. li. Casa o :,;e
gundo requerimento, em que a própria.
bancada requerente pede pretcl'ência.
püra alguns artigos que envolvem ma
téria de maior relevância que outros,
e sô);lre os quais a Casa pode querer
opJnar de modo diverso.

Nesta oportunidade, 51'. Presidente
- pelo que sei, e conheço das nossas
normas regimentais perdce~me V?SSl1.
Excia. - só. há. uma causa a fazar:
é submeter ao C.:l.sa, não os do:s reque
rImentos, mas um. s6 - aquêle feIto
com oportunidade, - pa.ra que o pIe
ná.l'ío se m.l.n1feste sô);lre a pref':!rên"
cia requerida pela bancada comunlsta.
Na afirmativa, a Assembléia entrará
na apreciação do requerimento coro a.
sua matérlo. de talhada.

Era o que tinha a dizer <Muito bem.)'

O SR. CAFÉ FILHO (Pela ordem.)
(Jlo) _ Sr. Presidente, sa.be V. Excla.
que o Regimento adotado por esta As
s~mbléia é o da Câmara de 193'1. Sen
do omlsso na parte referente às prc!e..
réncias, como :-abemos, deverá. ser
aplicado o regimento anterior a 1930.

O Sr. Paulo Sarazate - Exatamente.

O SR. CAFJ:: FILHO - E êsse Ee
glmento, Sr. Presidente, regula per
feitamente a matéria. Diz êle o se..

("') Não fol revisto pelo orador.
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gtrlntc, no Capitulo Ir, começando pelo
Art. 161:

"- Da Preler~ncía - Art. 161
- Denomina~se preferência a pri..
mazia na discussão, ou na votar;úo,
de uma proposição sObre outra, ou
outras.

Art. 162. As proposições terão
preferência, para discussão e l'ota ..
ção, na seguinte ordem:

a) prorrogação da sessão leK!s-
lativa;

b) reconhec1Inento de Deputado;'
c) declaração de guerra;
d) tratado de paZj
e) adiamento da sessão legis~a..

tiva;
f) s6bre matéria considerada

urgente;

g) relativas às leis orçarnflntá
:rias;

"h.) relativas à. fixação de fôr
ças de mar e de terra.".

Espec1f1<:a a matéria que tem pre..
t.erência sôbre as outras, o que não
vale a pena repetiI'.

Em seguida, Sr. Presidente, con
tinua, no § ·1.° o artigo:

"As proposições de discussão
encerrada. em sessões anteriores
terão preferência na votaçáo".

DiZ o § 2.°:

".As emend~ supress1yaS terão
preferência, na. votação,. sObre as
d.emais, e,damesma forma, as
substitutivas sõbre a proposição a
que se r:eferlrem e sObre as adi..
tivas e as modificativas".

Estabelecem os §§ 3.° a. 8.° do mes
mo artigo:

"§ 3.° - As emendas das Co
missões terã.o preferência, na
ordem do parágrafo anterior, sO
bre a, dos Deputados.

§ 4.° - Os requerimentos de
adiamentos de discussão, ou de
votação, serão vo-tados de pre..
terênc1a à proposição a. que se
il"eportarem.

§ 5.° - Quando ocorrf'r a apre·
sentação de mais de um reque
r1mento verbal, ou escrito, 51...
multâneamente, a preferência
será regulada pela maior 1m'"
portància da matéria a que se
l'ef.erllrem.

§ 6.1) - Quando ocr:rrer a apre..
sentaçã.o de mais de um reque
rimento dos sujeitas à' discus..
são, a preferência. será regulada.
pela ordem de apl'iesentação.

§ 7.° - Na hipótese do pará...
grafo anterior, se os requeri..
mentes houverem sido apresenta..
dos simultaneamente e visarem o
mesmo objetivo, a pre!erên.c1a;
será. regulada· pelo. _Presidente.

§ 8.° - Quando os requerlmen..
tos apresentados, de acôrdo com
o pa.rágrafo precedente, forem
idênticos em seus fins, serão
postos em cUscussão conjunta
mente e a adoção de um deter
minará. ficar o outro, ou os ou
tros, pl'.eju-dicados".
---~_. -

Rezam o'art. 173 e seus §§ 1.0, 2.°,
3.°, 4." e 5.<>:

"Art. 163. A ordem regi.Ii),entaI
das p.r:eferênclas poderá ser aI
tera.d::lo por deliberação da Câ
mara.

§ 1.° Não será admitida
TJreferência. de matéria. em d1s
~ussã.o sõbre proposição em vo
ta.çáo.

§ 2.°. - O requerimento de
pr.e!.eTência para votação de qual..
quer artigo de uma proposição~

ou de uma emenda, sôbre de..
terminado artigo, deverá. ser for
mulado ao se anunciar .à. ~"9taçâo

do art. 1.0.

§ 3.° - Para. a votação de unta
emenda pre!erência.1mente à. ou
tra, d,everá o re<J.uerlm~nto res
pectivoser apresentado p(lr oca
sião de ser' anunciada a emenda
número um.,

§ 4.D - Para preferéllcía de
que resulte inv.ersão, pa.rci-al ou
total, da ordem doà.ia., será. ne-
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cessário requerimento escrito c'
assinado por cinco Deputados.

§ 5,0 - Independerão dêsse nú"
mero de assinaturas os requeri
mentos de preferência subscritos
pelos Presidentes de OO1nlssões,
pelos relatores do prcjeto, ou
por qunlq,uer membro da Mesa".

Dizem mais o art. 164 e os §§ 1.0 ,

2.0 e 3.°:
1I Art. 164. Quando os requeri

mentos de preferência. excederem
de cinco, o Presidentp verificará,
por consulta prévia, se a Câmarllo
admite modificações na ordem 10
dia. '

§ 1.0 Admitidas modificaçõc-,s na
ordem da votaçáo, os requerimen
tos serão .considerados na ordem
de sua apresentação.

§ 2.0 Recusando, porém, a Câ
mara a admitir modificações na
ordem da votação de qualquer pl'O
posição, considerar-se-áo preJudt
cados todos os requerimentos ae
preferência a elas referentes.

§ 3.° Na hipótese do parágrafo
anterior, o Presidenteda,rá publt..;
cidade integral aos requerúnentos
na ata impressa dos trabalhos da
Câmara" •

V. Ex.Do, Sr. Presidente, tem, aSSIm,
nêsse Regimento, vigente porque a êle
nos remete o Regimento da Assem..
bléia, as medidas precisas para r~g1.1"

lar a votação dos· pedidos de preíe
r8ncia.

Entendo que V. Ex.a está lJcm ori
entado, dentro do estatuto' a que se
subordinam os nossos trabalhos. quall
do pretende consultar a Casa sôbre roa
,referências em mesa. (Muito õem,)

O SR. PRADO KELLY <Pela
ordem) (.) - Sr. Presidente, tem
tôda :azão o nobre Deputado Café
FIlho'quando declara que o Regimen
to Interno subsicUário vigente até êste
momento· é o da Câmara que antece
deu à Revolução de 1930. Não há dú
vida algUma. Tem tOda pertinênCIa

.com o assunto os dispositivos lld,'s
por S. Ex.II.. Mas da leitura feita se
infere que tem preferência, por fôrç:a

C") Não foi revisto pelo orador.

. do mesmo Regimento, o substitutivo
da Comissão. É êsse o principio, res
salvada, entretanto, a hipótese de que
outra cousa tenha deliberado a As
sembléia, quando são apresentados su
cessivos requerimentos' de prefcrên~ia.

O Sr. Café Filho - Previstos ~lO

Regimento.

O SR. PRADO KELLY - A Ag..
sembléla, porém, adotou o crItério
misto proposto por V. Ex.ll., tal Q de
ser votado, por fôrça dessa preferênc:b
regimental, o substitutivo, sem pre
juízo, entretanto, dos d.emais reque
rimentos de preferência..

O Sr. Ac'Úrcio Tôrres - Que esti..
verem sObre a mesa.

O SR. PRADO KELLY - Exata
mente. Deu-se, entretanto, um ·-:aso
que me permito considerar excepcio
nal: a bancada comunista, ,tinha in
tenção de requerer tempestivametlte
preferêhcia para as emendas qne
apresentara, a cujas emendas a Co..
missão dera parecer contrário, e por
1sso mesmo me sinto, neste momento,
no dever de fac1litar essa. aspiração .
da bancada comunista, de vez que não
aceito quase tOda:) as emendas.

Não desejaria, com isso, furtar ao
voto do plenário, por um ato de atl
tOi'idade da Com1ssão, o exame da.
maténa,que é objeto das emendas da
referida bancada. Aquela bancada, de
tato, requereu mal" alegou que se aSSIm.
procedeu foi porque consultou ele-

. menta da Mesa e incidira em êrro.
Como quer que seja, revelada a inten
ção -- requerer preferência para suas
emenda:) e fAão destaque dos art,1gos
do projeto, matéria que de. fato estava.
ven::ida, porque ~essa intercorrência.
fol apresentada à Mesa um requel1.
mento de preferência para todo o pro
jeto cujo requerimento fora rejeitado
- propôs o nobre Senador Sr. Carlos
Prestes a retirada do requerimento
ressalvado o direito. de apreciar a~esa
o requerimento no qual S. Ex.Do pede
preferência para suas emendas. ~se

é o ponto .
O certo é que êsserequcrimento foi

apresentado ...

O Sr. Acúrcio Tõrres - !lltempes
tiva.mente.
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o SR. PRADO KELLY - ... in..
tempestivamente. depois que V. Ex.A•

Sr. Presidente, fêz submeter à votação
o substitutivo, com ressalva dos pedi~

dos de preferência já existentes sõl::rc
a Mesa.

O que se colhe, porém, do debate é
que houve da parte da bancada Co-

.munista intenção diversa. fi. Ex.1I.
assim, Sr. Presidente, a meu Vr:.~. tem
dois caminhos: ou admite desde já a
retirada do requerimento da banc::l da.
comunista...

O Sr. Glicério Alves - Seria a
abertura de péssimo precedente.

O Sr. AC'lLrcio Torres - Não se11.a
melhor, para evitar precedente, qü/i.
a Mesa submetesse ao plenário o pe
dido de preferênéla, e, deferida a pre
ferência, votássemos o segundo?

O Sr. Carlos Prestes - :Foi o que
pedi. .•

O SR. PRADO KELLY - ...ou, por
ato de ofício, resolve a consulta fet~

pelo Par~ido Comunista, submete.:ldc
à Casa a seguinte questão; se adm1te
a retirada do requerimento dos ~e

nhores Alcides Sabença e outros, s~m

prejuízo de apreciação ulterior do re
querimento que 55. Exs. já enviar.a.m
à Mesa, de preferência para suas
emendas.

O Sr. Paulo Sarasate - Em vez
de retirada, a substituição de um re
querimento por outro.

O SR. PRADO KELLY - Essa, a
questão a ser submetida ao voto do
plenário. (Muito õem).

O SR. PRESIDENTE - Sra. Coo.s
tituintea: vou submeter à Casa a su
sestão do ilustre Deputado Sr. Pr~do

Kelly, que parece concilia tôd~s as
opiniões, até aqui manifestadas Sub
meterei ao plenãrio o primitivo re
querimento, sem prejuízo da aprec~s.

.ção dos requerlmfmtos de destaqUç e
preferências na respectiva votação
dos artigos indicados em globo.

Assim, os senhores que aprovarem
.a retirada do requerimento dei se
:chor Alcides Sabença. e outros qu~1

laxn se conservar sentados. (Pausa>.
O SR. ACURCIO TORRES (Pela

.ordem) requer e obtem verificação da
votação.

O SR. LAURO LOPES (2,0 Secre..
tário) procede à chamada:

Partido Social })emocrãtico

Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro .

Amarz:onas:

Alvaro Maia.
Leopoldo Peres.
Pereira da Silva.

Pará:

• Duarte de OUveira.
Lameira Blttencourt.
João Botelho.

Maranhã,o:

Clodomir Cardoso.
Crepori Franco.
Vitorino Freire.
José Neiva..
Afonso Matos."

Piauí:
--._~-- -'.

Renault Leite.
Al'eia Leã.o.

Ceará:

Osvaldo Studart.
RauI Barbosa.

Rio Grande do Norte:

Georgino AveUno.
Deoclécio Dua.rte.
José Varela.
Valfredo Gúrgel.

Paraíba:

Janduí Carneiro.

Pernambuco:
Agamemnon Magalhães.
Gercino Pontes.
Co~ta pôrto .
U1i5S~S Lins.

Alagóas:
Teixeira de Vasconcelos.)"
Góis Monteiro.
Silvestre Péricles.
Medeiros .l{eto•
Lauro Montenegro.
José Melo.



Fartas Júnior.
AfonSo 'de Carve.l.ho.

Ser~pe:

Graco Cardoso

Bahia.:

Regis Pacheco.
Eunàpl0 Queiroz.

Espirito santo:

At1l1o Vlvaqua.
. Henrique de Novais..

Alvaro Castelo.
I

Distrl to Federal:

Jonas Correia.

Rio de Janeiro:

Alfredo Neves.
Getúlio Moura.
Heitor Collet.
Bastos Tavares.
Acúrcio Torres.

Minas Gera.1s:

Melo Via.na.
Celso Machado.
Lalr Tostes.
Alfredo Sá.

'São Paulo:

José Armando.

Goiás:

Catado God61.

Mato Grosso:

Ponce de Arruda.
Argemiro F.lalho.

. Paraná:

FJAvio Gu1:na.rãeR.
Roberto GIasser.
Fernando Flores.
Munhoz de AeIo.
~uro Lopes.
João Aguiar.
Aram1s Atafde.
GÓriú' Júnior.

santa Catarina.:

Nereu Ramos.
. Ivo d·Aqulno.

otacllio Costa•.
Rogério Viein\•.

'"
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Rio Grande do Sul:
Gaston Englert.
Adroaldo Costa.
Dan1el~o.

Manuel Duarte.
Glicérl0 Alves.
Pedro Vergara.

União l)emocrática Naêional

Amazonas:

Manuel Severiano.

Pará:

Agostinho Monteiro.
Epílogo Campos.

Piauí:

Esmaragdo Freitas.
Me.tias Olfmpl0.
J os~ .Cândido.
Coelho Rodr1gues.

Ceará:

Fernando Távora.
Paulo Sarase.te.
Egberto Rodrigues.
José de Borba.
Leão sampaio.
Alencar Arar1pe.

Pa.ra.1ba:

Adalberto Ribeiro.
Vergnaud Vanderlel.
Erna.nl Sátiro.
Osmar Aquino.
Aig~m1ro de Figueiredo.
Fernando Nóbrega..

Pernambuco:

Lima. Ca.valcanti.

Sergipe:

Leandro' Maciel.
3erlbaldo .Vldra.

Bahia.:

Otávio Mangabeira.
Man~l Novais.
Luis Viana.
Dantas JUnior.
Rafael Cincurá..
Nestor Dua.rte-.
Alberico Fraga.



- PartidoPopu,lar SindieaUsta

"Pará:

Deodoro Mendonça:

Partido Republicano Progressista

Rio Gnnde do Norte:

Café, Filho.

São PaUlo:

Campos Vergai.

Paraná:

, . :Melo Braga.
.RIo G:ra,nde do Sul:

Partido Comunistà do Brasil

Pern~mbuco:

Gregór..o Bezerra.
Agostinho Oliveira.
Alcêdo Coutinho.

Bahia.:

Carlos ~r1ghéla.
'.," I

DLstr1to Federal: -- "

Carlos ~estes.

João Amazonas,.
Mauricio Grabols.
Batista Neto.

Rio 'de Janeiro:

CIaucllno Silva.
----Alcides_S~bença..

São Paulo:

José Crispim.
, Osvaldo Pacheco.
Jorge Amado.

Parti(Ü) ,Repu.bllc!Jno

Man-nhão:

JÁD.o Machado.

Pernambuco:

,Sousa Leão.

Serg1pe:

Ama!ldo Fontes"
Partido Democrata Cristão

'." Pernn.mbuco: '

Arruda CAÍnara.

" '.,' ~

"

,
•

""

Espirito Santo:·

LUis Cláudio.

Distrito Pedel'aI:'

Hamilton Nogueira.
Hermes Lima.
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

Rio de "J'an.eiro: .

Prado Kelly.
Romão Júnior.
José LeomU.
Soares Filho.

Galãs:

, Domingos Velasco.

Mato Grosso:
DoIor de Andrade.
Agr'Jéola de Barros.
, Paraná:

Erasto Oaertner.

Santa Catarina.:

Tomás Fontes.

Rio Gran<ie do Sul:

Flores da. Cunha.
Osório Tuiut1.

Partido Trabalhista Bra:tiZe{ro

Distrito Federal:

Rui Almeida.
Benjam1n Farah.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
Segadas Viana.
Baeta Neves.
AntOnio Si]va.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro:

Abelardo Mata.

Minas Gerais:

EzeqUiel Mendes.

São Paulo:.
Guaraci Silveira..

, PedrosoJúnlor.
Berto Condé.



.',

Partido Libertador

Rio Grande do 'Sul:

Raul Pila.

O SR. PF,.ÉSIDlnNTE - Respon
deram à ch;amada 151 senhores Cons~

tltuintes.

Não há número.

O SR. GLICERIO ALVES - Se
nhor Presidente, p.:;çoa palavra para
uma explicação pesso&l.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. o Sr. Glicerio Alves.

SR. GLICERIO ALVES (Para ex
pliCaÇão pessoal) - Sr.' Prestdente,
há dias, quandQ falava. nes.ta As~m

bléia o .f,1u.stre Deputado Sr. José Cns
pim, dei ao discurso de S. Ex.a os se
guintes apartes: (Lê)

"O Sr, Glicérto .Alves - 'Per
gunto a V. Ex.o. se entende q'lte o
aUmento de salário re1301ve, a si
tuação dos trabalhadcres brasi
leiros ou se essa s6 pode Ser solu
cionada. pelo aumento da produ
çào, . O aumento de salários traz
paralelamente o encaredmetltiO do
Ci.l8to da vida. O fato é que os
que promoveram a greve. o fize
ram no lntuito de provocar um
d1max para deflagar a Revolução.

Um Sr. Constituínte - DeViam
pedí-w ao Sr. Getúlio Vargas,
que 'só dava. aUInento de salários e
aUlD2ntava, em. conseqüência, o
custo ela vida.

O Sr. José CTispim - Essa.lln
guagem de V. Ex.o. pode ser I:lera
coincidência, rnas, náo é s6 usada
por V.Ex.A Também"o tal, e mui
tas vezes, nos :rádios C1e RoIX'.a e
Berllm, :Pelos 8Peakers do naz.l,smo
e .do fasc::lsmo.

O Sr. Glí~rlo Alves - Para
!!lim, Rússia e Berlim são a ~es

n:w. coisa.
O Sr. Damaso Rocha - Al1ás,

já estiveram ligados pOr um con
tra.to.

O Sr. José Crispim - O mun
do civilizado já, progrediu muito
para. aceItal' um argumento dessa
natureza.

•

Um Sr, Constituinte - Todo o
mundo civilizado está combaten
do a Rússia.

O Sr. José Crispím :..... O argu
mento é capcioso, e fer~ a cons
clêncJa humana. Comparar~Bea
;Rússia com a Alemanha nazista c
com a ItáIta fascista fere a. cons- .
ciêncía h wnama, porque a Rússia
perdeu milhões de vi-das na. guerra,
,onde perdemos tambénl boa par
te da mocidade brasllPlra., na luta.
da. huma~ldade, contra os s'eus
piores inimigos, na. batalha <lontra.
o nazismo e o fascismo. A argu
mentação de S. l!:x.a não é ume.
argumentaçáo qualque:-. é, antes,
nitidaargumentação da quinta
coluna, do fa.sc\c;;mo na hora da.
derrota, quando o naz.tsmo precisa,
afivelar uma mllscar9.. porque não
pode mais andar de cara desco
berta, em "Virtude de ser uma fôr
ça reacionária mund!nLYI1('nte der
rotada,"

Em primeiro luga.r, quero, Sr. Pre
tidente, lá:vrar o meu veemente pro
testo contrn as paJ.a.vras do ar. Depu-'
tado José Maria Crlspim. Devo di··
:<:er quP , se não o fíz. na mesma hora~

foi .porque. infelizmente, tenho a au
diçã.o prejudicada e não pude per
ceber tudo quanto disse S. Exa.; no.
dia segutnte, quando podetia raJar
sôbre a ata, ao chegar e.qu1" "já_esta
va a Dlesma a"Orovada, e del>ois disso
não tive mais ~ oportunid2de. ,

.A attnnação do nobre colega. não.
passou em Julgado e contra ela. que
ro levl1nte.r meu veemente protesto,
porque todos que - me conhecem no
Rio Grande - e a verdade é que sou
um desconhecido nesta Casa -sa
bem das ~minhas origens d~mocl"á.t1

caso e não ignoram· que, pelo rádio,
pela imprensa, pela tribuna, !'Or to
dos os meios a meu aIcance, ru1, sem
pre, tavorã.vel ti De:nocra.cia.

Meu aparte foi de caráter técnico.
e técmcaznente deveria. responder 0."

Sr. José Crlsplm. Foi técnico -' re
pito - Quando declarei que o au-·
mento dos salários nã~ resolveria a
situaçáC) dos trabalhadores do Brasil;
:porque ê=se aumento - àiZcm-no to
dos· os c::conom1stas - sem O' corres
pondente a.mnento <la produçâó. só'

1,,-'
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é revelar interêsse pelo. proletariado.
Ninguem mais do que nós, do Parti
do Social Democrático, deseja a fe
licidade do proletaria-do; mas cons~

tato que o Partido Comunista, Roté
hoje, só tem feito demagogia nesta.
Casa.

O Sr. Mauricio Grai;ois - Quais sã.o
os fatos? .

o SR. GLICÉRIO"ALVES.;.... O Par
tido Comunista jama.is apontou, por
exemplo, os meios de se combater a
inflação.

O Sr. João Amazonas - V"ssa Ex..
celência está completamente engana";'
do.. O Partido Comunista foi o único
que propôs solução para~acrise infla
cionista. ,

O sR.. GLIC)tRIOALVES ~ Pode
ter proposto; não, porém, nesta Casa. \
VV. Excias ., repito, aqui só têm fei
to demagogia. Jamftis atacaram os
problemas econômicos; jamais indica
ram o caminho para sa.irmos da 5itua
çãô·~em··ciue·nos.encontramos.

O Sr. João Amazonas ...;... Vossá' "Ex-"
celência está. eqUivocado.
. O Sr. Gregório Bezerra - E Vossas
Excelências já apresentaram' alguma.
sugestão nésse sentido?
. O, Sr. Daniel Faraco - Há uma in
dicação sôbre a Mesa. JO

O SR. GLIC~IOALVES- Sõbre
a Mesa, há uma indicação do. Depu
tado pelo P. S. D. do Rio Grande do
Sul, Sr. Daniel Faraco, para se tratar
dêsse pl.·oblema.

O Sr. Carlos Prestes - Hoje,· o Par
tido· de V. Excia. está no poder. Per
gunto: por qu.,e ainda não assinou o
govêrno .um d~reto para resolver os
problemas da inflação, da miséria. da.
carestia da vida ? Não hé., a.té agora,
qualquer medida práJ;ica, do Pod-er
Executivo, pa.ra enfrentar esses graves
problemas.

O SR. GLIC!tRIO ALVES - Pro
blemas como o da inflação não se re-
solvem por decreto. ' .

O Sr. Carlos Prestes - Não é" o Par
tido Comunista o que está. no poder.

o SR. GI..IC1;RIO ALVES -:A ver
dade, porém,. 51'. Presidente, é que,

pode trazer o. encarecimento da vida.
E não podiam ofel1der~se os Srs~ CO~

munistas quando eu, sinteticamente
(foi a minha intenção) aludi à luta
de classes, porque esta é preconizada
pelos comunistas e Marh afirmava
que, através dela, se chegará à dita~

dura do proletariado.
O Sr. Carlos Marighela - V. Exa.

dá. licença. para um aparte? (assen
ti.mento do orador). Os comunistas
não inventaram a luta de classes ..'

.
O SR.GLICÉ:RIO ALVES - Mas

.querem a revoluc;llo. A teoria de Vos~
~ Excelências é teoria revolucionária.;
é a teoria da revolução.

O Sr. Osvaldo Pacheco - Dá um.
aparte.

~ ,,_._-
O SR. aLlCÉRIO ALVES - Não

ouvi totalmente o que V. Excla.dis
se, po)' se achar' distante; em todo o
.caso, parece~me que .a sua intenção

o SR. GLIC~RIO ALVES - Não
a. inventaram; m8;s sustentam. que
êsse é o melo de se chegar à dita
dura do proletariado. E foi KarI Marx,
um dos pais da doutrina comunista,
quem o disse.

O Sr. .Carlos Marighela '-:- Karl
Marx declarou que tôda a hIstória
da. humanidade r..ada mais é que uma
luta de classes. Essa é uma consta
tação verdadeira, c1entíflca.

. O SR. GLICmuO ALVES - Mas
o Partido Comunista, em seu man1~

festo, reconhece. que (I. Iuta..de clas
ses é o m.eio de chegar à vitória do
proletariado.

O Sr. Daniel Faracc ~ Os comu
nistas situam os problemas socia.1..c;
dentro da luta. de classes, não adnÜ
tindo que possam ser situados nou..

. tro cU.ma.E' com o qt."e não nos con
:formamos.

. O SR. G-L'ICÉRIO ALVES - Se eu
, ~

a.flrmasse que o Partido Comunista
estimulava greves para cria.r o a.ro..
biente, o cl1max da revolução, no alto
.sentido em que êle próprio emprega a
-pa.lavra "revolução", não est~.ria di
~endonenhuma bla:ifêmia, nem fazen
do qualquer injúria ao Partido Comu
:nista.

O Sr. João AmaZonas - Os comu~
'IliSw não fabricam revoluções.
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graças a' Deus, o comunismo nãoexis~

te" em pa.rte alguma do mundo. POr
que o comimismo - o que quer? In
terpelo o Sr . Carlos Prestes, que, pes-

'soalmente, m§1ere!:,e tôda a simpatia,
porque soube ,portar-se com dignidade
durante os seus ..anos de sacrifício, na
prisão. . Comba.to o comu.."1isniú, mas
não os comunistas.

O Sr. carlos Prestes - O comunis
roo é contra a ditadUl'a, contra. a mi
séria. Nada mais, O socialista está,
hoje, vitorioso na quinta parte do
mundo. A Rússia czarista, em 1914,
era o pais mais pobre do univerw; no
entanto, atualmente, a União Sovié
tica 'encerra '0 povo mais rico e de
maiorcultuÍa,

O SR. GLICERIO ALVES - Per
gunto a V. Ex. se existe 'comunismo
em alguma parte do mundo, pois que
êle é a supress{i.o das classes.

Q Sr. Carlos Marighe'la - V. Ex.
sabe definir, cientificamente, o que é
comunismo?

O SR. GLICERIO ALVES - Vou.
'dizer o que é o com,unismo.

O Sr. Barreto Pi'!1-to - Basta V. Ex.
mandar ler o parecer do Professor
Sampaio Doria, o qual diz o que é co
munismo no Brasil.

O §r.. Carlos Marighela - E vale
algurlfa cousa êsse parecer?

O Sr. Barreto Pfnto - siIn, porque
f(J! proferido pelo Professor. Sampaio'
Dona. Perguntou S. Ex.: - O Par
tido Comunista é marxista? Não, re~
ponderam. E' Ienin1sta.? Não. Então
-, concluiu S. Ex. - nada é; regis
tre~se o Pa.rtfdo; pode fazer o 'que
quizer. ,

E' o que se lê no parecer do Pro-
,1'cssor Sampaio Doria.,· que mandou
'.:hamar 05 representantes do Partido
Comun1sta para. dIzerem o que êle
era!

O SR. GLICERIO AL"~ - . .JU
responder ao Sr. Deputado Carlos Ma
rlghela. Eu não teria a a.udácia de
subir a esta. tribuna, a mais aita. do
pais, se não 'ôoubesse o que é comu~

nismo. O queVV. Exs. pretendem é
a sup:oessão do que. chamam as super...
est...'"'Uturss, eI:.tre elas, o' Estado. Até
Já VV . EY.s. pretendem ir; querem

a supressão das classes e, do Estado.
:G:sse seria o ideal comunista. Mas
VV.'. Exs., ou melhor, a Rússia, que
VV. Exs. admiram, está, ainda, na
fase primAria do comunismo, no que
denominam ditadura do proletariado.

O Sr. Mauricio Graõots - Já .saímos
dessa fase.

O SR. GLICERXO ALVES - A di
tadt1ra do proletariado não' tem trazido,
melhor sorte à Rússia.

O Sr. Carlos Marighela - V. Ex.
àE'veria estudar mais a teor1a do co
munismo, porque não a está compre
endendo bem.
,O SR. GLICERIO ALVES - E
V. Exs. precisam estudar melhor os
problemas socIais. . - •

O Sr. Carlos Martghela - Aqui está.
o Informe, apresentado pelo Sr. Luiz
Carlos Prestes ,ao nosso Comité, em
que' são tratados os problemas eco
nômicos do Brasil.

O SR. GLICERIOALVES'- O co
munismo ainda se acha em fasp, pri
mária na Rússia, na chamada dita
durado proletariado; mas essa dita
dura não tem trazido felicidade ao seu
povo. São os economistas que o di
zem. E' Nltti que o at1rma. Declaram
os econoDÚstas que a situação do tra
balhador russo é a mais miserável.
Afinal, que ganharam êles?Mudaram
de patrão. Deixaram de ter comopa
trão o particular, para tar como pa
trão 0- Estado, que é dono de tudo 
dos materiais de produção, da pro·
prtedade.

O Sr. Carlos MaTÍghela - Aproprie
dade, na Rússia., pert.ence .:ao, proleta
riado.

O Sr. Mantido Gt'ab0i3 -- O oradOr
1'oi à tribuna para. responder e. uín
aparte do Sr. José Crispim e agora
está fazendo. ataque à. União Sovie
tica, um llbelQ contra. o comunismo.
Queremos ouvfr/a resposta de S. Excia.
ao do deputado José Crlspim. Assim,
não nos convence, Estamos, aqui para
argmnentar; S. Excla. pare. nos con
vencer, se possível, e nós para res
ponder aos argumentos de S.' .Exc1a..
eu não vejo essa. resposta.
"0 SR. GLI~O ALVES - Espero

que V. Excia. não pretenda ditar nor
mas à xninba conduta na tribuna.
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o Sr. José Crisptm, - -~ão ê o que
estou fa7.endo., Apenas esperamos, coe
,têncla. na. argumentação de V. Exc1a..

O SR. CLIcmRl'O ALVlES - V.
,ExC'la.. 'disse que meu aparte era
lutldamente nazí-fa.Z1sta.

O Sr. José CJrispim - Não toi mi
nha. a expressão. Eu t.finnei que havia
apenas uma coincidência, e V. Excia..

,con!lrmEl., na tribuna, essa coincidên
cia. A culpa não é nossa..

O SR GLICt:;RIO ALVES - Essa
expressão coincidéncla foi apenas uma
amabIlidade de V. Excia.

Churchill. que foi a grande vóz da
Inglaterra. na hora do perigo...
~ o Sr. Maurtcio Gra.bois - Não esque

ça., porém. V. Exc1a. que Church11l foi
, 'derrotado pelo povo inglês..,;

, O SR. GLIC~RIOALVES - Isso não
impediu que êle salvasse a. democra
cia.

. O Sr. Mau.ricio Grabois. Foram o po
vo SoViético, o povo inglês e o povo bra
sileiro que s. salvaram. No partido de

, Churchlll há. um anúncio: procura-se
um segundo Hitler.

, ~

,I' ' ' O SR. ÓLIomuO, ALVES - Evl-
o detemente, V.V.,Exas. não me querem
deixar falar.

" " O SR. PRESIDENTE - Peço os no
bres Constituintes consintam que o
"qi'adorconclua seu discurso.

.O Sr. BCTTeto Pinte - Pennita-me
o orador uma. interrupção.

'O SR. GLIQgRIO ALVES - Per
.teitamente.

O SR. BARRETO PINTO (Pela 02"
àem) Sr Presidente, requeiro a V. :Ex.

.. 'submeta à. Casa umrequertmento. Q.ue
'enviarei à. Mesa.. de pro1'1'ogaçáo. da

. " "sessão por 15 minutos, a. fim de que
. ' () nobre representante do Rio Grande
, .. do Sul conclua.' as cOllSideraÇÕes que
':tão brilhantemente vem. expendendo.

(Vai a Mesa umtequertmento de prOT~

rogação da sessão.) .

O Sfi.. GLICMIO ALVES - Muito
,agradecido a' V. Exeia.

, , "' Ao Sr. Deputado José Maria. Cris~

" p.1m respondo com as pala.vras de
<,Ohurcbil~. a maior expressão de demo
;cra.cia da atualldade,' que salvou o

";

:mundo do na.Z1-fasc1smo etol 11. gran
de voz da. Inglaterra.

O Sr. José Marta Críspf:m - Que rol
derrotado pelo povo inglês; '. ' .

O' SR. GLICil.'RIO'~VES - Não
importa. Cristo foi crucificado e era
Cristo.

O Sr. ;losé Maria Crispim - A der
,rota de Church1U não vale nada para.
. V. :EJccia.? A vitória do povo inglês so
bre a tenàência fascista deChurcl1U1
não vale nada para V. Excla.?

O SR. GLIC]i;RIO ALVES
O Sr . José 'Crlspim...._--.:.E· o de

pO'1mento do povo inglês, que. re
peliu Churchill camo instrumento rea-
cionário. '

O SR. GLI~O ALVES
Vs. Exc1as. estão procuràndo obS
truirmeu discurso, mas não o Con
seguiráo. Churebil1 chamou, também"
agora, OS comuniStas de "qulnta-co-
ItmãS"'.-- 0,0 "'-,. ~,-' •• ~ ,,_,~._' _,

O Sr. José Crispim - Estou for
necendo a V. Excla.. e1fflr..entos his
tóricos, que V. Ex.cía.. está. procuran
do 19nor.ar; isto "é, as eleiÇÕeS lngIê
sas.

o SR. GLI~IO ALVES
Qua.ndA> V. Excias. encontram eaín
cidênda nas opiniões do na.z11ascis
mo e de um denJ.ocrata como eu.
oponho às opln1ão de V. Exctas. as

. pala.v::-as de Chut'chill, que cb2.mou
também de "'auinta.-<:olunas"os boi
chev1.stas que .estão tazendo espiona.-
gero. na oa.na.dâ. ""

O S:-. CQ;7'WS 140righela - lsso
afirmam os qutnta-eo1UIlJ'tS.

O Sr. José Cmpim - Aonde quer
o orador. chegar? Isso n03" dá. plena.'
razão. Os a.rgumentos dfl S. Exce-'
lênc1~, coincidindo com oU't1To.s co
nhecidos no mundo, estão- v1!1do 80
nosso encontro. 1 •

O Sr. Ca.rlos Marigh.ela. . .-:. E'
estranho que haja. co1n<:idênc1a en
tre· as declarações do orador e as da
quinta-eoluna. .

O SR.•. GLIQ:RIO ALVES
Na oPmtio do Sr. .rosé Maria. Cris
pini.. se há quinta.-eoluna é & do
comunismo. qUe está. ttHa.do à. !tU&
ma e '~~~mttoo~ dw~~
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estranhas no Brasil. O oomun1sm.o
pode serv:tr para a RussIa. cUjo povo,
desde éras passadas, é escra-ro; mas
nã.o pode servil' para o Brasil.

O Sr. José Crl.spim - Voosa Ex
celência não deve ·referlr--se desta
.forma. à RússIa. I

O SR. CARLOS PRESTES - A Rús
sia não tem interêSSe no Brasil. E',
um argumento ln1antil o de Vossa
Excelência, Além ctiss'O, é o argu
mento da qutnta-<:oluna ou do fas
cismO. A' culpa não é nossa.

O SR. OLICJmIO ALVES
Ma6 se há quin!:.a-<:olUlla, é dos co-
munistas. .

Vs. ExcIas. podem qualificar como
qu1serem os meus argumentos ...

O Sr. José Crispim - A R;(lSSia
é a maior demOCTacla do mUiIldo.

O SR. GLICltRIO ALVES
• • . pois sou homem ,de consciência
tranq,uila e não me arrece:o de ín
terpretações à la dJable. _. E per
gunto ao rrobre apa.rteD.nte: Como
pode ser a malDi" democracia se só
tem um. partido, se lá s6 pode exis
tir o partid.o dos trabalb:ad.ores?

O S!"• Adroald,o . Costa A
Rússia é uma democracia, mas, lá.

. a democracia é a "cracla do De
mo".

O Sr. Carlos Marighela. - Este
. ex;pressã.o não tem o menor s1gntf!

ea.da para. o POVo.
O Sr. Daniel Faíaco - E' simples

Jogo dp palavras dizer que a Rússia
é uma democracia.

O SR:' GLlaeRIO ALVES - Be
nbor Presidente, feitas estas oons!de
lações e . lavrado meu protesto. vou
encerrar minhas breves ptlJavras.

O Sr. José 'CrL8pim - As palavras
de V. Ex. demonstram desconheci
mento doS fatos.

O s..~. GLI~O ALVES - Do
. alto 'desta tribuna, de onde se :tala.
para o Brasil, peço à Imprensa. que
já tem à. sua frentel:L figura de MOs
quete1ro de .ABS1s Ohateaubriand.••

O Sr. Mauricio GTaOOfs - Agente
do integrallsmo!

O Sr. José Crispim - V. Ex.· está
confinnando o meu apalte.

O SR. GLICERIO ALVES - ..•.•
que com todos os seus altos e baIxos,
com todas as suas contradições tem
sido, militas vezes, unw. pena ao ser
viço do Brasll,... .

O Sr. Carlos Prestes - Ao serviço
dos banqueiros ingleses.

O SR. OLrCERIO ALVES - .,. Da
campanlut. da criança, na campanha
da àvfação: apelo para os parIa.men
tares, para os mestres, para quantos
dispõem de uma tribuna, de UllUL cá
tedra, de uma oportunidade, pa1'a que
combatam o comunismo, em benefí
cio do Brasil, porque o comunismo é
o 1n1znjgo da nossa Pátria.

O S7'. José Crispim - V. Ex.1Io está
defendendo uma 'bandeira ingrata, a
bandeira de B1tler e MussolinL

o SR. GLICERIO ALVES - VV.
Exs.. é que estão a serviço da qum
ta coluna po1'que o comunismo é,
hoje. B verdadeira. quinta coluna.
(Muito bem, mu.ito bem. Palmas.)

<Durante o discurso do 81'. GIl
ceno Alves, assume a cadeira da
!Presidência o Sr. Berta Condê.
2.0 VIce-Presidente.)

O SR.. PRESIDEr~TE - Vêm à
Mesa os seguIntes requerimentos:
. Exmo. Srs.Presic!ent€

Considerando que as ehela~er1Ódt
eas do Rio de São FrancJsco vêm mo
f:lvando, em Alagoas, graves prejuIzos
às popUlações das vilas e cidades mar
gtnals, sujeitas às inundaÇÕes;

Oonsiderando que o Govêrno do Es
tado das Alagoas não po'.1e, sem o au
X1llodo Govêrno Federal, atender às
justas necessidades de amparo às po
pUls.çóes pobres. vitimas das re:~rldas
-enchentes;

Considerando que cerca de mil ca
sas das cidades de Piassabussú,· Pene
do, POrto Real do Colégil), TralP'á.
Pá;) de Açúcar, e das vilas de São
Braz e Belo Monte. fornm atingidas.
mais uma. vez, nas respectivas zonas
inundáveis. pelos cal9.m1tosos efeitos
dos trarulbordamentos .do Rio de São
Francisco;

Consldenmdo que taiS vilas c cida
des. pelo labor e pa.tl1ót1co devotamen
to dos seus fUbos, têm sempre contrl-.
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buído para a grandez!.L econômica e
moral das Alagoas e do Brasil;

'Requeiro, data vênia, que a Me;la. da
:.:. :Assemb~éia Nacional Constituinte, ln
" terceda, Junto ao Exzno. Sr. Prest
.'.' dente da Itepúbllca, no sentido de que

seja destinado, pelo erário nacional. o
,aUXílio financeiro necessário ao 80

, ,corro e ajuda das populações e cida
des alagoanas, ora acometidas.pelas
decorrências lamentáveis do atual

., .. transvasamento'· do Rio de São Fran-
e ' ciSco. Cumpre salientar que o Exr.ao.
" ..sr. Interventor Federal. nas Alagoas.
, ' :sr. Edgar de Góis Monteiro, secun-

,dado pelos prefeitos das cidades ala
:~goanas, instaladas ao longo das bar
,',·,rancas do Rio de São Francisco, vêm
:' dedicando o melhor dos seus empre-

nhos em prol das aludidas popula-
':çóes, prejudicadas DOS seus bens e

:: :·interesses por causa das cheias, em lide.
: : Mas. é de convir seja mister conjurar,
, : éientrode um plano de possível exe-

, cução, os futuros efeitos de outras en
'<:bentes, c:ue periOdicamente ainda. sur..

. ' girão,em detrimento do povôo Destarte,
;' . ,é imperioso contribua. o Govêmo Fe

,dera!, mediante auxílio suficiente, pa
, '"ra n. instalação das atuais populações
:,' ,em zonas náo expostas às inundações.

. ,Isto será, razoavelmente. exequf'Vel em
, '. todas as aludidas vilas e cidades, por
:'qúanto, Ilas mesmas, há áreas propf
,,', ciaS. em partes altas, não inundáveis,
,: 'oportunamente adaptáveis à localiza.-
,ção de novos bairros.
. , . Sala das Sessões, 7 de março de

- ; 1946. - Luís M edeíros Netc, Deputado
,Federal pelo P. S. O. - A imprlmir.
.~~., ',o t'" •

: ~ 1 "0 Exmo; Sr. Presidente da Assem-
" o,~ o .bléja Nacional Constituinte:

; , o Na qualidade de mandatirlo. nes-
.~ ta. Assembléia Nacional Constitumte•
., de numerosa parcela do eleitorado das

vilas 'e cidades alagoanas. ,marg1na!s do
oi Rio de 8&.0 Franc1sco, requeiro, data/ .,,~ta. a interceS&ão dessa Mesa, jun
. to ao ~o. sr. Presidente da Re-

'; pública. General Eurico Gaspar Ou
~ :tra. no sentido de que o ao"êmo Fe
(::deral; através dos aeilS órgã.os a.dm1
;" nfstrativos, competentes, aUtorize a
" ,construção de '..Cais de .Arr1mo e
":fAtracação lO

, nas. cIdades de POrIA>~l
',., \ . "

do Colégio, Traipú e Pão de Açúcar.
Outrossim, que, o Govêmo Federal.
R.tentas as necessidades de exportação
dos multifários produtos das vilas e
cidades ribeirinhas do Ba.ixo São
Francisêo, odetermine seja efetuada a
dr&gagem do estuário do cItado r1o~

e, por meio de um canal, ampllaclas
as pOSSIbilidades de um serviço ma.1s
perene de c9.bota.gem, entre a cidade
de Penedo e os empórios todos do
Norte e do Sul do Brasil. Just1flcam
se estas medidas não s6 ~elo refle
xo de bem estar, que -elas- proporcto
narão aos habitantes do Baixo São
Francisco. sinão também pelo contr1~

buto de intensidade comercial, que.
pela. certa, dispensarão se Sul do E!:-
tado das Ale.gõas. '

Verifique-se. assim. que os uCals de
Arrimo e Atracação" venhaIn con
tribu1r,--já. ·pam elastecer a vida. s0

cial e econômica da população- rlbei
r1nha do Opara, já para neutrallzar
os efeitos calamitosos elas cheias pe
rlód1ca~. em detrimento do povo. Dt
ga.-se, de passagem. que ta1s realiza
ções impllcar1am em real ass1.stênc1a
a uma larga rêde de mdustr1.as do Bai
xo São :Francisco. onde se acham ins
taladas quatro fábricas de tecidos, três
fábricas de óleo. inúmeras fAbr1cs.s de
beneficiamento de arroz e, de algodão.
e. na facilldade d~ uma maior expor
tação dos produtos ,de uma vasta. zo
na. não apenas das Alagôas" como
também do Sergipe. Cumpre ressal
tar que ta.Is sugestões Vêm, debalde,
sendo re1ter3.das por muitos dos 1n-,
teressados nas questões e problemas
pertinentes aos fatos sanIralÍclscanos;
POrétIl. nêste momento de reintegra
ção do B.ras:ll. no domjnfo da mais
alta média. da. sua econom1a~ acredl
to possam elas ser solucioudas, como
correspondência ao crécI1to de confian
ça, que a população do BNxo São
Fran~o confer1l'a ao atual Chefe do
Govêrno, 'no memorãvel pleito de ::
de dezembro.

saJa ~ Sessões, 8 de 'março de
1946. - Luiz Medeiros Neto, Dc:puta
do Federal pelo P. S. D. - A UD:prl
miro
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Exmo. Sr . Presidente :
Na conformidade, de representante

do povo alagoano, nesta Assembléia
Nacional Constituinte, requeiro a essa
Mesa a intervenção necessária, junto
ao Extno. Sr. Ministro da Agrlcultura,
no sentido de que informe o mesmo
da marcha de reaUzações, empreendi
das pela Companhia. Hidro-ElétrIca do
Sâe Francisco, autorizada a organlzar
se pelo Decreto-lei n.o 8.031, de 3 de
outubro de 1945, na vigência do '00
vêmo do Presidente Getúlio DomeIes
Vargas. Im.pele~me a isto o anseio de
saber ,que tão oportuna emprêsa es
teja, ,de fato, a preencl:rer uma das
ma.1ores aspirações do povo do meu
Estado, efetivamente detentor da me- •11
lhor das fontes de energias, proma-
nantes da ca.tadupa de Paulo Afonso.
Pelos benefícios inefá.veis, que de tal
cometimento . advirão aos alagaanos,
aos nordestinos e ao Brasll, folgaria
por verificar que o atual Ministro da
Agricultura, como filho do Leão do
Norte, também está. disposto a pros
seguir nas pegadas elo seu ilustre e

'dinAm1co antooessor, Dr. Apolônio
~ Sales, em relação às obras da .citada

organização. Como o eminente Chefe
do Govêrno BraSileiro, General Eurico
Gaspar Dutra, no seumemomvel dis
curso, profendo no Parque 12 de
Maio, na cidade de Rec:.fe, ao labo
rioso e devotado povo nordestino. pro- '.
metera reallzar o plano de integração
do Rio São Francisco, na vida indus
trial e econômica do -·Bra.s11, parece
me mister tal conhecimento eu tenha
a. fim de fazê-lo distribuir _entre to
dos os que, Já no meu Estado, con
fiam nos desígnios - e p.mpieendimen
tos da atual- gestão do' país.

Sala das ,.essÓes, 7 de março de
1946. - LuÍZ Medeiros Neto. Depu
tado Federal pelo P. S. D. - A 1m
pr1m1r.

O SR. PRESIDENTE - Esgotada a
bora .regimental, vou levantar a ses
são, designando, para amanhã., a se
guinte

. OIU>:Bf-DO DIA

ContinuaçãO' da votação da Resolu
ção -n.O l-A de 1946 (Regimento In
t~o).

Deixam _de comparecer 110 Se
nhores ConstItuintes:

Partido Social Democrático

Pará:

Alvaro Adolfo.

:Piauí:

Sigefredo Pacheco.

Ceará.:

Moreira da Rocha.
Frota. Gentil.
Almeida Monte.

,.

Rio Grande do Norte:

Meta Neto.

Paraíba.:

Samuel DUarte. •
Pernambuco:

. _Navais Filho~

Etelvino Lins.
Jarbas Maranhão.
Oscar Carneiro.
Osvaldo Lima.
Ferreira. Lima.
Pessoa. Guerra..

Bahia:

Lauro de' Freitas.
Aloisio de Castro._
Negreiros Falcão.
Vieira de Melo.
Altamirando Requião.

Espírito Santo:
Ar1 Viana.
Carl06 Lindemberg.
Eurico Sales. ,
ASdrubal SoareS'.

Rio de Janeiro:

Paulo Feraanc.es.
Miguel Couto.

. Minas Gerais:

Leviudo Coelho.
JusceUno Kubitschek.
Rodrigues Seabra.
Pedro Dutra.
Blas Fortes .
Duque de Mesquita..
João HenrIque.
~ano ~achadc.

.Well1ngton Brandão.
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Joaquim Llbânio.
José Alkm.1m.
Augusto Viegas.

, Gustavo Capanema..
Rodrigues Pereira.
OIJnto :Fonseca.
Milton Prates.

São Paulo:

Cirilo Júnior.
Gofredo Teles.
Antônio FeUciano.
César Costa.
Martins Filho.
Costa Neto.
Horácio Lafer.
Lopes Ferraz.
Ataliba Nogueira.
João Abda.la.
Sampaio Vidal.
Alves Palma.

GOiás:

Pedro Ludovico.
Dano Cardoso.
Magalhães Silveira.
João d'Abreu.
Galeno Paranhos.

Mato Grosso:

Mart1n1a.no Araújo.

Santa Catarina:

Aderbal Silva.
Altam1ro Guimarães.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:

Elói Rocha.
TeodOIrJro Fonseca..
Damaso Rocha.
Antero Le1vas. _
Bittencourt Azambuja.

União Democrática Nac!onal

Piem:

Antônio Corrêa.
A<lelmar Rocha.

Ceará:

.Plínio Pompeu.
Bem Carvalho.

~

Rio Gran'tie do Norte:
Ferreira de Sousa.
José Augusto.
Alufuio Alves.

Paraíba:

João Agripi!lo.
,João ursulo.

'Pernambuco:

AIde Sampaio.
João Cleofas.

Alagoas:

Freitas Cavalcanh.- __~..__.._._~_ ..
Mário' Gomes.
R'.!Í Palmeira.

sergipe:

Valter Franco.

Bahia.:

Allomar-" Baleeiro.

Minas ,Gers.1s:

Monteiro de Castro..
José BOnifáclo. '
Maltalhães Pinto.
Milton Campos.
Lopes Cançado.
IJcurgo Leite.

sao Paulo:

Mário Masagão. .
Romeu Lourenção.
PIfn10 Barreto.
Toledo P!za,.
Aureliano Lette...

Ma.to Grosso: ,.
,VeSpasia.no Ma.r~ns.

Dolot de Andrade.

santa. Cata.."i.na.:

Tavares d'Amaral.
Tomás Fontes.

Partido Trabal'fttsfa Brasileiro

Mínas Gerais:

,Ler! Santos.



'/,
Sáo Paulo:

Hugo Borghí.
Romeu Fiori.
Eusébio Rocha.

Partido Comunista do Brasil

São Paulo;·

Caires de Brito.

RIo Grande do Sul:

Abfl10 Fernandes.

Partido Republicano.

Minas Gerais:

,Jací Figueiredo.
Bernardes Filho.
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, .

Mário Brant.
Fellpe Bàlbi.

Paraná: ,.

Munhoz da Rócha.

Partido Democrata Cristão

Sã,o paulo:.

Manuel Vitor.

Partido Popular Sindicalista

Bahia:

Teódulo Albuquerque.

Levllnta~sea. sessão às 18 horas.



21~. Sessão, em 8 de Marco de 1946
Pr~idência dos Srs. Melo Viana, Presidente, Lauro Lopes, 2.0 Secretário,

e Georgino Avelino, v.o Secretário .......- .
;

Pernambuco:

Agamemnon Mig.ãlliães.··
Gercino, :Malagueta.
Costa POrto.
Ulisses Lins.

ÁS 14 horas e 15 minutos, comp:ne
cem os Senhores:.

Partido Social Democrático

Acre:

castelo Branco.
Hugo Catneiro.

Amazonas:

Alvaro Maia.
Valdemar Pedrosa.
Pereira da Silva.

Pará:

Magalhã.es Barata.
. Alvaro AdoI!o.·
Lameira Blttencourt.
Nélson Parijó.....
João Botelho.

Maranhão:

Pé:reira JúÍlior.
CreporiPranco.

José Varela.
Val!redo Gurgel.

Paraíba:

Jandui Carneiro.

Alagoas:

TeixeIra de Vasconcelos.
Silvestre Pérlcles.
Medeiros Netc.
Lauro Montenegro•
Fartas Júnior.
Afonso de CarValho.

sergipe:

Leite Neto.

Espfl1to. Santo:

Henrique de. Novais.

... -..._.,-- .....,~-

..

Piauf:

Renault Leite.

•
Ceará:

Moreb.'a da Rocha.
Osvaldo Studsrt.

.Raul Barbosa.

-ruo Grande do Norte:

'.Georgino AveUno.
.Deoclécio Duarte. •

Rio de Janeiro:

Ca.rlos Pinto.
- Heitor Collet.

Bastos Tavares~ •.
Act1rcl0 TOrres.

:Minas Gen1s :

Melo Viana.
JRrael Pinheiro.
Augusto Vieg2.S •
Alfredo Sá.

..

I, ~ • I. '\ "



Mato Grosso:

Argemiro Fialho.

Paraná:

Flávio Guimarães.
Fernando Flores.
LaUfa Lopes.
João Aguiar.
Gomy Júnior.

Sants. Catarina.:

Nereu R':LD1o'l.

, Ivo d'Aqu1no.
Otacfl1o Costa.
0rIanõo Brasil.
Roberto Grossembacher.
Rogério Vieira.

Rio. Grande do Sul:

Gaston Englert.
Adroaldo Costa.
Daniel Faraco.
Batista Luzardo.
Sousa Costa.,
Glicério Alveft.
Luís Mérclo.
Pedro Vergara.

'Uníão Democrática Nacional

Maranhão:

Al2'.r1co Pacheco. ~

Piauí:

.r Esmaragdo Freitas.
José Cândido.
Coelho Rodrigues.

Ceará:

Fernandes Távora.
Paulo SaI'9.sate.
Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues.
Fernandes Teles.
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Pa.raíba-:

Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Vanaerlel. '
.t\rgerniro de Figueiredo.
Plinio Lemos. '
Ernani Sátiro.
Fernando Nóbrega.

PernamJJuco :

Lima CavalcantL
.Alde Sampaio.

".
Sergipe:

Heribaldo Vieira.

Ba.hia:

Aloisio de Carva.lho.
3uraci Magalhães.
Otávio Mangabeira.
Dantas Júnior.
Nestor DUarte.
João Mendes.

Espírito Santo:

Luis Cláudio.·

Distrito Federal:

Hamilton NogueIra.
JurandIr Pires.

, Rio de Jane1ro:

Pra.do Kelly. .
Romão Júnior.
José Leomil.

Minas Gerais:

Gabriel Passos.

Goiás:

Domingos Velasco .
Jales Mr,.chAdo.

Mato Grosso:'

Agrícola. de Barros.

Paraná.:

Era3to Gaertner.

Santa Catarina:

Tomás Fontes.



11:' :',' '
,". .',~

Rio 'Grande do sul:
I . ,

Flores da CUÍ1ha.
Osório TuiUt1.

,

I "

I, '.
iPartido Trabalh1.8ta BT~leiT~

'p1stdto ~,F'ed.f!ral:-

Rui Almeida..
I

Gurgel do Amaral. •
Segadas Vlana.
BenicloFontenele."
Antônio· Silva.

I" . . "
Minas Gerais:
, .

~e<ruiel Mendes,
I

Sâc Paulo:
! -- , • <0. 0 •

Guaracl Silveira.
~ Etisébl0 Rocha..

I '

i P~rtido Comunista elo Bra.sil
I

Pernambuco:
I

Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira ..

I '. .

Bahia.:
i

Carlos Marighela.
I ...
Distrito Federal:
I

Carlos Prestes.
JoAo Amazonas.: '
Maur:fcio Grabois.

.B3.t1sta. Neto.
i '
Rio de Janetro:
i

, Alcides .SabenC'a.
I .
São-Paulo· "

,I ,~ '.
José· Crlspim.

. Osva,ldÓ Paehec.).
Jorge Amado.
,i' . ..i'~ Partidú RcpubUctmo

Maranhão: ,
1 . "

Lúlo Machado.,

MmasGerais: .
I • ,', '

Daniel Carvalho.
,ArtlÍr'Bernarâes.

I
~ -.
I P.artíclo Democrata. Cri8táo
i ' ..

~erna.nibuco:,
I" '. " " ,

ArrUda Câmara. ', .
I',
'I
i" "

.·l'.~
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Par.tião Repub,zcano Progress1sta

Rio Grande elo' Narte:

Cà.!é Filho.

Partido l.ftJerdatador

Rio Grande '::'0 Sul :~

Raul PUa.

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 124 Senhores Constituin
tes, declaro aPer~ a sessão.

Passa-se à lelturàda'ata.-da.sessáo
anteri.or.

O SR. LAURO LOPES <2.0 Secre
tário) procede à. leitura da ata.

O SR. PRESIDE~ -' Em dic;
cussã'O a ata.

O SR. SEGADAS VIANA (sôbre
a ata)-'--Sr~..Presidente, Srs. Consti
tuintes, tem sido norma de conduta,~, e. _

da bancada do Partido Tra.balhista .
- Brasileiro não ocupar a tribuha na.'

Assembléia Constituinte senão para
tra.tar de assuntos que digam de per
to com o nosso mandato e que toquem
dú'etamente à elaboração da nova
Carta. política'do pais. E essa tem sido'
a norma. seguida. por nós, por enten
dermos que, divagar desta tribima. so
bre outros assuntos, é procrastinar,
inutilmente c cumprimento, do man-,
dato que tôda a Nação fiscaliza,espe
rando que seja. desempenhado I com
brevidade.

Também. Sr. Presidente, tem sido
diretriz da 'bancada do Partido Tra
balh!sta o respeito. às opiniões e, às
atitudes de todo,.s os Srs. Constituin
tes.

O Sr. Lino Machado - V. Ex.a está,
porém, estranhando que alguns Cons
tituintes se tenham prevalecido da
tribuna da Assembléia pam: tratar de
assuntos que consid~ram vitais.

O SR. SEGADAS VIANA - Estou
explIcando o ponrto de vista da ban-
cada traba~a. .

O Sr. Lino Machado - ,E' apenas
um esclarecimento, porque V. h lt de
clara. respeitar,as op1n1ões de todos os ,
Constituintes'.. Retifico' a atitude de
V. Ex....



· ;. ," .'

~> 153'--

o SR. ~SEGADAS' VIANA - Te~
mos tido, 'Sr. Presidente, respettope..
las a.t1tudes e pelos pontos de vista dos
Srs. Constituintes. Podemos divergir,
podemos debater, mas sempre no ter~

reno das idéias, com elevação e com
dignidade.

Essà atitude da bantada. do Partido
Tra.balhista. não repr-esenta acomvda~

çáo nem temor, porque todos oomos
fOrjados na luta, tooos temos passa..
do de embates. e não os tememos quan~

do se tornam necessá.rios.
Mas o respeito às atitudes. o -res

peito às idéias, o respeito aos pontos
de ·vista deve ser redproco. Para que
nos consideremos aqui dentro, mütua~
mente, devemos exigir o acatamento
de todos para com esta AssembléIa.

O Sr. Lino Machado --:. Aí estou de,
pleno acôrdo com V. Ex."'.

• -O Sr. Bastos Tavares - ,Nem se po
de d1scutIr aqui de outro modo, Isto
é,;senão de acOrdo, com a ét1ca. par..
lamentar.

O SR. SEGADAS VIANA - Pedi
a palavra sObre a ata, Sr. PresidentC!,
porque dela consta, hoje, docUl'rient-o,
inseI1ít> a pedido da bancada do ~r+j

do Comunista, o qual contém injúrtas,
nã.o só a tôda a Assemb1é1a Constituin
te, 'como especialmente à. ba:ncada. do .
ParttdoTmba1h1sta Brasileiro.

Em 'face ào pr,õprl0 Reglmep:to, não
pod.erla tal documento figurar na a.:a.,
pelorcspeito mt1tuo que nos deve'Los.

E~. ·Sr. PresMente, precedente pe
rigoso...

O Sr. Nereu Ra-mos ,- V. ~~ tem
tOda a razão.

O SR. SEGADAS VIlU:!'A - ••.
que qualquer elemento da Assembléia.
venha, subreptíe1amente, c;~m l'~ue

rimento"à Presidêne1s. da Casa. p~nM
do inserção de documentos na ata. ..•

O Sr. AcurcW Torres - Como se a
Assen:.bléla estivesse a· endossar, com
semelhante transcrição. injúrias assa.
cadas contM. e1aprópria. (Milito bem.)

OBr. Pedroso Junior - Com o pro- '
póslto de desmoraI12açáo desta casa...

O SR. SEGADAS VIANA - •..
sem que cheguem, prêviamente, ao co,:"
nhec1mento da Casa.

o Sr. Acurcío TOf'Tes ....- Se o dOM'
cumento de que se 'tra.ta tivesse ohe
gado ao conhecimento .do 'plená.1'io. não
seria transCl'ito em ata.

O Sr. Lino Machado - 'Deveria. ser
censurado pelo Presidente da ASsem
bléia.
, .- O Sr. Arruda Camara - O nobre
orador permite um aparte?

O SR. SEGADAS VIANA - Pois
não.

O Sr. I!rrucla Camara - Peço licença
para. sugerir a V. Ex.a que requeira.
o cancelamento dêsse documento.
(Muito bem.)

O SR. SEGADAS VIANA - No
respeito mútuo que todos nos devemos"
requeiro, Sr. Presidente, seja. ca.nce
Jado da ata da sessão de ontem êsse
documento, que atenta contra a As
semblé1a. <Muito 'bem; muito bem.
Palma.s.>

O SR. R.UI AIMEIDA (Sôbre (l

ata) ( • ) -'Sr. Pxcsldente, senhores
Constituintes, surpreena.eu~me a ati
tude deselegante e desonesta da. ban
cada comunista nesta Casa (muito
bem) : pedindo a inserção na ata.
dos nossos trabalhos de, um docUmen
to insultuoso., "

O Sr. 04"Z08" Pre:stes - Diz a
verdade.

O SR. RUI ALMEIDA -Devolvo,
em nome do meu PaTtido, intactas, .
as pa.la.vras bem dignas da. ilustre
bancada comunista. (Muito bem.)

Prefiro, Sr. Presidente e meus llus
tres colegas, servir a. brasileiros a
servir aos russos. (Palmas) ,•• ,

O Sr. Carlos Prestes' - Entãc,
V. Excia.. cODtessa...

O .sR. RUI AI1MiETiOA ,- •.• a
servir aos ~cs, repito, tr:a.1ndo nos
sa própria pátria.. (Muito bem. Pal-

, ~

~.) ,

A ~atftude dos elementos comunistas.
trazidos para as galerias desta Casa.
já ,demonstrou quais os prapos1tos
dessa banca.da. nudem-se, entreta;n
to. tais representantes do. povo, por
que, se éI.es têm. a coragem. moQ.t'fÜ de

(. ) - Não tolrevisto pelo' orador•.



o SR. ·PRESlD'ENTE ~ A Mesa
lastima a lDllerção. na ata, da, de
c1a.ra.Qão trazida pelo. nobre Deputado
h"T. Jorge Alr..a.do e que, por inad
vertênda.,foi publ1eada.Ev1õente
mente, a referência. é genérica, não
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:reagir, nós 'também a tereIn()s. (Mu!- ferindo diretamente os Srs: eonstt-
to bem.> tuintes, mas, em todo caso, M1nge

O' Sr, Bastos Tavares ~ Agem na a,l.fruns dos ilustres membros dests.
sombra, Casa. O requerimento foi recebl<1o

O Sr. José Varela O arMor .pela Mesa, lido pelo 8r. secretário
.culpe, em parte, à Mesa, por ter e transmitido aos seUE. aux111a.res, os
aceito documento naquelas condi- quais, também, deixaram pa5SM', sem
ções. -- a devida rasurâ., essas expressões,

O Sr. Carlos Prestes SOmos Não e intenção da Mesa, nem de
representantes eleltos pelo povo; da- seus auxiliares, conslgnaJ:' em ata
mOs nossa op~ão. têrmos com que n·enhum de nós estâ

O SR. RUJ: ALMEIDA ~se de a.côrdo, Pevo dizer que, .pessoal-
é um ponto de vista. dos senhores mente e na qualidade de Presidente

'comunistas, como demonstração, in- desta Casa, condeno qualquer inJú
ria lanç:ada contra qualquer dos 8e-

olusive, do coi:l!hecimento da lei elei- nhores Constituintes, ou contra. ban-
tora.!. SS. Exs. aqui estão por' se . cada, aqui ~Tepresentada. por homens
terem apegado ao Sr. Getúlio Va.r.. dignos, e á altura ....da., !~lJresen~

. . 8'BS. (Muito bem.. ) de que'se acham 1nvestidõS~"- O- fato
" O Sr. Carlos Prestes - se nos ocorreu em virtude da. urgência. e
apegamos, não fõmos seus seTV1dores. acumulo de $eniço, que nos 1mpe-

O SR. RUI ALMEIDA - Não era dem, muitas ~,de proceder à
meu desejo, Sr. PresIdente, ocupax, leitura de todos os documentos,
jam,ais, .esta. tribuna para. tratar de Atendendo ao requerimento 00s 1l1'l1S-
semelhantes assuntos. A isso, entre.. tres Deputados, 8rs. segadas V:la.ns.
tanto, fui obrigado, porque senti a e Rui Almeida., fMel espungir da. a.ta
dignidade da A..~mbléla arranhada.. o docwnen,to,~-que"_nela não deve !1-
Repilo as pala.vras da. bancada co- gurar. <Pal11UUJ. ) "
munista, bem dignas, aliáil, dela Não havendo mais quem queira. usar
mesma. . Devo ainda. declarar que, da palavra, dou a ata por a.provada.
tanto as palavras como a. atitude Nas publicações das relações dos Se-
agressiva. dos e1emento5 comunistas nhorésConstitUintes presentes à ses-
~esta Casa. noo metem medo a. ne.. são do dia 8 do corrente, deIxou de
r...hum de nós e principalmentE: a constar, por' engano, o nome do Se-
mim. (Muito bem. PaZ11UJ,S.) nhor Leite Neto, representante do Es-

O SR. MEDEIROS NETO, (S6bre ta~o de Sergipe.
4 ata) - ST. P1'es1dente, enca.r~ a O SR. ALDE SAMPAIO (Pela er-

." a.tenção de V. Ex. no. sentido de dem,) - Sr. Presidente, trago à Casa,
que seja corri-g1da, no requelimento subscrito pela. bancada Udenlsta da
que ontem enc3.!IliDhei a .êssa. Mesa, Seção d'e Pernambuco e por vários Se-
so11cita.nd<> providências para. a coris.. nhores Deputados, requerimento para
trução de"Oa.1s de Arrim~ e A-traea- que conste da: ata de nossos trabalhos
ção", .nas cldooes sanfranct.ecanas de - uma homenagem 8. dois mártires de.
Pôrto ~Real do Colégio, Tralpú e Pão reímplantação da Democra.cle.. no Era-
(f.e. Açucar, I a. segu1n.te expressão: sil. São êles Democrito de Sousa. Fl-
maio,> perene, a qual pa.ssa.rá a ,ti';' lho, estudante, e Manoel Elias doe
guI'8lI' a.penas com o adjetivo pe.. Santos, pOI'loueno comerciante...rene,' " ......

Em verdade, Senhor Presidente, os
. Era o que tinha a dizer. (Muito subscritores do requerImento não que-

'bem.) rem, com esta homenagem, senão ape
lar para o altosenttmento de justiça
da Constituinte.

Não é possível que os fatos deUtuo
sos da vida politicá. do Brasil conti
nuem a passar, 1mpuriemente. Pode
mos dizer, ante a. sucessão de aconte-
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cimentos que o sentimentalismo do bra
sileiro como que se tem emperdenido
para as coisas de sua própria pátl'la
e desenvolvido para as questões que
surgem em paises estranhos.

OR tatos políticos do Brasil estão
.... erdadelramente a reclamar providên
cias. Não se pretende alegar que são
crimes políticos. porque sucedem a
atos políticos. Se assun :tOra, estaria
mos aqui a discordar dos processos,
surgidos após a guerra, e consideraria
mos políticos crimes pra.ticados à.
sombra de a.tos políticos, que' na rea..
l1dade não o foram.

Sste requerimento, Sr. Presidente,
àeveria. ser justificado da tribuna por
um Deputa.do eleito pelo Estado de
Pernambuco e ainda não empossado
nesta Casa, - PubUcista. escritor e so
ciólogO - Gilberto Freire, que na épo
ca tomou parte direta nos aconteci
mentos. Na sua ausencia, cabe..me o
dever de encaminha-lo ~ Mesa.

O tato se deu em Pernambuco a 3
de março, Não queriamos passar esta.
data. sem. as homenagens devidas às
vitimas da ação ditatorial às manifes..
tações democráticas. Se não o fize
mos antes foi porque a Assembléia
ConstItuInte não se reuniu nêsse dia.
Pretendíamos. logo ao se reiniciarem
05 trabalhos da Assembléia trazer-lhe
o nosso requerimento. Fomus, porém,
impedidos de o fazer pela ausência de
companheiros; somente um represen
tante da bancada pernambucana da
U.D.~. aqui se achava e preferiu
adiá-lo para a st:ssáo de hoje.

O caso de Pernambuco continúe. im
pune: ,não quero, desta tribuna, co
mentá..lo nem apreciá-lo. uma vez que
já paS30U para as mãos da justiça..

Pretendem os signatários apenas uma
homenagem da Assembléia às dua.s
vittmas. má.rtires que foram da reim
plantação da democracia no Brasil.
e. 80 mesmo tempo, clamar por essa
Justiça, que tem por fim amparar as
vítimas de tais crimes.

O SR. PRESIDENTE - Lembro
ao nobre orador que está findo o tem
po. Pela leitura. do requerimento. noto
que há necessidade de .se inscrever S.

Ex. na. hora. do expediente para. fun
damentá-lo.

O SR. ALD.E SAMPAIO- QueU'a
perdoar..me, Sr, Presidente; dentro em
mais dois minutos, terminarei .m1nhas
considerações .

Sr. Presidente, na verdade para. o
caso em aprêço a impunidade se deu
por cerceamento da. ação judiciária
em conseqüência de uma lei.

O Sr. Acurcio Torres - V. Ex. dá
llcenqa. pa.ra um apatte? Pata cola
borar, quero esclarecer: não roi no..
meada, pelo govêrno de Pernambuco.
uma comissão .....; se não me engano,
pois estou tão distante daquêle Esta-

, do - presidida por um desembarga
dor e que concluiu pela não responsa
bl11dade de qualquer agente,' digamos
assim, político 'ou administrativo do
ES~.l.do ?

O SR. ALDE SAM:PAIO - V. Ec.
está. equivocado co tempo não me per
mite discutir o assunto. e esclarecer de
vidamente a V. Ex,~.

O Sr. Acu.rcio Torres - Tomei ao
liberdade de apartear porque V. Ex.
falou em impunidade.. ,

O SR.ALDE SAMPAIO - Impunj
dade, porque houve, realmente, viti-

. mas. que não estão mais submetidas a
qualquer ação Judiciária. Houve san
gue derramado, sem que se cogite de
saber quem fol o causador ou o cri..
nunoso.

O Sr. Jurací Magalhães - :e preciso
que se saiba que desses fatos multo
se beneficiou a. vida democrática no
Brasil; nã.o foi sacrifício erovão o
desses moços. que merecem a reve
rencia de todos os democratas brasi
leiros. (Muito bem).

O SR. ALDE SAMPAIO - A lei
que permitiu a impunidace dos crlmi"
nOBOS veio da mão da ditadura, que
teve como ação máxima na vIda na
cional a corrupção ou a deturpação
da lei. Não é lei, na. Justa expressão do
têrmo, aquela lei mcita e os fatos
que se passaram em Pernambuco são.
positivamente, conseqüêncl44 ,de lei
dessa espéc1e~
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Requeremos que seja consignado em
ata um voto de profundo pesar pela.
morte do estUdante Demócrito de
Sousa. Filho e do pequeno comerciante
Manuel Elias dos Santos, a propósito
da passagem elo primeiro· aniversário
do assassinato de ambos, no dia 3 de
ma.rço de 1945, na cidade de Recife.

(") Não fol revisto pelo oraàor.

Sr. Presidente, antes de tennJnar,
em obediência à. observação de V.
Ex.A quero ler o requcrlmento, para.
que ao Assembléia tome dele conheci..
mento: (lê). '. .

Era o ~ue tinha a dizer. (Muito
bem) •

O SR. AGAMEMNON MAGA..
LHAES (Pela ordem) ("') - Sr. pre.. Justificativa
sidente, eu me asso<:io a. tôdas as ho-
menagens que se 'prestam aos mortos. Estavamo5 há um ano nos momen-
Não estou, porém, de acôrdo com o tos iniciais do movimento democrático
modo faccioso com que o nobre orad~r de 1945, havia. esperança, entusiasmo
procurou justificar o requerimento. e anseio nosespirltos, os brasileiros

Houve no meu Estado um incldente na espectativa de· uma nova. era que
de ordem política, em conseqüência do ultrapassasse o regime ditatorial
qual morreram um estudante, um pe.. aqui instaurado em 10 de novembro de
queno comerciante e um operário. 1937. Realizava~se no Recife, a 3 de

Todos sabemos o que é paixão poli.. março, um com(c10 promovido pelos
tica. e os extremos a que cond.uz, tanto estuda.ntes, e no qual a ~ocidade das
dum como doutro lado. ~scolas superiores, no seu generoso

O Sr. Jurac! Magalhães ~ Não ldeal1smo, pre~encUa djrlglr-se ao
quando leva a matar os outros. -- ):ovo para com ele mais ainda se iden-

O Sr. José Cdndido _ Incidente tlflcar na jorna,9a democrática. Houve
como êsse acarretou cinco vitimas ao tumulto, agrcssao, espancamento, tudo
Estado do Piauf. For&.m cinco assass1- provocado pe:os que tinham ,interêsse
natos, inclusive do Juiz de Direito que na manuten~~odo antigo regime.
se encontraTa em pleno exercicio de Foram sacrlf.lcados naquele cUa à
suas funções. causa da De~ocracia e da Liberdade,
. ' em praça publica, dois jovens per-

O SR. AGAMEMNON MAGA.. nambucanos, para cuja responsab111
LHAES - Nós, da· bancada de Per- dade o Juiz, que presidiu o Inquérito,
nambuco, nos associamos ao requeri.. indicou .-elementos da polícia. d.e Per
menta de pezar, mas sem eiva de nambuco.
qualquer preocupação pessoal, sem eiva Demócrito de Sousa Filho c Manuel
de partidarismo e sem paixão. Elias dos Santos morreram, 'em plena

O Sr.Alde Sampaio - Que não Juventude, pela mesma causa a que
houve de minha. parte. V #. Ex. está foram imolados os bravos Idealistas
sendo injusto. àe 1817 e 1824. :eles bem merecem

'T assim uma homenagem dos Senadores
O SR.. AGAMEM:N<?N MAGA" e Deputados escolhidos pela Nação

LHAES - Diante dos túmulos, todos para dar ao Brasil uma Constituição
nos aj~elhamos, todos lamenta~os ~ democrática, na linha elas nossas tra
vidas que cfaem, as vidas_que sao ce..- cllções históricas.
fadas, mã.x!n:e quando ~ao de m~ços,. E se tlvessemos de fazer agora um
moços que tem a paixão do futuro, outro voto, além do de pesar, seria.
moços que têm idealismo. Todos de- .pela elevação do nível da nossa vida
pIoramos tais ~contecimentos ~, po:" polít1~a, de modo a. que nunca mais se
isso, nos aSSOCIamos, de c~raçao, ao vel'l:f1cassem acontecimentos como o
vo~o de pezar que ~ Assemb.éla, certo, de 3 de março de 1945, e que jamais
vaI aprovar. (M1nto bem. Palmas.) coubesse à. policia a missão de matar

O SR. PRESIDENTE - Vou sub.. a juventude na praça, públlca..
meter a 'votação o segUinte requeri.. Sala das Sessões. 7 de março d~

mento, enviado pelo Sr. Alde Sam.. 1946. - Lima Ca.valcanti. - Joâo
paio: Cleopnas. - Alde Sampaio. - Prado

Kelly. - Flores da. Cunha. - Otávfo
Mangabetra. - JuraC1/ Magalhães. -
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Nestor Duarte. -- Amando Fontes.
- Osma.r de Miranda. - Alovsio de
Carvalho Filho. ,- Joao Mendes. 
Plinio Lemos. -' Fernando Nobrega.
.- Café Filho. - Ernani Satyro. 
Argemiro Figueiredo. Antenar
Bogéa. - Hamilton Nogu.eira. - Eu.
clides Figueiredo.

(O requerimento é aprovado).

'0 Sr. PRESIOJnNTE - Vêm à Me
sa os seguintes documentos:

Os Partidos Republicano e Demo
crata Cristão, seções de Pernambuco,
se associam pelos seus representantes
abaixo assinados, às manifestações de
pezar promovidas em homenagem do
memória do acadêmico Demócrito de
SoWla Filho e dos operârios mortos a
3 de março do ano PP. em. Recife.

Palácio Tll:adentes, 8 de março de
1946. - Eurico de Souza Leao. 
..4rruda" CamaTa. - A impr1mir.

Exmo. Sr. Presidente daAssem~

bléia Nacional Constituinte. - Co
munico a V. Excia, a minha re
núncia ao mandato de deputado elei
to pelo Estado de São Paulo. sob a le
genda do Partido Comunista do Bra
sil.

Saudações respeitosas.
Rio, 2 de março de" 1946. M arto

pcott. . - Inteirada.

O Sr. PRESIDENTE -:'" Acham-se
na Casa os Srs. Leopoldo Amorim da
Silva Neves, Clemente Mariani Bit
tencourt e MJlton Caires de Bti.to.

Convido os Senhores 3.0 e 4.0 secre
tários para, em Comissão, introduz1ê
rem no recinto S. S. Exclas.

I(Comparecem S. S. Excias. e prcs~

tana cOInprom!sso).
O Sr. PRESIDENTE - Passa-se a

leitura do expediente.

O Sr. LAURO MONTENEGRO (3.0

Secretário, servindo de 1.°) lê o se
guinte

EXPEDIENTE

REQUE:RIMENTO

Considerando que os Estados se en
contram no regime de intervenção
federal;

Considerando que, por leso, é
o Govêrno Federal diretamente res
ponsável pela ordem pública em tOdas
as unidades da.· federação;

Considerando que representantes
dc vários Estados têm transmitido ,dn
Tribuna da Assembléia Constituintr~.

à Nação, violências de autoridades es
taduais c municipais, decorrentes da
substituição dos Interventores ma..
gistrados por elementos de 1111aç5.0
partidária;

Considerando que a imprensa diá
riH divulga violências cometidas no
município de Pirai, no Estado do Rio
de Janeiro, resultantes dn. substituição
do Prefeito local,

Requeiro sejam solicitadas ao Ex
celentíssimo Sr. Ministro da Justiç~

as informações seguintes :
a) se o Governo· Federal tomando

conhecimento das violências cometi
das em vá.rios municípios brasHeiros
e a.tendcndo a que se acham os Es
tados em regime de intervenção fede
ral, deu 'Provi~nclas no sentido de
manter ao ordem pública, fazendo ces
sar êsscs excessos policiais e assegu
rando ao correleglonários e adversários
um ambIente de tranquilldade: e

b) no caso afirmativo, quais as me
didas adotadas em relação ao municí
pio de Pirai, no Estado do Rio de J a
neiro.

Sala das Sessões, 8 de março de
1946. -- Café Filho. - A imprimir.

Ofícios:

Trlbunal de Apelação do E. do E'i
pirito Santo - n. o 131 - Vitória, :.;a
de fevereiro de 1946.

Sr. Presidente e mais membros do
Congresso Constltuinte- Venho dl:lr
,,/os conhecimento de que o Tribunal
de Apelação do Estado do Espíruc

. Santt>, em sessão plena ero dia 25 do
corrente, aprovou o telegrama-protes~

to, contra a nova. invasão de fôrças
policiais mineir8s do territ6rio d';l.

. Comarca. e Município de Barra tIe
São FrancIsco dêste Estado, dirigide
ao Exmo. Sr. General Presidente da
República, ,nos seguintes têrmos:

"Sr. Presidente República. Com
beneplácito Tribunal Apelação Esp1
rito Santo levo conh~lmento Vos..
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sêncla. "recebi comunicação autorUa
"ele judiclâl1a comarca e mUlÚclpto
:Barra S. Francisco relatando ,::[ue
forças mineiras continuam lnva. ~~l'

aquela zona espírito-santense com
instala.ções quartéis policia.is, senac
um dos quais, em Santa AngéUca,
onde, nas eleições dois dezembro, 1:UJ;l...
c1anou terceira seção eleitoral neste
Estado. ESto.U'10S certos Vossência nac
sancionarâ tais violências contra nos
so pequeno Estado, e as fará ceS:5a:
incontinenti, a flmtranquilizar hafJl~

tantes zona e serem respeitados di
]'eltos Espírito Santo, bastando, pa:'t1
tanto, fazer-sc cumprir laudo pe~'

cin1 'exarado comissão Serviço G~o

gráfico Exército Nacional. Atcncto
sas Saudações. - Augusto AIJo7l.so
Botelho, Presidente Tribunal"

Atenciosas Saudações. - Augusto
A/fomo Botelho. Presidente do 1'1'1
buna! de. Apelação (:.. exercício. 
Inteirada.

AI Excmo. Sefior Presidente de la
Asamblea LegislatlvM

Rio de Janeiro. - Obedeclend~

1nstrucciones de mi Gobierno, me ct
trato transcribir el Acuerdo que ::0:1
fecha 12 deI mes dê diclembro d.~1

<"fio próximo pasado. tomó la Cám~r~
de Dlputados de los Estados UnL1,1s
Mexicanos, que· por 51 solo se explica.:

"'PRIMEIRO - La Câmara de
Diputados de los Estados Unidos Me
xicanos acuerda Izar en su edificlo
F.o la derecha deI Pabc116n Nacional,
la Bandera d.e cada una de las Rep~·

cUcas Americanas en el aniversarl?
de su Independencia, como homenaj e
de sfmpatia deI pueblo de México
hacia las Naciones hermanas. - I:3E
GUNDO - Comuniquese este acue"'clo
aI Poder Legislativo de cada Nac10fl
deI Continente. - Sala de Comislo
nes de LA CAJ."'V!ARA DE DIPU
TADOS DEL CONGRESO DE LA
UNION. - Méxlcot D. F., 12 de cU
ciembro de 1945".
~uego a Vuestra Excelencia teng.,

a bien· aceptar las seguridades de roi
atenta cons~deraci6n y protestas d::'
mayor respeto.

RIo de Janeiro, 28 de febrero de
1946. - Lic Romeu. Ortega c. de L.,

:Embaixador de México. - Inte1ra.;'Q ~

AI H. senor

Presidente de la Asamblea 00051;1
tuyente deI Brasil, Rlo de Janeiro.

H. scfior:

Tengo eI honor de enviar ao usted,
para uso de las oficinas de la Asan1.
blea Constltuyente de esa República
bermana, cinco ejemplares de la
Constituci6n Política dei Estado, ap't'o
!:'ada por la Convenci6n Nacional de
1945.

Reitero a usted, sefior Pre5iden~e

la~ seguridades de mi consld2raêtón
clistinguida.

La Pazt 2D de febrero de 1946. 
Assinaturas ilegíveis. _ _

Presidente Mello Vianna Assembléia
Constituinte Palácio Tiradentes Rio,
motivo doença rogo ilustre Presiden
te considerar. justificadas minhas fal
tas saudações - Antonio Feltcia"rw
- Ciente.

O SR. PRESIDENTE - Vem à.
-~esa o s~gu1nte requer.Unento:

Requeremos fique consignado, em
atat um voto de pezar pelo talecimen...
to, nesta Capital, em 19 de junho de
1944, do· Desembargador Gomercindo
Taborda Ribas, que representou o Rio
Grande do Sul, na Câmara dos
Deputados, em quatro legislaturas,
de 1912 a 1924.

Nascido em Tatuí, em São Paulo,
e~ 2 de janeiro de 1870, mas oriundo
de 2.ntiga :eamIDa rlograndenset ini
ciou sua vida pública, - após o curso
de notarlado na PaU11céia, - como
Promotor Público de POrto Alegre,
donde, mediante concurso, passou para
:lo Magistratura, aInda no Govêrno de
Júlio de Castilhost de quem sempre
mereceu excepcional aprêço.

Servindo como Juiz de Direito nas
Comarcas de São Sebastião do Caí.
Caxias do Sul, São Gabriel e Rio
Grande teve ocasião de la.vrar senten
ças notâveis pelo equilibrio e saber
jurídico revelados.

Quando .exercia o Juizado de Di
reito da Comarca. do Rio Grande, fol
convida.do, em 1912, pelo Sr. Borges
de Medeiros, chefe do antigo Partido
Republicano Riograndense, para com-
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pôr a .chapa dessa agremiação POM
litlca à. Câmara dos Deputados.

Ele1to pelo 3.0 Circulo Eleitoral,
representou o Rio Gra.nde do Sul, com
grande brilho, sendo reeleito, sucessiM
vamente, até 1924.

Na Câmara dos Deputados fez parte,
ininterruptamente, da Comissão de
constituIção e Justiça e da Comissão
Especial do Código Civil, cab(mdoMlhe
relatar o capitulo referente à. HlpOM
Leca, senC:o de notar, para realce do
seu valimento intelectual, que veiu a
terminar. o curso de Direito, nesta
Capital, quando jâ'Deputado Federal
c membro da ColIl1ssáo de ConstituiM
ção e Justiça.

Por ocasião do jubileu da formo.tu..
ra deRul Barbosa, recebeu de seu.c;
pares, .a incumbência de saudar
fl.quele grande brasileiro, ·na visita que
lhe fez uma comissão da Câmara dos
Deputados. Pronunciou, então, m.1.~

gistral oração, .a. que respondeu Rui
Barbosa com o conhecido discurso
cujas primeiras palavras são: "Bem
haja Gomercindo Ribas ! Bem haja o
.Rio Grande do Sul. Bem haja a CâM
mara dos Deputados !"

Encerrando sua carreira política em
1924, reoomou Gomercindo Ribas à
MagistratW'a riograndense, no pôsto
de Desembargador do Tribunal de
Apelação daquele Estado, onde, em
várias oportWlldade':õ, deixou eviden~

ciado o seu alto teôr mentai e cul-.
tural. Aposentado em 1932, voltou a
residir no Rio de Janeiro, onde se
dedicou ~ lides jornalísticas, nas
quais, como em' tôdas as suas atividaM
des anteriores, revelou sua decUcação
e seu amor ao Brasil.

Sala das Sessões, 8 de março de
1946, - A. de Souza Costa. - Adroal
do Mesquita da Costa. Daniel
Faraco. - Ivo d'Aquino. - Glicerio
Alves. - Luiz Mercio Teizeira. .:....
Pedro Vergara. - Gaston Englert.

O SR. PRESIDENTE - Vou subM

mete),' à votação o requerimento a'Pre~

sentado.

(Ê aprovado).

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.M

lavra o Sr. Antônio Silva.

o SR, ANTO~TIO SILVA - Senhor
Presi'Clente, ce,do minha vez ao Senhor
Deputado Pedroso JÚmor.

O SR. PRESIDENTE - Tem Do pa~

la'Vra. o Sr. Deputado Peclroso Júnior,

O SR. PEDROSO JONlOR - InsM
cl'evi-me, 51'. Presidente, com a ante
cedência que julgara necessária, para
ter assegurado o direito de falar du
rante o expediente de 19 último.

Bisonho nas lides parlamentares e
provinciano, vindo com a educação de
religioso respeito às convenções entre
os homens de boa vontade, estava se~

guro, até entã.o, de exercer êsse di-
. reito, pois que me vi inscrito como o

p:-imeiro, dentre os demais, para
aquela data.

Aiprendi, entretanto,' Sr. Presidente,
que na vida parlamentaT há. truques
e meios outros, aos quais nos devemos
curvar e aprender. E a lição me veio
de: um nobre Deputado comu..TJ.ista, eis
que, não podendo inscreverMse entre
os prová.veis oradores do cllo., deixou
S. Ex.'" sObre a mesa um requer1men~

to e esperou, em sua bancada, fõsse
11<10 pelo Secretário, para da bancada
solicitar que a Presidência lhe perm1~

tisse justificar referido requerim.ento.
A Presidência, por êsse principio de
tolerã,nc!a e democracia que tcxios ad~

miramos, é verdade, consentiu em que
ao ordem da inscrição fOsse alterada,
e não falei, pt.rque não pude falar.
O nobre Deputado comunista ocupou
tOda a pa:'te do expediente do aludido
dia, e, ainda, parte do expediente da.
sessão extraordinâr1a. con'Vocada para
a mesma data.

Voltei par3. minha cidade, de onde
regressei há. pouco, tendo ~goro. a :fe~

lic1da<le de vir à. tribuna, pela gentil
desistência de um dos companheiros
inscritos.

Justifica-se assim, Sr, Presidente, ()
atraso c~m que ora fun<lamento duas
indicações encaminhadas à Mesa:
uma, pleiteando o restabelecimento da
n.posentadoria ordinária pelas Caixas
de Aposentadorias e Pensões; outra,
propondo que a presidência dessas
Caixas volte a ser atribuida a elemen..
tos ,delas associ-lldos, identificados com
seus interesses, com o que tais cargos
deixarão de ser lugs:res com os qua.is
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IH: premiem preferências ou favori
tismos.

O principio da aposenta<lorla ordi
nária é orIginário desde a primitiva
lei que nesta Casa sustentou Elól
Chaves, desde a Lei n,O 4.682, de 1923.

Na evolução da previdêncin social,
ésse direito foi m..'lntlào; mantido em
1929, com a sanção elo Decreto núme
ro 5.109; mantido, mesmo, em 1930,
quando aqui se discutia a reforma
ctêsse mesmo decreto; mantido, poste
riormente, pelo Decreto n.o 20.465, de
1931 c só revogado, depois que os de..
eretos-leis deixaram, infelizmente, de
~ofrer a obra cristalizadora dos de
bates.

56 assim foI possível aos reformado
res da previdência social, por maqui
nações de gabinete, sangrar o Decreto
11.° 20-.465, exclusivamente no ponto
on<ie atendia aos interesses. dos milba
res de associados dessas instituições.

O Decreto n.o 200465 folemen'Clado
pelo Decreto n.o 2.474, suprimindo
Ô88C beneficio. Posteriormente, na su
r.C1iSr..o de reformas, fêz~se com que
o 1iIlstcma administrativo dessas Caixas
pussn.sse por modificações de tal
ordem c de tal espécie, que elas hoje
eatQ.o muito aquém dos interesses de
/uma numerosos associados.

Há dias. vi· publ1ca-da na imprensa
uma notícia sôbre o que pretende
!íl.zer o Departamento de Previdência
SocIal. Surpreendendo a con!jança
desta Casa, jã então constituída e em
vésperas de ser instalada, eIs. que se
dIvulga decreto transformando o De
partamento ele Previdência Social em
Departamento Nacional de Prevldên
r.la SocIal, equivalente a um minis
t<-rlo mirim. ao qual se atribue o di
reito de orientar e resolver questões
ele magna importância para a Nação.

O decreto a que me refiro tem o
número 8.27~ e está sendo. executado
de p.:togadilho;apressada;nentc, elnJ:lo
rn da.te de 19 de janeiro dêste ano.
Pnnsa...se para êle, por formas várias,
tOdn. a competência que se atribula ao
tnl~Ututo Brasileiro de Seguro Social,
rcnUzaç§.o suspensa e, até certo ponto,
oxlg1n'C1o o pronunci~mento desta
Casa.

Como a execução do Decreto núme
ro 8.274 lm:plica profunda. alter9.çâo

no .apa).'elhamento da prevl<lência so
cial do Brasil, em refcl'êncla tanto ao
setor técnico-admlnistrntlvo como às
vultosas quantias que serno invertidas
ne. sua montagem, sou de opinião que
se d.eva recomend.ar no Executivo suste
a execução do decreto, até que a Casa
sõbre êle se manifeste, dizen'ào da
oportunidade dessas reformas,· feitas
de improviso nos gabinetes, sem aten
der a luz dos interêsses dos assoclaclos
de tais instituições.

O Sr. Nestor Duarte - Qual a OlJor
tunidade de se manifestar a Assem
bléia?

O SR. PEDROSO JUNIOR - Tão
depressa tenhamos votado a Consti-
tuição. ,

O Sr. Nestor DUarte - V. Ex." a<:na
que se pode aguardar tanto tempc?

O SR. PEDROSO JúNIOR - Per
feitamente, porque a máquina está
montada e funcinandl) Independente..
mente da reforma. que se pretende
executar.

A reforma que se quer executar,
tran~fonnando o Departamento doe
Previdênciã' 'Sodal em Depar.tamento
Nacional de J:'revidêncla Social, equi
vale a Impor ao pais o Instituto Bra
sileiro de Seguro Social, cuja cons·

.tltuição é discutível, e cuja oportuni
dade temos o direito e a necesidade
de examinar.

Pergunto ao nobre colega se conse
gue esclarecer bem o meu pensamen
to?

O Sr. Nestor Duarte - Entendi.
Perfeitamente.

O SR. PEDROSO JúNIOR.-- Entãc,
é motivo de grande prazer para mim.

.O Sr. Nestor Duarte ~ O que é ele
espantar é que cousa tão corriqueira,
numa organização democrãttcn. s6
passa constituir ObJeto de del1bernçllo
da Assembléia, e eIu só tcnhp. compe
tência para legislar, se V. ExclUo. re..
Ciuerer em forma excepcfono.l, c isso
nos tempos atuais.

O SR. PEDROSO Jt:rNIOR - Infe
lizmente, é a verdade. Se eu nlto ti ..
vesse esta oportunidade para reque
rer, dentro de poucos dIas estaria
montado, com todo o seu aparelha
mento, o Departamento Nacional de
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Previdência Social, cuja reforma exi
giria grandes gastos à. Nação e 
quem sabe? - complicaria ainda mais
o já compUcado aparelamento da Pre
vidêncIa So<:1al do Bras1l. Daí, eu
me haver prevalecido da desistência
do usada palavra por parte do meu
nobre colc:ga de bancada, para incUcar
ac Executivo, por intermédio da As~

sembléla, a conveniência· de sustar a.
execução d? Decreto n.o 8:274, até
que sôbre ele se manifeste o Poder
Legislativo. (Muito bem; muito bem.)
DOC'tl')tEN'1'O fi. QUE SE REFERE o OMOOR

Oonslderando que a transformação
do Departamento de PX'evidência 50'"
<:i:11, embora tendo que refletir pl'O
:funcl.amente em todo o sistema técnico
e administrativo da previdência sor.ial,
toi a.utorizada por um decreto que sur
preendeu a todos, exceto àquelesqu~

o ela.boraram;
C<msiderando que, assunto da mais

elevada transcendência, não deverb·
a sua solução ser tentada pelo arbítrio
dos técnicos, sendo ao contrâ.rlo, acón
selhé,vel ouvir-se a exPeriência, Df)

caso os elementos censltários, a reali ..
dade das instituições em funciona
mento, e tudo através da obra cris
tallzadora dos debates;

Considerando. por findo, que esta.
Cas~ já. se achava constitulde. c em
vésperas de ser instalada quando
apr~ssadamente veio à. luz o referido
dipl(Jma, na oportunidade em qu~ o
Govêmo em respeito à própria Nação.
deveria transferir-lhe a competência
para decidir de problemas assim com·
plexos e gerais:

Requeiro que a Mesa, ouvida a Casa
Se' digne interceder junto ao Executi
vo para que suste imedIatamente, a
vigência do Decreto 8.274, de 19 de
janeiro de 1946, como e também. n.:s
prOVidências outras com que vem sen..
do modificado o aparelhamento téc
nico c administrativo da previdência
social, isso até que esta Casa, na de
vida oportunidade, examine e resolv:l.
o assunto.

Sala das Sessões, 8 de março de 1946.
Pedroso Júnior. - A imprimir.

<;> Sr. DANIEL FARACO - Sr.
Presidente, apresentei, faz alguns
dias, - creio mesmo que algumas se-

manas, - requerimento sugerindo ao
Govêrno da. República tun plano
concreto de comoate à inflação. Mui
to embora me ins-crevesse para. falar,
não tive até hoje oportunidade ãe
just1!icar a medida, e hoje mesmo
vejo-me a braços com Do CSCE.i.sse:z: de
tempo. Limitar-me-ei, portanto, a
justificar mInha indicação em gran..
des linhas, em traços largos, para
que não sejam esgotados os quatorze
minutos de que disponho.

Sr. Presidente, com essa indicação
não tenho, nem poderia ter, a inten
ção de revelar ao Govêrno qualquer
fórmula salvadora, - porque não
acredito em fórmulas salvadoras. 
nem pretendo ensinar a ninguém
Viso, .slm, dois objet1vos:primeiro,
valer-me da ressonância, da repercus
são que tódas .as palavras ditas e1es
ta tribuna encontram no pais inteiro,
para. uma tentativa. de mobilizar Do
opinião nacional, de provocar uma
tomada de conciêncla nacional face
ao problema da inflação, em tênuos

. técnicos e não em têrmos politicos;
precIsar, de alguma forma, os fato..
res técnicos que hoje· estão a condi..
cionar o fenômeno da. inflação e su..
sem remédjo técnjco para enfren
tá-los.

Em segundo . lugar, eu desejr.ria
obter da Casa um pronunciamento,
neste assunto, para que " Govêrno
se sentisse amparado pela opinião na
cional ao tomar as medidas drásti
cas. que se lmrõem, para superar n.
grave situaçáC' em que nos en~on

uamos. Esta mobilização da opinião
nacIonal é· necessária.

Lembro e.qui as palz.vras proferi
dns, não há. multo, por David Lilll
entllal, o grande administrador das
obras do vale do Tennessee. Disse
Lillientllal:

"O verdadeiro teste de um
bom plano não reside tanto em.
provar que o plano é bom pa.ra
o povo, mas, sim, em conseguir
que o povo o aceite".

Pode..se imaginar o meUlor plano
dêste .mundo. Se não conseguirmos
que o povo o aceite e lhe dê o con-
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-. curso 1ndispensá.vet êsse plano tra-
-/'cassará total ou parcialmente.

O Sr. Nestor Duarte - Então a
questão tambénl é política e não
apenas técnica.

O SR. DANIEL FARACO Isso
vai depender do conceito de técnica
e do depolitica.

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex. dis
tlngu:u técnic::l. de poHUca e achou
que 56 se devia procurar o remédio
técnico para a solução do problema
da l111lação nacional,. de logo repe-
lindo, a solução política.

O SR. DANIEL FARACO - Náo
repilo essa solução.

O sr. Nestor Duarte - Entretanto,
ainda agora, V. Ex. acha que sem
o apoio do povo não é possível ne
nhuma. solução conclusiva. Logo a
questão afinal é política .

O SR. DANIEL FARACO - Es
clareço o· meu pensamento. Desejo
por aqui a questão nos seus têrmos
técnicos. Não quero derivar para. ao po
litica, porque V. Ex. sabe, melhor
do .que ninguém, que não há nada
como a pol!t1ca para atra,palhar a
técnica.

O Sr. Nestor Duarte - Não é ver
dade; V. Ex.A me perdoe. s6 com ra
zões poUticas, motivos politicos e ob..
jetlvos políticos, pode V. Ex.1\ dar so
lução .rac~onal e completa. a problemas
sociais e coletivos.

O SR. DANIEL FARACO - Aceito
o aparte de V. Ex.A neste ponto.

O Sr. Nestor Duarte - O nobre ora
dor não pode aceitar o desprestígio da
palavrapolitica, porque também é um
polftico.

O .Sr. Lino Machado - Principal
mente nesta altura.

O SR. DANIELFARACO - O que
desejei evitar, toi que o problema de
rlvlt'sse para o terreno politico.

O Sr. 'Neetor Duarte - V. Exce
lência. diria. melhor: ·partidário.

O SR. DANIEL FARACO ~ Aceito
ao .retificação.

O Sr. Nestor Duarte - Aparteei
V. Ex.a porque tenho. uma certa oge~

ma à prerensão dos técnicos que tudo

pretendem resolver fora do plano polí
tico.

o SR. DANIEL FARACO - Não
creio que ao simples técnica resolva
todos os problemas nacionais, mesmo
porque a política é uma técnica.

O Sr. Bastos Tavares - V. Exce
lência há pouco apontou para resol
ver os problemas técnicos a necessi
dade de remédios técnicos, eu pecUria
a V. Ex.a para propor, neste caso, re
médios especificos.

..o SR. DANIEL FARACO - Renovo
o que disse ainda há lnstil.ni;es. A
escassês do tempo vai me permitir,
apenas, traçar em grande linhas a so
lução do assunto e V. Ex.llo na minha.
exposição, vai encontrar 05 remédlos
.especificos indicados.

Dizia eu que é necessário interes
sar o povo na· solução do problema,
principalmente, na questão dos preços.

Di:. Kjellstron, grande economista
sueco, num livro intitulado "ContrOle
de Preços" - Guerra à inflação:

"Muitas vêzes é possivel, no to
cante ao contrOle de preços, eon-

·--·-fiar-.na .lealdade do público em
geral. Tal lealdade, porém, só..
mente poderá. ser conseguida,
numndemocracia, se o público
tiver, ao menos, uma razoâ.vel
compreensão dos fins gerais etam..
bém dos fins específicos, visados
por êsse contrOle".

Fala-se muito em inflação. Entre
economistas, o conceito dessa. palavra
é controvertida e não é esta o.opor~

tunidade para abrir debates sôbre o
conceito de inflação.

Mas evitando e::ita. palavra con..
trovertida.,· eu desejaria falar aqul
em' in!lação, no sentido de desequl~

librio: desequillbrio noç:;15tema de
preços,' deseq.1Úlibrio entre o poder
nominal de compra. -que vai ao
mercado comprar - e o volume c
riqueza produz\da - que vem ao
'mercado paxa enIrentar êssa poder
de compra.

O sistema de preços, desaqum
bra.do na inflação como na def1a..
ção, é uma peça fundamenta na
economia moderna.
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E menciono aqui a opinião de
CasseI:

"Em condições de normalidade,
li economia nacional é regulada,
por inteiro, pela estrutura dos
preços. A importância desta. es...
trutura, em condições anormais
(refere-se particularmente à
guerra e ao apAz..guerra) não é
ele forma alguma menor".

Porque é o sistema de preços que
regula fi, produção, qUe regula a dis
tribUição e o próprio consumo.

•'i. inflação, como a deflação, pro-
• -.l. desequil1ôrl0 nesse sistema, to aI
está o mal.

Quais são, Senhores, os elementos·
funcl.amentals do problema atual? Já
os mencionei: o desnível entre o pocler
nominal de compra, que vem ao mer..
cada e o volume de riquezas, de uti-, .
Udades produzidas, que enfrenta este
poder no mercado.

A solução, parece-me, 56 pode ser
uma: elevemos agir sõbre os dois pra
tos da balança desequilibrada: Pre
cisamos, quanto possível, rest::ingir
o .poder nominal de compra e au
mentar o volume de bens produzidos.
E as medidas que .sugiro na indicação
visam justamente isto : reduzir o poder
nominal de compra e aumentar ovo..
lume de bens produzidos.

Diz CasseI:

U A causa fundamental da in
flação é a criação artiI1cial do
poder aquisitivo. E é isso que se
deve combater precipuamente".

Isto· não significa que devamos re..
duz1r ainda mais o poder real de com
pra das classes menos favorecidas de
nossa. popula.ção.
D~vo ainda· acrescentar, neste ponto,

uma opinião à margem. Creio mesmo
que se impõe, em certos setores, so
bretudo do operariado, um reajusta
mento geral de salários. (Muito bem).
Tivemos já, .no decorrer dêstes últi...
mos anos, de maneirn mais ou menos
desordenada, reajustamentos parciais.
Impõe-se, pois,r.eaiustar de maneira
gera.l êsses salários. Quer dizer: rea...
jnstar aquêles que não o foram ainda.

Devemos transportar paro. o mo..··
m"lnto a escala de remuneração que ....
viôorava. antes da. inflação, com um
acréscimo proporcional em tóda ela..

Esta opinião, portanto, não slgni~

fica seja. favorável a um aumento
geral, mas a um reajustamento, a uma
correção dêsscs desequllibrios.

O Sr. Café Ftlho .- V. Ex.l\ che..
ga.ri à conclusão, natura.lmente, de
que o awnento de salários cl.ev.erâ
ser de 250 a 300%.

O SR. D.ANIEL FARAOO - Pro
porcionalmente ao aumento· de sa
lá.I'1oo que se verificC'JU em média.

O Sr. Café Filho - V. 'Ex. lIo fa
lou em tomar como base salários an..
teriores â. inflação. Está, ~im, jus
tificando o aumento na. proporção
de 300%.

O SR. DANIEL FARACO - Não
estou fa.lando nisso, porque não te..
nho elementos para me pronunciar
numêricamente sObre a. questão.
Mas creio que se deverão fazer os
necessârios estuclos para transportar
à,quela escala de salârios, que sofreu
aumentos em alguns, tal'Vez Il1.esmo
em muitos setores, para. a época
atual. ae rnaneU"a equita.ti'va e pro-
porcional.

O Sr. Tavares Ea.stos - Atenden
do memno ao estado de fome crônica.
dos menos favorecidos da sorte.

O SR. DANIEL FARACO - Não
. estou relacionMl:do o saláxio com o
custo da. vLla.. A op1n1ã!) que::· aqUi
proferi foi no sentido de reajustar
os salá.rlosem escala proporclon'3l aos
aumentos que já obtiveram a,lguns
setores, algumas classes. Isto, PO
rém, se d'eve fazer em a.mbienre de
tranqüilidade.

O Sr. Euzeb.!o Bocha. - Desejava.
sSiber se V. Ex.a. está. somente dedu
zind-o métodos para fazer pesquisas
e 31prcs'entar as soluções do proble
ma..

O SR. DANIEL FAP..AOO - Sim.
Sr. Euze'bio Rocha - se V.

E"À,1lo se situa no ca.mpo objetivo, en
tão, indique o ::aminho a seguir.

O SR. DANIEL FARACO -.Indico
os pr1n<lfpios. Mesmo porque, em
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matéria de estatflStico. estamos multo
mal.

.Continuemos, porém, para apro
veitar o tempo. 1l::ssereaJustamento,
entretanto, de qualquer maneira, deve
ser feito em aanbiente de tranqü1l1..
clade e mútua compreensão, pois, do
contrário, es&aremos agravando o
problema e tomando aln<la menor
nos'sa Já. reduzida produção. Com..
prometer o atual volume da proc1u..
çã('l é, talvêz, o maior crime que .:5e
possa cometer contra. a nossa eco
nomia e o' bem do pC}vo.

Agora um segundo aspecto; o
aumento da produção. Entendo êsse
aumento de produção como o das
utilidades ma.is neccssána.') à '·ida,
o que requererá lõgicament~ o pla
nejamento de no~a produção. Es
tamos no Brasil, neste momentc}. em
condiçÕes tais que nos devemos de
dicar, de corpo e a.lma, a prodllZ1r
o indispensável. O que não fôr in
dispensável deve aguarli'3,f melhor
oportunidade" .

O Sr. Jalt:s Machado - V. Ex. quer
o reajustamento, isto é, que se ni
vele, em escala proporcional, os ven
ciment?S dos que já obtivera"m au
mento? :tsse reajustamento corres
ponderia a uma elevação de salário
e. portooto, encareceria a produção...

O SR. D.AN1ELFARAOO - Não
será uma elevação tão grande.

O Sr. JaZes Machado - ... trazendo
como . conseqüência, o êxexio dos
campos para a cidad.e. Ademais,
êsse aumento, não é correspondente
para a lavoura, uma vez que esta.
não tem nenhuma proteção. Por
outro lado, isso viria aumeutar a
população dos centros urbanos em
detrimento dos centros 3Igl'Ícolas..

O SR. DANIEL FARACO - Vossa.
Exa. excluiria désse reajustamento a
remuneração percebida pela. lavoura?

O Sr. JalesMac1l.ado - Precisa
mos reagir contra os lucros extraor
diná.rios, para que a gente que tra..
balha na. indústria. volte ao campo.
Esta a medida que o govêrno 'Precisa
tomar.

o S~. DANIEL FARACO - ~A
questão tõda está. em indicar os mé
toàos de ação e u sugiro alguns•

A questão, como disse, está nos
métodos. Quanto às finalidades. to
dos estamos de acõrdo, mas como
obtê-las? Essa a questão.

Devemos em ambiente ptl;triótlco e
de mútua compreensão enccntrar os
melhores meios ou, senao os me
lhores, pelo menos os meios satisfa..
tórlos" •

Volto t:. falar na necessidade de
pl~niIlcar a produção.

Senhores, para .falar concretamen..
te, devemos suspender a construção
de palacetes e hotéis de luxo e coos
.tru1r casas para a !am1l1a brasileira,
- para a bõa e honrada famflla bra
sileira, que se constitúe com as ben
çãos de Deus e recebe muitos !i1hos,
em lugar de apartamentos para ca..
salsinhos de Âuxo, que se casam por
divertimento e não para dar fUhos à
Pátria.

O Sr. Campos Vergal - Essa me
dida deve começar pelo campc, numa

-·ampla. proteção ao trabalbador da
zona rural. Na lavoura é que está a
garantia de independência e prospe
ridade da Nação. Al1 é que começa
a vIda nacIonal.

O SR. DANIEL FARACO -' Per';'
feitamente. Minha argumentação
não exclue a opln1ão de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre orador que está finda a sua
hora.

O SR. DANIEL FARACO - Bem,
Senhores, devo cDncluir e esperar
melhor oportunidade para voltar ao
assunto. (Muito bem; muito bem).

O SE. PRESIDENTE - Está. fin
da .a. hora do Expediente.

Passa-se a Ordem do Dia.

Comparecem mais 76 Senhores
Constituintes:

Partido Social Democrático

Amazonas:

Leopoldo Peres.
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Pa.rá: São Paulo:
Duarte de Oliveira. Costa Neto.
Carlos Nogueira. José Armand.o.
Moura Carvalho. Goiás:

Maranhão: Caiado God61.
Clodornlr Cardoso. Guilherme Xavier.
Vltorino Freire. Mato Grosso:
Odilon Soares.
Luis Co.rvaU'lO. Ponce de Arruda.
José Nelva. Paraná:
Afonso Matos.

Munhoz de Melo.
Piauí: Aramís Ataíde.

Areia Leão. Rio Grancle do Sul:
Slgefredo Pacbeco. . Manuel Duarte.

Paraíba: Uniã.o Democrática Nacional
José Jof1li. Amazonas:

Alagoas: Manuel Severino.

Góes Monteiro. Pará:
José Melo. Agostinho Monteiro.

Sergipe: EpUogo Campos.

Gra.ccho Cardoso. Mara 'llhão:

Bahia:
Antenor Boséia.

Pinto Ale1xo.
Piauí:

Rcg1s Pacheco. Matia.s Olímpio.
Eunápio de Queiroz. Ceará~

E. Santo: José de Borba.
.Atfllo Vivaqua. Leão Sampaio•
Vieira de Rezend.e. Alencar .JU'arlpe.

Alvaro Castelo. Par21ba:

Distrito Federal: Osm.ar Aqulno.

Jonas Correia. Pernambuco:
José Romero. João Cleopnas.

Rio de Janeiro: Sergipe:

Al!redo Neves. Leandro Maciel.
Eduardo Duvivier. Bahia:
Getúlio Moura. Manuel Novaes.Brigido Tinoco. Luis Viana.

Minas Gerais: Rafael Cincurá.
Alberico Fraga.

Benedito Vala..dares. Dlstrltol"ederal:GustavoCapanetna.
Celso Machado. Hermes LiIl1a..
Lair Tostes. Euclides FIgueiredo.



Rio de Janeiro:

Soares Filho.

São Paulo:

Paulo Nogueira..

Mato Grosso:

Dolor de Andrade.

Partido Traba.lhista Brasileiro

Distrito Federal:

Benjamim Fal·ah.
Vargas Neto ~

Baeta Neves.
Barreto P1nto.

Rio de Janeiro:

Ab~lardo Mata..

São Paulo:

Pedroso Júnior.
;Berta Condé.

Paraná:

Melo Braga..

Partido Comunista do BrasU

Pernambuco:

Alcêdo Coutinho.

Rio de Janeiro:

Claudlno Sl1va.

Partido Republicano

Pernambuco:

Sousa. Leão.

Sergipe:

Durva1 Cruz.
Armando Fontes.

I Minas Gerais:

Bel'nardes Filho.

Partido Popular Sindicalista

Pará:

Deodoro Mendonça.

Bahia:

Teódulo Albuquerque.
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Partido Republicano Progressista

São Paulo:

Campos Verga1.

O SR. PRESIDENI):'E - Há número
para a votação. Vamos contlnu9.1' a
votação da Resolução n:o l-A de 1946.
Antes, porém, vou rememorar o ponto
em que ficamos. Votamos porsol1cita
Cão da Casa, não obstante a existênc1a
de requerimentos de preferência para.
determinados dispositivos, substitutivo
da Comissão, sem prejuízo dos rcque
rimentosquc estavam sObre a mesa.
Quando se faz a votação em globot isso
não quer cUzer que os artlgos, aos quais
foram oferecidas emenc1as, estejam
aprovados; a aprovação do artIgo de~

pende do resultado da votação da
emenda. Essa, foi ,sempre a norma.
parlamentar. É razoável e scnsat:::..
De acôrdo com a deliberação da. As~

sembléia, passei a apreciar ('I pr1meiro
requerimento de preferência. de auto
ria do Sr. Barreto PInto ..A Comissão
do Regimento aceitou parte da emenda.
apresentada por aquêle Constltuint~.

TÚlhamos o compromisso de votar ~s

emendas,· obedecendo aos requerimen A

tos de preferência:. De outra forma •
.poderIa parecer arbitrariedade da Me
sa, procedimento aliás que nunca está
em nosso pensamento. Houve lige1ro
clesentendímento. Al~uns SenhorQs
Constituintes estranharam ter a Mcs:l.
recebido requerimento para preferên
da de emenda no m.omento em que
era anunciada a votação. Nesse ponto
55. Exas. não têm razão, de vez que
o § 2.° do art. 110 do RegImento,
subslcUário assim. pTl:ccltúa:

O requerimento de preferência
para a votação de qualquer artigo
de uma proposição ou de uma
emenda, sômente sObre determi
nado artigo, deverá ser formu
lado ao anunclar..sea votação.

Até se anunciar a votação de emen
da. a um artigo t pois, pode a Me'sa re
ceber qualquer requerimentos mesmo
verbal. Procurei, assim, assentar ao
questão na lei interna e não no arbi~
trio pessoal, que não tenho.

Vou em seguida, proceder à votação
das preferências respectivas, uma vez
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que foi peà1da a retirada do requeri..
menta, que se achava em votação.

A prImeira matéria a ser apreciada
-consiste num pedido de preferência.
para a ~menda nP 15, que diz:

IIA Comissão incumblc1a de ela..
'borar a Constituição será compo31:a
de 10 Constituintes eleitos pela
ASsembléia em votação secreta".

O SR. ACt/RCIO TORRES - sr.'
Presidente, peço a palavra pela. or..
demo

O SR.. PRESIDENTE - Tem o
paltl.vra pela ordem o nobre Deputa
do.

O SR. ACúRCIO TORRES - Pela
ordem Sr. Presidente, apenas pat'a.
esclarecimento, porque a matéI1a
anuncfadJ.por V. Ex. é cUferente da.
que está. subordinada ao n.o 15 no
impresso cUstribtúdo.

A emenda. n. O 15, cuja preferêncIa
v. Ex. vai. submeter ao plenário,
trata da constituição d&. Comissão
Constltucional. Entretanto, a emenda
n.O 15, de minha autoria, manda fiU..
bstituir palavras no art. 3. 0 fn fine.

O SR. PRESIDENTE - Essa e a
emenda de V. Ex.• de n~o 15, e se
encontra no prime1J:o avulso. A que
Se acha em votação é encontrada em
outro avulso.

O SR~ ACúRCIO TORRES - Agra. ..
deço a V. Ex. o esclarecimento..

O SR. PRESIDENTE - Vou ler
a emenda para que a· Casa tenha.
pleno ccnh2cimento do que vai vo
tar.

O art. n.o 21, que trata da compo
sição da Comissão Constitucional po
derá ser verificado à pág. n ..o 5 do
avulso referente à Resoluçâo n'Úmc..
ro 1 A.

A emenda n. O 15, par~ a qual é
soU<'itada preferência tem a seguin..
te redação:

1 to Art. 10. Redigir assim.. fiAe,f. comissão incumbida de elaborar
• a Constituição será. composta, d.e

10 constituintes eleitos pela As..
seznbléia em votação secreta.".

n
Substituir os parágrafos respec...

Uvas pelo seguinte: .
Parágrafo único. nFica. ao

critério da comissão fixar prazo
dura.nte o. qual poc1erá receber
sugestões ao ante-projeto ta.nt-o
do p12nárlo da Assembléia Cons
tituinte como do público em ge..
ral".

O SR•. NEREU RAMOS (Peta ar..
dem) - Sr. Presidente preciso, para
poder votar, que V. Exc~a. me dê um
escls.rccimento .

Segundo resumo que aqui tenho,
existem v&.rlas preferências requeri..
das e ontem, no fInal da sessão, fol
posto em votação· um requerimento de
preferência da bancada comunista
sôbre artjgos do ante-projeto. Im..
pugnei êssc requerimento, porquanto
se referia a cliploma Jâ jnexistente
na casa.

O Sr. Barreto Pinto - O Sr. Presl..
dente declarou conforme se vê do j/Orá..
rio do Pod.er Legislativo", que a Me..
sa também considerava prejudicado o
requerimento do Pa~ldo Comunista,
pela votação do substitutivo.

O SR. NERW RAMOS - Desejava.
saber de V. Exa., Sr. Presidente o
que está em votação: se o primitivo
requerimento ela bancada comunista,
,~e o requerimento posterior, em subs..
tituiçâo a êsse.

O SR. PRESIDENTE - O reque..
rimento da. bancada comunista foI
retira.do o que Ja declareI. Anuncia
da a votação dos artigcs e emendas,
SS. EExa. sol1cltaràm· a separação,
formUlando requerimentos.

Essa a matéria ,que submeto à vota..
ção da Assembléia.

O SR. NEREU RAMOS - De ma..
neira que V. Exa., Sr. Presidente,
admi~lu um requerimento, em subst1..
tulção ao que foi retirado.

O SR. PRESIDENTE - Perfeita
mente; até a hora da votação deve a.
Mesa receber os requerimentos, que
lhe são encaminhados. O art. 110 não
admite dúvidas, quanto a isso.

O Sr. Ncreu Ramos - Nêsse caso,
Sr. Presidente, ptdlrla a V. Ex&.
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que me mandasse fornecer o reque..
rlnlcnto objeto ele nossa apreciação
para que me seja permitido encam1..
nhar..lhe a votação.

O SR. PRESmENTE - V. Exa.
vai ser atendido.

O Sr. Nereu Ramos - Sr. Presiden..
te, cUz o seguinte o requerImento:

"Requeiro preferência para a
emenda n. a 15".

No avulso que tenho, o único que
possuo, a emenda n. a 15 está assim
redigida:

"No art. 3. 0 , in tine, substitu..
am..se as palavras - "projetos,
indicações ou requerimentos" por
"à Assembléia qualquer proposi
ção".

Como a emenda é do Deputado
.Acúrcl0 Torres, não seI à. qual se re..
fere o Deputado Jorge Amado, neste

. requerimento. "
O SR.. PRESIDENTE - Informo

a V.Ex. que num dos avulsos da
Mesa, lê..sc, à pâg. 10:

"Art. 10. Redija-se assim: .A
Comissão incwnbida .de elaoorar
a...

o S.Acurcto Torres - No avulso
que temos em mão, Sr. Presidente,
ã pág. 10 ainda. diZ respeito ao texto
do :;ubstltutlvo.

O Sr. Heitor Callet - Mas há. um
terceiro avulso.

O Sr. Barreto Pinto - Nada de
avulsos, nada de destaques, nada de
emendasl Devemos é prosseguir onde
ficamos ontem. .

O SR. NEREU RAMOS - Ver!..
tico, Sr. Presidentc, que se trata de
outro avulso. (Muito bem>.

O SR. ACURCIOTORRES (Pela
ordem) -.:.. Sr. Presidente, peço a
palavra, neste instante, para esclare..
cer-me, creia V. Ex.

Rá uma. confusão, quanto aos avul..
50S. O que está. em votação é ao ma..
téria consubstanciada no avulso só
bre a Resolução D.o l-A.

Babe V. Ex., melhor 'que eu; que
o trabalho àessa proposição legisla..
·t1va teve Inicio com o avulso da Re
solução n.O 1 Projeto de. Regi..

menta npresentado pela Comissão Es
pecial, nomeada p01,' V. E~. Depois,
a Mesa mandou imprimir, como é do
Regimento e de seu devcl', um se..
sundo a.vulso, cn<.'1mado com esta.~

palavras ~ Emendas apresentadas fi.
Resolução D.O i, quer dizer, emendas
apresentadas ao projeto.

Entretanto, Sr. Presidente, o que
está. em votação é no RCGo!uç:lo nú
mero 1..A.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.
está. enganado. Está em votação a
eI:1enda original, que ~c encontra só
bra a Mesa. Os avulsos, no caso,nfl.o
têm importância.

O SR. ACURCrO TORRES - O~

avulso~ não têm importância?!
O SR. PRESIDENTE Digo,

neste caso; há diversos avulsos, por
Isso vou esclarecendo bem o que vai
sendo. submetido à. votação.

O SR. ACURCIO TORRES
Obrigado a V. Ex. (Muito b~m) ..

O SR. NEREU RAMOS (Pela or
dem) - Sr. Presidente, com os es
clarecimentos que V. Ex. acaba. de
me dar, pessoalmente, junto à Mesa.
estou em condições de orientar a
Cásá sObre a matéria em votação.

O requerimento -da bancada comu
nista é o seguinte: 11Requelrcmos
preferência para a emenda n,o 15. "

Tal requerimento se baseou no pri
mitivo avulso distribuído 'nesta Casa,
avulso que continha apenas as emen..
das. PosteriQrmente, fol distribufdo
um avulso com o subst1tut'vo, acom
panhado das emendas.

A emenda n,o 15, da bancada. co
munista, ~stá. assim redigida:

liA Comissão incumbida de eIa
borar a Constituição será compos
ta de 10 Constituintes eleitos pêIa.
Assembléia. em votação secreta~!·

, .
Quer dizer que a brmcadacomu

nlsta, ao invés de adotar o critério'
proporcional, que aceItamos, contem:;,;~
pIando todos os Partidos, procum}.'re'7;
duzir a Comissão a 10 membroS"1~~'

Nôs nos opusemos a essa emenda,·
por entender que devíamos seguir' o
critério propornlunal, pelo qual fomos
eleitos. (Muito bem). Dai redigir
mos, na forma. que consta do segundo
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avulso, o dispositívo que a. bu.~1cuda

comul1ist~ quer substituIr pelo seu.
O noSso projeto, visando refletir

e:':a tamentc o panorama da. A.ssem..
bléio., contemplou todos os nOVe par..
tidc,s aqui existentes, lncsmo nquêles
que, contando apenas com um l'cpre
scntnnte, pelo critério proporcional
não teriam entro.do na Comissão.

Estabelecemos caráter misto: prl..
meiramente, consldermnos o aspecto
proporcional, para dar' entrada àque..
les partidos que. dentro dêsse s1stc..
ma pudessem ser contempladas; como
havia partido:) que assim não seriam
contemplados, adotamos uma segun
da. fórmula, fazendo com Que os par..
tid.os não atendidos pelo regime pro..
porc1onal independente dêle ingres..
sassem na comissão. A disposição cans..
tante do substitut.1vo tracluz o exato
panorama político da Assembléia.
CreIo que não podería.mos agir mais
democrát1camente do que contem..
pIando tOdos os partidos desta Casa.

A emendo. comunista não é demo"
crátIca: ao contráríot "em abolir o
crttério proporcional com que aqui en
tramos.

Qtcs, Sr. Presidente, os esclareci
mentos que desejava oferecer ao en·
caminhar no votação. Votamos pel~

rejelção da emenda do PartJào Co
munista. (Muito bem: m'Uito bem..
P4Zmas) •

O SR. BARRETO PINTO - (Pela.
ordem) - Sr. Presidente, permit."\
me - e peço a especial atençã,o e
benevolência de V. Exala. - levan..
tar uma. questão de ordem. .

Tenho em mão o Diârio do .poder
Legislativo de hoje e leio., na. tcrcel..
ra coluna da pá.gina. 339, estas pala..
Yras, pronuncíaclas por V. Excia.:

"$rs. ConstltuJntes: vou subme...
ter à Casa a sugestão do ilustre
Deputado Sr. Prado Kelly, que,
parecet conc1lia. tOdas as opiniões
a.té aqui manifestadas. SUbmete
re! ao plenário o pt1.mitlvo req'l1e..
rimento" - bem se vê, abro aqui
um paréntesís, do Partido Comu..
ntsta. - ".sem prejuízo 'da. apre...
dação dos requerimentos d.e <les..

taque c prf:ferências na l'cSPccti..
va. votação dos artigos indicados
em S'lÓbo.

Assim, os senhores que aprova
rem a. retirada. do requerimento
do $1'. Alcides Sábença e ou.tros,
qucimnl se Conservar sentados.
(Pausa) •

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela. or
dem) - Requer· e obtém verifica..
ção da votàção". .

Proccdc...se à verificaçúo e Vamos
encontrar, na pâ.glna seguinte, alndl),
estas palavras de V. Excia.:

HO Sr. Presidente - Responde
ram b. chn:nada 151 Srs. Cons
tituintes.

Não há número".

A Mesa acaba ele anUIlciar um re
querimento de preferência, a.bando
nando outro sôbre o qual a Casa ain..
da não se manitc.stc.u, defi:.a1tivamen..
te.

Acho, portanto, que devemos con
tinuar onde Ontem ficamos parados.

O Sr. Paulo Sarasate - Permita o
orador um aparte. O que entendi da
explicação da Mesa foi que, cUantc da. .
leitura de um texto regimental llpli-

. câvel à espécie, decidiu o Sr. J?resi..
dente j em vez de prosseguir na. vota..
ção õntem interromp1dat aceltat\ por
conta da Mesa, sem. mais necessidade
de consulta ao plemi.rio, o novo re
querimento de preferêncfa da. banca
da comunista, porque aL"lda nã,o ha
viam entrado em votação os artigos
destacados a que êsse requerimento se
refere.

O SR. BARRETO PINTO - Agra
deço a cooperação de V. ExcJa.

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao
nobre Constituinte que o seu tempo
está· findo •

O SR. BARRETO PINTO - Era
a questão de ordem que desejaria ver
resolvida pelo honra.do PresIdente
desta Casa, sa.tlsfazendo..me com a.
expUcação que acaba de ser dada.
(MUito 'bem).

O SE. PRESILJEN'l'E - .A Mesa.
in!ormou à Assembléia Qs. retirada do
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requerimento, o que era um direito
que assistia a seu autor, sem necessi
dade de consulta u Casa.

1::sse o motivo por que estamos
prosseguindo, e vamos prossegUir, nas
votações.

O SR. FLORES' DA CUNHA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, bem
longe de mim querer fazer qualquer
censura pelo modo por que são diri
gidos os nossos trabalhos.

Não sou dos que pensam que da.
dls-cussão 11:l.SCe a luz; antes, creio
que é do falar sem dl~utir que se
apura a verdade. .

Desejo, apenas, acentuar que o
ponto de vista. que V. Excla. acaba
de sustentar é o mais consentâneo,
parece-me, com o desejo da una.nimi
dade da Casa, que é o de que vamos
votar.

Aproveito esta oportunidade, Sr.
Presidente, para felicitar o ilustre
llder da maioria pela sensível evolu
ção liberal que acaba de revelar.
(Muito bem; muito bem. Palmas).

O SR. CAIRES DE BRITO (Para
encaminhar a votação) - Sr. Presi
dente, Srs.· Constituintes: também fe
licito o nobre lider da. maioria pela
preocupação democrá.tica. que eviden
cia na feitura da Constituição.

Ao encaminhar fi, votação, desejo
por em relêvo o motivo que levou a.
bancada comunista a apresentar SUll
emenda. Elegendo uma comissão de dez
membros, não se desligará o Partido
Social Democrático do compromisso de
organiZar uma Constituiçáodemocrá
tica; pelo contrãrio, sem as obrlgaçõe~

de um Regimento, iríamos vêr, na ver
dade, as boas intenções do P.S.D.

Sugerimos uma comissão de dez
membros, ao envez de uma grande co
missão organizada com artifícios de
aritmética, a fim de que nela possam
entrar, proporcionalmente, represen
tantes de cada Partido, embora a pro
porção não seja assegurada, porque,
enquanto Partidos com quinze mem
bros dão um representante, partidos
com um membro dão também um re
presentante, - sugerimos uma co
missão de dez membros no )Jropósl~o
de, com uma comissão menor, com
posta de eméritos juristas e de téc
nicos, integrantes. das diversas bal:...

cadas, facilitar o trabalho de elabo
raçã.o constitucional.

Mais adiante, 51'. Presidente, fol'
mulamos outra E:menda, no sentido
de permitir que cada Partido desig
nasse um delegado para acompanhar
os trabalhos da Comissão, sem direl~o
a voz nem fi, voto.

O SR PA'tTLO SAMSA'l'E - Qualquer
Constituinte pode fa.zer 1sso.

O SR. CAIRES DE BRITO - Como
no próprio substitutivo há um artigo
que assegura o recebimento das su
gestões de quem quer que seja, te
ria.mos garantido, na Comissão, a par~

ticipa,ção, não só dos Constituintes,
mas também de pessoas do povo em
geral que quizessem cumprir êsse de
ver patriótico. Evitariamos, dessa for
ma, transferir do recinto da Assem
bléla para o peci.ueh·o·~parlamentot em
que, na verdade, .1ria transformar-se
a Comissão Constitucional, pois só do
P .S.D. existiriam dezenove represen
tantes, a cUscussão constitucional, per
mitindo que ela se fizesse de maneira
mais democrâtica.

Não devemos ter, nesse trabalho, a
-preocupação de tempo, porque UDl!l.

Constituição não se faz apressadamen..~
te. Veriamos, então, que estamos mar-'
chando no sentido unitário.

Uma comissão d~ qual :fizessem par
te homens dc P.S.D., da U.D.N.,
juristas que por acaso existissem em
outras bancadas, seria. eleita por esta
Assembléia, e a ela confiaríamos a
tarefa de elaborar o projeto de Cons
tituição, restando-nos, como .~ óbv1o,
o direito de aceltâ..lo ou rejeitã-Io.

Diante do trabalho elaborado por
uma comissão m~nor, mais flex(vel,
composta de técnicos, de homens acos
tumados com 9.S questões jurid1cas,
iriamos o mais cedo possível iniciar
aqui, de modo amplo e democrático, o
exame da Constituição. (Multo bem;
m1dto bem). .

O SR. PRADO KELLY (Para enca
minhar a votação) - PedI a palavra,
Sr. Presidente, apenas para declarar
que voto contra o requerimento pelos
motivos já expendidos durante a dis
cussão ào projeto de lei interna.
(Muito bem) •
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Q SR. PRESIDENTE Vou
submeter à votação o seguinte re
querimento: . "
.' Requeiro preferência para a emenda

. 'númf ~o.·15.

Saladas Sessões, 7-3-1946. - Jorge
AmarJ,o.

" I f\

(E' rejeitado).

O SR. PRESIDENTE Vou
submeter ã. votação o seguinte re
querimento:.

RequeIro preferência para a emenda
número 22.

'Sala das sessões, 7-3-1946. - Jorge
Amculo.

(E'~ rejeitado) .

O SR. PR]JiS!DENTE - Vou
.subm~tcr à voít.ção o seguinte re
querimp.nto:
. Requeiro preferência para. a emenda
número, 25. .'

Sala das sessões, 7-3-1946. - Jorge
A1r..ado.

" (E' rejeitado) .

O SR.· PRESIDENTE Vou
submeter à votação o seguinte re-
querUnento: '

Requeiro;. preferêpcia para a emen-
. da número 27. . L

Sala das sessões,', 7-3~1946. - Jor!]e
Amado. ,; ,..

~ (E' rejeitado) .
. O ·SR. PRESIDENTE Vou

submeter à votação o seguinte re
querimento:

Requeiro preferência para a emenda
número 37. ,"

saiá. das Sessões, 7~3-1946. - Jorge
Amado. . .

.(E' rejeita'do) " .. . ,
O SR. PRESIDENTE 'Vou

lSUbmeter .à votação o seguinte re-
quer.imento:· .

Requeiro,..preferência para a emen1&.
número. 40~
, Sala das Sessões, 7-3-1946". - Jorge

.Amado. .

(E' rejeitado).

O SR. PRESIDENTE'- Emenda. a
que se refere o requerimento:

I :
, I,

"Art. 26 - § 1.o,tn fine - Onde
se lê: "essa imunidade é extensiva.

, ao suplente imediato elo represen
'tante em exerclcio"l reclija-se:

Ii essa imunidade é extensiva a to
dos os suplentes diplomados".

II

§ 4.° - Redigir assim o item :I
- "SeI" diretor, proprietário, sócio
ou membro de Conselho de AdIn!
nistração ou Conselho Fiscal de
empresa b~ne!iclada com privilé~
gio, isenção ou favor, em virtude
de contrato com a administraçã.o
pública' .,

m
Acrescentar aos três primeiros

itens: "4 - Ser advogado de gran
des emprêsas estrangeiras e na
cionais ligadas a trwts e monopó-
lios". . . .

IV
§ 6.° - Onde se lê: lia lnfra

ção dos §§ 3 a 5". redija-se: "a.
infração dos §§ 3, 4 e 5".

Sala das Sessões, 18 de fevereiro
.... de 1946. - Oswrr.Zdo Pacheco Silv!t

- Maurício Grabois. - Cartjis
Marighella. - Milton Caíres Brito.
- Alcides Rodrigues Sabença. 
Gregório Bezerra. - José Maria
Crispim. - Joaquim Batista Nelo.
- João Amazonas. - Jorge Ama
do. _. Agostinho Oliveira. 
Cla'lldin.o José da Silva'.

O SR. MAURICIO GRABOIS (") 
(Para encam.inhar a votação) - Sr~

Presidente, Srs. ConstitUintes, na.
emenda que apresentámos ao art. 26
do ante-pro.1eto, qüe corresponde ao
art. 3.0. § 5.°, do sUbstit.uti:vo, propu
semos acrescentar o se~..1lJ.nte item:', '

"'ser advoga-do de .glandes 'em
prêsas estrangeiras e nacionais n
gadas a trusts e monopólios.".

E' emenda de grande importância.,
par,t a. Assembléia.. ConstitUinte.

Oi§ 5.0 do art. 3 do substitutivo- acha.
se 'assim redigidô:

(") Não íolrevisto pelo autor.
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o Sr. Paulo Sarasate - E' V; Ex.
quem o diz. '

O SR. MAL"RíCIO GRABOIS
Não posso compreender como, colo-'
cando-nos no ponto de vista patrióti
co de impedir, que numa Assemblél~

tenham assento representantes do
iInperiallsmo, a serviço dêsses mono
pólios, se levantem -.. aqui problem~~

de ordem técnico-jurídica. Podiamos.
indicar os advogados de trusts e mo
nopólios. E' problema profundamen
te patriótico, que não podemos es
conder a.trás de sofismas jurídIcos.
Tem o má"Jmo valor e importãnc1a.
para a Assembléia Constituinte.

O Sr. Paulo Samsate - V. ' ,Ex,
não pode falar ene 'sofismas juríd!
COS, porque está numa Assembléia ce
juristas.

, ..

i ",ser dl~etor,proprietárlo,' sócIo
, ou membró de Conselho de Adw-'

nistração ou Consêlho Fiscal de
emprêza beneficiada com privllé~

glo, isenção 011 favor, em virtude
de contrato com a administração
públú:a";

São a seguir enumerados O'ü.tros ca
sos de lncompa:tibilidades.

Desejamos chamar a:atenção da As...
sembléia para o fato de que os trusts
e monopólios constituem fôrças rea
cionárias, qUe procuram perturbar_ a
paz' da humanida:de e entravar o pro
gresso de todos os povos.

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.1Io per
mite um aparte? .

I O 'SR. MAURICIO GRABOIS - Só
tenho três 'mifmtos para ° encami

, nhamento da votação.
O Sr. Nestor Duarte -"A questão é, O SR.., Y.a.AURíCrO GRABOIS

·qUe tenho uma dúvida. Se a nova Chamo a 'atenção- dos-nobres Constt";
C()nstituição vier a proibir monopólios tuintes para essa -emenda, de grande
ou trusts, a: emenaa de V. Ex.a náo relevância na elaboração' da nossa.
terá. objetivo, copquanto muito sim- futura Carta Constitucional, pOÍS,
pática. evita que elementos contrários alJ9

nossos interêsses, ao nosso progresso-
O SR. MAURICIO GRABOrS - A e à democracia, como sejam as agên-

Assexnbléia. é soberana para re,:;olver. ,ems de monopólios, ~xerçam innuên-
O Sr. Nestor Dua~te - ~as hao ha- eia na elaboraçáo da mesma' Carta..

verá: necessidade desse dl~_osltivo r;p~-"Ul'n9.-'eme~~a . patriótica. (Muito.
~egJmento se a C~nstitUlçao prolb1r bem; muito .õem).~- _--0_.
o~ trusts e monopólios. O SR. Pi$Do KELLY - <Pela.

O SR. MAURICIO GRABOIS - Se ordem; -Sr. Presidente, pedi a pa-
'isso acontecer, ficado sem efeito êsse lavra realmente para uma qU'3stão ~
artigo do Regimento. ordem. A emenda n.O 40, tal como-

E' matéria constitucional mas tam- consta do primitivo a1[U1so, compóe-se
bém -é matéria. de Regime~to.E tan- de três partes. A segunda está evi-
to é matéria de Regimento que o ca- de~temente prej~d1cada pe~~ substl-

, .- pitulo das incompatlbiUdadesnêle fi-' tutlVO. Com efelto, do projeto cons-
" tava o seguinte:gura. .

O Sr.. Paulo Sarasate -V. Ex.a há. "Desde que seja. empossado.
, 6e 'estar lembra-do de que o Deputado Dt::nhum Senador ou Deput&d.c>
, Pra.do Kellydefinfu o nosso ponto de ~, pod~rá ser cllretor, proprletário'

vista. 'acêrca do assunto, esclarecen- ou sócio de emprêsa beneficiada.
dó-C/ devidamente. Não está definido com· privilégio, isenção· ou favores.
em ..lei o qUt;; seja t~t ou monopólio. em virtude de 'contrato com a-
Logo, no Regimento, não podemos le- administração pública".
gisl~r. sôbre a;matérla. A Constituiçáo Pretendera~ Slgnatários~ da', emen-

, . deeldírá.soberanament~ a respeito. Em da que se estendessE'" a limitação aos
te!;e, esto~ com .v. Ex.. , , ~ membros de Conselhos de AdInin1S-
, ,o SR. MAURtC;rO' GRABOr~ - tração e Conselho Fl~cal. A Comis·
V. Ex. se' escúda em leis, mas, na são atendeu a essa sugestão, de for-
prática, está defendendo os tT'U.3ts e ma que o § 5. o do'art. 3.° do subs-
moncpólilJs. titutivo reza o seguinte:
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"L° -:- Ser diretor, proprietá
rio, sócio ou membro de Conselho

,- de' Administl'ação ou Conselho
Flscal- de emprêsa beneficiad::t.

. com privilégio, isenção ou favor,
. em virtude de contrato com a

administração pública.".

Nessas condições, parece-me que
V. Ex., Sr. Presidente, poderia sub~

meter ao voto do 'plenário a preferên~"
ela para os 1t~l1s I, U! e IV da emen~

'da. n. o 40~ excluído o item lI, porque
já atendtdo no substitutivo.

Quanto a - matéria própriament~

de fato, ou melhor, quanto ao objeto
mesmo ela emenda, no tocante ?lO
item nr, a que se referiu o nobre
orador, rcporto~me às longas consi~

derações que tive ocasião de fazer, no
e!lSeJo do debate do próprio Regimen~

to.
Meu voto, pois, será. contrário ao

· pedido de preferência, pelos motivos
já antenormepte expostos, com esta
s6 .ressa.lva, que faço a V. Ex. para
inteligência da" Casa e melhor com
preensão da Mesa. <Muito bem).

O Sr. PRESIDENTE - De acôrdo
com o escl'arectmento do ilustre mem~

bro da Comissão, esta já. atendeu a
uma das sugestões Constantes da
emenda n.o 40, impugnaI!0.o, porém,
os itens l1.:). l, m c IV. Nessas condi
ções, vou l'Iubmet.er a votos o requeri~

menta a. respeiro dos de ns. r, TI e
IJ}:.

OS Srs. que aprovam êsse requeri
mento queiraril s~ levàntar. (Pausa>.

Foi rejeitado.
Vem à. Mesa. a seguinte declaração

de voto;
. Declaramos ter votado a favor da

· ~enda n.o 40 (itens !I, m e IV) pe~

los. principias que'sustel1taem•.favor
da p;eservação da dignidade dos

· mandatos legislativos.

Sala das Sessões; 8 de março de
1946. - José LeD'17ZiZ. - Soares Fi
lho. - Romão Junior.

O SR. FLORES DA CUNHA (Para
declaração de voto) - Sr. Presidente
'Y'citei a favor, da. preferência.. porque,
ainda que entenda ser a' matéria. de
Direito Constitucional e, portanto, que
a Constituinte dela trata=á quanC:o

elaborar a nova CónsÚtuit;ão, conside
ro-o de boa mor::.! pública. (Muito
bem) . '

I

, O Sr:. PRESIDENTE - A dec1o.rá~

Ção de V, Excia. constará da ata .
Vou submeter a votação o seguinte

requerimento:
Requeiro preferência. para as emcn-'

das 54.

Sala das Sessões, 7 de mp.rçc de
1946. - Jorge Amado.

O Sr. PRESIDENTE - Emenda a.
que se refere o requerimento:

/I Ao Art. 34, parágrafo V', onde,
se lê: .

"dandoHlhcs também o devido>
destino" - Completar com "man
dando-as publicar na· integra no'
Diário da A.ssembléia.

O SR.. PRESIDENTE ...:. .05 Se
nhores Constituintes que aprovam o
requerimento da bancada .comumsta,
queiram levantar-se. (Pausa). ,

(Foi rejeitado).

O SR.. PRESIDENTE - "'ou 'sub
meter à votação o se{;wnte :r~querJ
menta:

RQqueiro preferência para· a emen
da n.a 62.

Saia da..,"i Sessões, 7 de março de
1946. - Jorge Amado. . .

O SR. PRESIDENTE - 1:: a em'enda
n.a 62 ql:e manda suprimir o art. 51
do substitutivo, assim redigido:

..As explicações "pessoãis" só
poderão ser dadas depois de es
gotada a ordem do dia· e dentro
do tempo destinado à ses~o. que
será prorrogável, na!orma do
art.... '

Os 'senhores Constitttlntcs que apro
vam o requerimento, queiram lcvan
tarHse. (Pausa).

(Foi. reJeitado) .

O S-'t:?.PRESIDENTE Vou :s1.1b-
meter à votação o seguinte requeri.;,'
menta: :
Requc~ro preferê...'tlCia para a emenda

número 63. .

Sa.fu das Sessões" 7 de março _de:
1946. - Jorge Amado.



o SR. PRESIDENTE - A emenda
n.a 63 refere~sc ao art. 53, c qual diz
o seguinte; ......

• "Na Ordem do Dia terãori~
gorosa preferência os oradores'
que ze propuserem tratar de ma"
térla cop.stituclonal."

O SR. ACURCIO TORRES -(PeZa
ordem) -Sr. Presidente, o art. 51
do substitutivo não se refere à. ma"
térla que V. E~:cia. anunciou. )'l:sse
artigo diz respei~o à concessão da
palavra ao Senador ou Deputado.

O Sr. Prado KelZy - É o art. 51
do Projeto.

O SR, ACURCIO TORRES - Estou
e$clarecido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores Constituintes que aprovam o
requerimento, queiram levantar"se.

, <Pa.usa) .
(Foi rejeitado).. .
O Sr. PRESIDENTE -Vou sub~

:meter a votação o seguinte requerí~

mento:'
Requeiro pr~ferêncía para a emenda.

'ao 68. .
Sala das Sessões, 7 de marçO de

1946. - Jorge Amado.

O SR. PRESIDENTE - O requeri~

,mento refere".'5C à. emenda n.O 68; 'que
manda suprimir o § 4,0 do art. 56 do
projeto, assim redIgido: "Os requeri~

mentos sujeitos a discussão 56 deve
rão ser fundamentados V'lerbalmente,"
depois .de fonnulados e enviados à.
'Mesa e no momento em que o Presi
dente anunciar o debate/'

Os Senhores que aprovam c reque~

rimento, queiram se levantar.

O SR. BARRETO PINTO (pela. 01'
.. ,dem) - Sr. Presidente peço permissão

a.. V. E:.\:.a. para ponderar que não é
.êsse o texto. Houve engano.

O Sr. Paulo Sarasate - Qual o nú
'mero da emenda.? .

O SR. BARRETO PINTO - 68.
a Sr. Acu't·cio Torres - E' referente

-ao art. 56 do projeto. (Pausa.)
O SR. BARR'ETO PTh..-.r0 - Sc~

'llhor Presidente, o no'hre lider H,caba
,de prest;J;l.r-me ~ esclarecimento. cli
:ante do qual desisto de. palavra.

o SR. PRESIDENTE - Os Senho~
res que aprovamo requerimento, queI
ram 8e levantar. (Pausa.)

Foi rejeitado..

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a votação o seguinte requeri~

roento;
RequeIro preferência para a emenda.
° 6° ~.0. ,J" 1

Sala das Sessões, '1 de março de 1916.
- J07'ge Amado.

O SR. PRESIDENTE - "\0 reque
rimentorefere~se à emenda n.O 69.
Pretende suprimir os §§ 1,0, 2.0 e 3.° do,
art. 62 do projeto.

O SR. ACURCIO TORRES .(Pela.
ordem) - Sr. Presidente, o al't.62 do
projeto, a que V. Ex.ll. .se retere, tra
ta das sessões secretas•.. '

O SR. PRESIDENTE -- Correspon
dC:' ao art. 65 do substitutivo.

O SR. ACURCIO TORRES - Não
poderia ser o art. 62 do projeto. Con~

vém .esclarecer, Sr. Presidente, porque
vai constar das nolas taqulgráficas que
V. Ex. anunciou a votação de emendo.
mandando· suprimir ·três. parágl'à.fOs· do
art. 62 do projeto e. .pela matériâ'ooii;"
tida neSi:>a emenda, jamais poderiare
ferir-se xo. art. 62 do projeto.

O SR. PRESIDENTE - A E:menda
se refere ao art. 65 do substitutivo, que
tem parâgra!os.

O ·SR. BA.~RETO PINTO (Para. en
caminhar a 'Votação): - Sr. Pres1~

dente, dentro dos três minutos que me
são reservados pelo P:egimento, vou
encaminhar a votaç.ão da emendA. õ:),
ms.ndanc~o suprimir o art. 62; §~. loG.
2.° e 3.°. De que? Do projeto.

O art. ·62 e seus parágrafos. dizém
respeito à votação nominal.

E' o horror s. responsabilidade, Sr.
Presidente. O Partido Comunista pede
se}a suprimida r a· votaçno nominal.
(Não apoiados da bancada. comunis~

ta) :
O Sr. Paulo Sara.."1ate: - Ao con

trârio - permita-me o orador - não
quer que haja cerceamento da votação
nonrlnal. '

O SR. BARRETO PINTO: - Não
porque o Partido C6munista devia. sa.-



-175 -

ber da existência de· um dispositivo
no ,Reg~m.cnt2' no sentido de, quando
a Casa entender, fi. votação, ao in
vés de simbólica, realizar-se pelo pro
cesso nominal, como OC01Teu, ainda
há. dias, quando o honrado líder ~la
UPN, Sr. Otávio Mangabelm, pediu,
e a Assembléia concedeu, votação no
minal. •

Essa emenda, portanto, como as de
mais do Partido Comunistn., deve ser
fulminada. (Muito bem.)

O SR. CARLOS M~..RIGHELA (Pa ..
ra encam:inhar a votação): - O ar
tigo' de que trnta nossO. emenda é o'
de 7l.o 62, no projeto, ou 65, no subs
tituti·..o, pois está r(~petic.lo, como BC'

pode ve~lf1cD.r no ::l.vulso.
. Nosso objcti'Jo é suprimir uma de·
t~lnnção de caráter reacionário,
;bem caracterizada pelo § 3.°, que diz:

"S(:, a requerimento de um Se
nador ou Deputado, n. AssembléIa
deliberar previamente realizar
rodas as vot~ções. de determínada
proposiç:1o' pelo processo slmbóf(
llco, não serão admitidos reque
rimentos de votaçãonommal para
essa matéria". .

Quer dizer: um Deputado, ou Sc
n-ador. sabendo, de antemão, que se
vai efetuar votffçáo de importância.
querendo impedir a votação, nominal
basta lhe requerer o processo' simbóli
co. ·A.~~im, nunca mais se poderá re
querer votação nominal.

O Sr. A.cúrcio Tórres: - Permite
. .- V. ~a. 11m aparte?

O SR. CL'\RLO~ MARIGHELA 
A yontade.

O Sr. Acúrcio T61'res Vo:;sa
Exce1êncianã.o tem razã.o em c'h3.
marésse dis;>osltivo de "re9.Cionário·' .
Peca pel:). ba:seo seu a'l.·gumento.
Tanto pode a ~o\ssembléla, no inicio
de :;.cus t!'abaUlos. estabelecer 
sempre pelo voto da maioria - que
a votação só serás1mbóli.ca, como
pode, também, delioerarassim, nos
peclidqs de votação nominal, em mo-.
menta próprio, rejeitando-os.

O SR. OARLOS MARIGHELA 
Mas V. Ex. há de convir que, 'mui- ..
tas vezes, paza a l'epresentaçâo da.

minoria. há interêsse de se fazer vo
taçüo nominal.

O Sr. AC1Í.rcio Tàrres - Permi
ta-me outro aparte: VV. Ex.c;. pre
cisam n.<:abar com essa. expressão
"reacloná.r1o". que tão :h'eqüentemen
te empregam...

O SR. OARLOS MARJGRELA 
E' uma realidade.

O Sr. Acúrcio Tõrres - ..• pois
nada. há ele N~a(llonárlo, desde que.
os dispositivos do Reglm.ent,o subme
tem nossas deliberações à maioria
absol·uta. ctn. Assembléia.

O SR. Cl.e\RJ.,OS :M..o\R1GHEL.1\
:E:, uma iJlcrdndc. Mas, é preciso,
accntua,r que o argumento' da. maio
ria de;:;t.a. Casa - c. refiro-me ao
P<\rtido q1Ãe tem maior número de
representantes é sempre o do
número.

O Sr. Acúrcio Tõrrcs - Nas As
scmbléiss pol1ticas, o argumento ti
nal é o número.

O SR. OARLOS MAl:tcGHELA
COm êsse número abafa sempre a

. vez dos clemais representantes, e
não estamos dispcstos ao ser arrolha
coso

Encaminha.ndo, portanto. esta vo
taç.ão, sr. Presidente, chamo a aten
ção dcs 5:5. <.:::cmstitwntes pa:a a.
emenda do Partido COmunist.a, por
que a~e1t~:mQs o que se contém no
substitutivo significa. arrolharmo-nos
per no:;sa própria vontade. (Pal
mas.)

O SR. PRADO KELLY (Para enca
minhar avotaçiio) - Sr. Presidente,'
o dispositivo do art. 62 do projeto
equivale, na sua redação, ao artigo
87 do antigo Regimento desta Casa.
Por êsse motivo,. não tive dúVida.,-na
Comissão, em ~ceitar a. permanência
da. norr.1a em apreço.

Entretanto, em vista de pondera
ções que me sã.o feitas, nêste mo
mento, especialmente quanto ao §.
3.°, f:egundo o qual, se, a requerimento
de um Deputado a Ass-embléia de
libel'ar previamente realizar tôdas. a,s
votações de determinada proposição
pelo processo ~imbólico, não seráO
admitidos requerimentos de votaçáo
nominal para essa :n3ltéIia e em-
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bora 'êsl"..e dispositivo s6 se deva. re-,
ferir ao projeto de Constituição, ape
sar d~ tudo, tendo em vista as obje
ções que me foram feitas, voto
favol'àvelmente ao requerimento de
preferência.

O SR. PAULO SARASATE (peZa
ordem) - Sr. Prtsidentc, V. Ex.lI. vai
submeter à votO,Ç['LO o requerimento
de preferência 011 o mérito da questüo?

O SR. PRESIDENTE - Or<lque
rimento d(~ preferência.

O SR. PAULO SARASATE - De
claro que sou favorável à preferência.
Depois. entrando no mérito da ques
tão, cu1dll~emos da supressão do ~ 3.0.

O SR. PRESIDENTE - Os SCl1.hO
res Constituin-ws vão pronunciar-fie
sõbre o requerimento de preferência.
para a emenda n.o 69.

Os Senhores que o aprovam, queI
ram levantar-se. (Pausa).
, Contei 81 votos a favor do requerI

mento. Achando-se presentes 183 Se- .
nh9res Constituintes, está. rejeitado.

O SR. CARLOS MARICHELA -',
Sr. Presidente, requeiro verificação da
votação.

O SR. PRESIDENTE - Vai-se pro
<:eder à verificnçª,o. '

Os Sts. Con~tituintes quê se maÍú
testam contra a preterência, queiram
kvantar-se. (Pausa).

Votaram a favor 81 5:s. Con.'ltituin
tes e 98 contra. Pai confirmada íl. re
jeição do requerimento.

Aclla-se também sôbre a Mesa o se
guinte ... requerimento de preferência,
para a emenda número 252:

Requeiro preferência para a emenda
número 252. ,

Sala das S~5sões, 7 de março de 1946.
- JOl'ge Amado.

O SR~ BARRETO PINTO.<Pela ur
dem) - Sr. Presidente, V. Ex.a acaba
de anunciar o pedido de preferência
para a emenda 252. Entretanto, o nú
mero mais alto que consta do avulso
em meu poder é o da emenda n.o 101.
Pediria', pois, a V. Ex.a mandasse r.ro
ceder à, leitura ds. emenda, pnra conhe
cimento do plenário.

O SR. PRESIDENTE - Não havia
aínda ·terminado, quar...d~ V. Ex.:!. pe-'

,I

diu a palavra pela ordem. Como dizia:
o assunto da emenáa 252 é idêntico 'ao .
de outra.' .., ,

O SR,'PRADO KELLY (Pela or
dem) - 'Peço fi. V. Ex.ll., Sr. Presi
dente, a gentileza de mandar iêr fi.

emenda.

• O SR. PRESIDENTE - A. emenda.
n.O 252 está assim r~dir;icla:

..Art. 76. RedIgir assim: .. Ao
Assembléia Nac10nal Constitulnt~,

de representantes eleitos do Povo,
cab'c, privativamente, durante todo.
o período de sua existência ,0 p(J~

der de legislar, de discutir, apro~

var e promulgar tôda e qualquer
, lei",. ',. , -

O SR. PRADO KELLY-(Para' enç(Í
minhara votação) - 51'. Presidentp."
o art. 76 do projeto da Comissão de..!
terminava:

li ~'\ Assembléia Constituinte nâo .
poderá discutir ou votar qualquer
assunto estl'anho ao projeto de

, ConsUtulção, enquanto êste nã?
fór aprõváão,'salvo os· casos pre-
vistos neste Regimento". '-'-.-

Existia. ainda, o parágrafo único,
que foi supresso no substitutivo,p&.s..
sando o artigo 76 a ser 71, do sul)sti-

. tutivo. Ao p:-imltivo artigo 76, porém,
foram apresentadas várias emendas,
algumas modüic~tivasdo texto, outras
supre.ssivas.

Quando se tratou de ap:::'esentar à.
Mesa requerimentos de pref.erência,° --",
Sr. Paulo Sa,rasate c outros Srs. Cons
tituintes pecUra~-na para a emenda
n.o 114, redig'idar.lestes têrmos.:._

"Ao art. 76 e seu parág'ráfo
único do Projeto ãc Regimen·to In
terno - Suprimam-se" .

postericrmente. Sr. Presidente, fOl
. apresentada emenda pelos 81'S. Mem-·

bl'OS da Bancada do Partido Comunist3.
e o que venho de alvitrar a V. Ex.a é
oseguinte: pôr, em prim,eiro lug~r, em
votaçáo o requerimento de preferência.
do Sr. Paulo Sarasate, em virtude de

. sua. prioridade, e, em seguida, o do
Sr. Jorge ~ado.
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o SR. PRESIDENTE - A altera..
"ão'da votação s6 pode ser feita, pOl'
deliberação tia Assembléia:

O SR, PRADO KELLY - <Pela or
dem) - Sl.'.Presidente, tratando~sedê
emenda $uprcsslva , o Regimento ('.on..
cede preferência para sua votação.

Sr. Presidente, o requerimento do
Sr. Deputado Paulo Sarn.:so,te tem
preferência por doIs motivos ~ - pela
prioridade do ato de apresentação,
porque foi formulado antes do aferi?'
cido pelo Sr. Jorge Amo.do, e por' se
referir a emenda, supresslva, que prE:
tere a .emenda moditic3.da.

. O SR. PRESIDENTE -- Prescindo
do concurso dn. Casa, por se tratar de
emenda suprcssiva. O 61'. Deputado
Paulo Sarasate e outros, pedem prefe·
rência para a emenda 11.0 114, assim:
conc'ebidn:

li Ao artigo 76 e seu parágrafo
único do Projeto de Eteglmento In..
terno - Suprimam-se".'

O.. aritgo 76. do projeto corresponde
ao de n.o 71 do. substitutivo.

, ,

O SR. A-~O FONTES
(Para encaminhar a 'Votação)··- Sr.
Presidente, o pa:"ccer contrário da
marieria. da Comissão ela.boradora do
Regimento Interno àémenda que
formulei, sob o nÚID-ero, creio, 253,
<:victencla que o seu propósito é, r.eal
mente, tolher ,os movimclltos da As
sembléia, evitando que esta estu1e
e dê solução aos graves problemas na..
cionais que aí estão aos nossos .olhos,
clamando pelo nosso pronunciamí:nto.
. Certo, essa atitude da ComisS'iio ad...

"eiu doe estar con....encida, conforme.
já foi bastantes vêzes declar2ldo nes..
te recint<l, de que a lei, cllta consti
tucional, n. o 15, re-strigiu os poderes
desta Assemblilia a vvtar exclusiva
I!1 ente a nova Carta Magno. do País.

F.m aparte que dei ao erllinente
Sr. .Senador Nereu Ramos, líder. do
Pa:ti!d-o Social Democrático, CTeio
que n-a ,sessão de 21 de fevereiro pro
xlmo passado, sustentei que aos go
Vernas de' fato falecia autorld,ade
Pat:a ~estrlngir us poderes tias as·
smnJbléias Constituinte.s, que 'são, jus-

,
.tamentc, a maIs alta. e.x.pressão da
soberanl'D. popular,

.Não nos arrima.mos, no correr do
<l:cbate, a nenhuma outra autor1dade
senão à lógica, à. boa e sã. dou.'tl1na.

'I'lve, porém, a satisfaçf\o .de . ver
que o eminente jurista patri:clD, Sr.
Pontes de Miranda, em penetrante
c erudito estudo que veiu n ltlme no
"Jornal do Comércio" ele 3 do cor
rente, def·c,ndeu, precisamente, a.
mesooa tese.

Entre 'outros argumentos, que não
dto pela exigüidade do tempo que
me é Cl1ncedldo, seJa-me ·pcr:mitido
ler, apenas, os freguintes:

..Sendo do !lOVO o pcder esta-'
tal, somente ao povo é dado limi
ta.r o 'poder constituinte."

•••••• "' ,. •••• 11 ••••

"Porque é do povo o poder es
tata,l e s6 êle· tem o direito de
limitar o poder-::onstituinte, 
quando o Presidente da Repú
blica ou algum membro do Polr
lamento, ou algum membro do
Pod.er Judiclá.:"io, alça·do à. che
:fia do Estado, não é de' Ol"igem
'PCiP'ltl~r nem investido do' poder
de con'Voca.ção l1mita.da - o 'Úm
co ato legitimo que se 11Lepermi
te é ó de convocar a Assembléia.
Ccmstituintc de poderes ilimita
dos."

O SR.. PRESIDENTE - (Fazendo
soar os timpanos) - Está :rindo o
tempo tie (Jue dis.põe o nobre Depu-
tad.o, .

O ~. AMP.NDO FONTES -:
Sr. Presidente, diante da observaçao
d~ V. Ex.1\ atravé-s da camp~inha•
VOU conduir, e o faço, sc;llcita:ndo à.
Casa que dê seu o..pôl0 à emenda
114, do Sr. De.puta-do PauLo Sara
sate, que propõe a suprereão dêsse
inopOTtuno e e:xdl'úxulo artigo 76, ora
71. do Stilbstitutivo. (Muito bem;
muito bem).

O SR. NEREU RA..1\vfOS ("') (Pa.ra en- '
caminhar a ·votação) - Sr. Pr~s1

dente, o substitutivo apresentado ,eia
Comissão elaboraclora do Regimento
('om o voto vencido do ilustre dcput!l~o

( ... ) N~o foi revisto pelo orador.
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Prado Kelly, estabeleceu no art. 71 O SR. NEREU RAMOS - Rect,)::~

o seguinte: do~me - pOrque 11 ci discurso qU~'não
"A Assembléia ConStituinte não tive o prazer de ouvir - recordo~mt

poderá discutir ou votll.r qualquer ele que, o Sr. Deputado -.Alcântara
assunto estranho ao projeto ap. Machadotcujo nome evoco, no 1n~~
Constituição, enquanto êsse o.M cante. com o grande respeito e a aa-
fôr aprovado, SEJJvo os casos p~'e- miraçíio que me Vinculam à sua tr.~-
vistos 1,1.cste Regimento". nJórla, subiu naquela ocasião à tri

buna. - êle que era representante de
.~sc dispositivo não é novo, pO~5 Súo Paulo e vinha de uma revoluç;LQ

veio do ~eglmento da Assembléia - para di:ter; Nós estamos aqw, fo-
Constituinte de 1934. . mos mandados aqui pelo povo pJ.::'s

O ST. Limo Machado - Nem por fazer uma Constitu1Ç:ão e não :para
lsso deixa de ser rôlha, como o faí discutir problemas políticos.
naquela ópoca. O Sr. Os'mo,r de Aqu~no ~ Não tí-

O Sr. Acurcio Torres - Mas con· nhamos naquela época os graves pro-
'substancia o })Qnsamento d~ indica- blcm~~s políticos de hoje.
ção do Sr. Otávjo Mangabeira. O SR. r-.TEREU RAMOS ~ Se a'

O SR. NEREü 'B,A..."VIOS - 'Veio do } •.15sem'bl~ia CO:lStítuinte de 34 teve
Regimento da Assembléia de 34. oportunidade de verificar o acêrte

_'\queJ)g. AsS';;ln1bl~ia, coro a preo- dê.sse dispositivo, que lhe pennit~u,

cupação de elaborar dentro do m'3.1s dentro do mais breve lapso de temj;)o,
breve tempo a Constituição da Re~ú~ reaUzar a máXima aspiração do 'f);.tb
blica, entendeu de incluir no seu .r<.~- _ a da sua~Carta Constitucional _
gimento êsse díspositivo. creio que bOJe estamos na mesma sL-

O .Sr. Aloisc de Carval1UJ - Fo~e. tuação.
maio-ria. que incluiu () dispositivo aUn::' Neste' momento, pergunto aos se-
mUito combatido na Asesmbléla de nhor~s Constituintes: qual a mal,)%"

1934. aspiração da nação? .E' ou não icr
O SR. NEREU RAMOS _ A Ab~' um~ Ca:t3. Constitucional democrá-

- blé' d I'b . f tlca.sem la e 1 ~ra sempre por nlal0~,:l..,".__~. Pois bem. se essa é sua maior ::1::;"
O Sr. GabneZ p~so~ - Desejaria ptração. cumpre-nos "tirar ao câm1nho

saber do honrado lider. em que er:1• todos os obstáculos e óbices. Sàm~n-
baraç~rl::J" a marcha Cla e!abora~ao te d~ve!llos trazer à discussão os pro-

. constltuclDnnl o ~iscutir-se dur~ant.... ~ blcrnas que interessem fi. feitura (!,a
eX?ecliente m..aténa e~tTa="ha ~ pro Con5tituição da República. '
pna ela.boraçao constltuclona,1. Eis por que nós, que representâ.va..

O SR. NEREU RAMOS - VOI5sa mos a maioria. na comissão de Cons
Excelência tenha paciência ~sp~:-c' tituição. 1ncluimos êsse dispoSitivo e
a func1amentaçáo do meu ponto de pleiteamos a sua aprovação, certo~ de
'\ista. .J6 disponho de três minutos servir à nação, porquanto o que a1-.

'e :para o encaminhamento da votação. mejamo.'3 é dar ao país - torno a.r

O dispositivo em aprêço não e nove dizer -dentro do mais breve pe':'-
C<lmo acentuei foi a preocupaçáoda rfodode tempo uma Constituição d~-

Assembléia Constituinte de 34' E:m mocrátlca. (Muito bem; muito bem~
.elaborar dentro do mais breve pe:-io- Palmas) .
do de terr.:po a Constituição da Rept'l- O SR. PAULO SARASATE _ (Para
blica que a levou, pelo voto da encaminhar a votaçáo) _ Sr. Presi-
,maioria. a incluir no Regimento êssr; dente, como autor da emenda supres-
dispositivo. siva do famigerado art. 76, venho re-

O Sr . Aloisio ele Carvalh.o - O q ',lt tifi-car, em parte, a invo<:ação feita.
llão a impediu de tratar de quantos pelo nobre lidl:Z' da maiorIa, Sr. Sc-
assuntos ent~ndcu em sua SObel'3- nador Nereu R&mos, acerca' das pala-
nia" apesar dêsse dispositivo do Re- vras proferidas nêste r ecinto I em 1~33,:

gimento. pelo Sr. Alcântara Machado. O emi-

./
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n-ente paulista. di8se mesmo, àquela
época, que o seu objetivo e de seus
pares era dar uma Constituiçã.o ao
país; ma..<;, declarou também que vota~

va. pelo moção Medeiros Neto, porque
ela restitu1a o pais. com a apro'vação
rle Ato InstItucional do Govêrno Pro~
vjsório" ::l,DZ princípios da Constlttú~

ção de 91-
O Sr. Ncreu Ramos - As palavras

do se.udoso Deputado Alcãnt:lrn Ma
chado se' encontram a pâgs. 182 elos
Anais e são estas: "Nós estamos aqui:
para votar uma COn:';tltui;ão e :não
para discutir questões políticas". Por
conseguinte, eu disse verdade quando

.reproduzi essas palavras.
O SR. PAULO SARASATE - Eu

retifiquei em parte, como cUsse, a ci
tação invocada por V. Exa. porque,
quando o Sr. ,Alcântara Machado fez
aquela declaração, assegurou,mais
adiante, que votava a favor da mo
ção Medeiros Neto porque ela rcvir;o
rava d1spositlvos liberais da ConstI
tuição de 1831. Também isso está nos
Anais. (PaZmas).

Nestas condições 51:' . Presidente,
como agora não voltamos a Consti
tuiç5.o nenhuma, nem mesmo à Cons
tituição de 37 - porque a nuio1'1a.
se re<:usou a. votar a indicação comu
nista - como não votámos" ConstituI
ção nenhuma, foi que apelei pa.ra a
maioria - e é uma pena f~larmos

em maioria tóda vez que se debatem
aspectos constitucionais - a :fim de
que ela não expressasse, no Regimen
to, di5positivo tão destituído de esp1
rito democrático de~xando pata o mo
mento que lhe parecesse. oportuno,
para os casos concretas que porven~

tura ~les5em fi, surgir a StUl,. manifes
tação de fôrça rio sentido de anular o
pensamento liberal da Assembléia.

O Sr. Nc;:tor Dua:rte - A própria
maioria vai renegar êsse dispositivo.
Veremos! Os fatos são mais fortes
Que as normas leg::Üs.

O SR. PAULO SARf..SATE - Se a
prppria m3.1orla, a respeito da Cons
tituição de 37, não deixou manifesta
mente expre.sso seu pensamento, por
que Val exprimi-lo dessa maneira os
tensiva no Regimento que estamos vo
tando, ,no momento em que se proola-

ma que o pais vai retomar, ele uma..
vez pOr tôdo.s, os cam1nbos cteinocrá.. ·
ticos? Por. que se fecha essa questão.
Sr. Presl<lente, quando ela' não' é·
,partidárIa. ron.s, essencialmente uma·
questão de consclcnc1a? E tanto o. éú

que bti., dentro ela maioria. Deputados
dIspostos a votar conosco a votar pc-la.
emenda supres51va. Por que~ repito,
se fecha a qUC5t[~O, quando nu.o se·
tl'o.tade questão partWárla?

Fecho.-sc, Sr. Presidente, cotno ne
fechou a qU~5tão em torno da moção:
Otávio Mangabeira, fecha-se a ques
tão) apenaS I julgo cu, para dal'uma.
prova de 1'orça. lncompat1vel com o
sentido democrático que o Brasil quer'
2 há da. tomar. (Muito 'bem. Palmas.)

, ...
O SR. GABRIEL PASSOS ('Ir) <Pe

la ordem) -Sr. Presidente, .ilustrados
51'S. Constituintes. Quândo falava (),.
nobre lider do Partido Social Demo
crático, tt'te'oportunidade de ·cUrgir
umn. indngação aS, Excia. .; que pro...
meteures!>ondê-lD. ~em, ,~omtudo,' :ter'
ensejo de o fazer. .

Afirmou S. Excia. Que::oossa· preo
cupação .máxima deve ser a de elabo-

·rar a Constituição. 'Nêsse ponto~ pa
rece-me que uão há cUvergênc1as nes
ta Casa: todos aqui estamos para se
Irtelh:mte fim.' Entretanto, aparteei'
S. Exci~., perguntando em que em
baraçaria a marcha da •elaboração
constitucional usar~se dá. r,a.Javra, du
rante o er.pedlente, para; tratar 'de .
questões outras, de interê85e· púbUco.
que não se referissem, proprlamente'
à futura Constituição.

O a!,:larte deixou de serrespóndido,.
porque, em verdade. não se 'Poâe di-,
zer que a. emenda 7ôembaraceamar-
cha constitucional. ,. -'.

O Sr. Nestor Duarte -OS Deputa
dos da maioria. estão se retirando do
recinto, para não dar ..número~

O SR. GABRIEL P.AS-SOS: - É
outra Questão ..

Vamos pôr o assunto no.s·· dev1doS'~

tênuos. Há. uma hora de expediénte•.
e nessa hora pode"'se discut1rpenei~

tamentc se o Brasil há de 'ser pre-
. sldenc1allsta ou parlamentarlsta. qual'

. "
,- ("') Não foi revisto }:leI%rador.

, +-" - .",-~.",,~~ ;;~,., ' •
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{) regime que devemos adotar na dis.. à sua felicidade, nosetl processo c ao
c:r1minnção de rendas. E que mal ha- .seu desenvolvimento. (Muito bem,
vcrá tnmpém em ver:tllar outros pro:.. mu.ito bem. Palmas).
blemns brasileiros, não diretamente 11... O SR. LINO MACHADO (Para e1L-
g;'.l.dos á Constitui~õ..o, mas quccons.. caminhar a votação) (111) _ Sr. Pre
titucm magníficos adminuculos parte. slclcntc, sempre ouço com a melhor das
Q exame da matérb constitucional? atenções o l1clcr da maioria, roeu

A::;s1m, se trouxermos a dcbttte' Cit,.·· velho e emInente amigo Sr. Nereu
sos da opressão da Ubcrdade, se r~.. R os S E 11 nt ta to C.., daam . . X., e re < n , a· ••
velnrraos dctcrminn.da modalidade ou passo, evoco. a Constituição de 1934 e
êrro na anllcacão do~ dinheIros pu- o poder da maioria, fazendo ... o, porém,
l:>licos, não· podér{~ essa discusl5ão tra- não com aquele liberalismo de outró.a,
z~r aos Srs. Constituintes subsídios mas com o desejo de asfixiar o pensa
·para elaborar normas fundamcnt.u.is mente da Assembléia Nacional de
que obstem t'lisproccssos? Evidente- 1946.
mente, ser{\. licito fa~ê-lo. Ainda há pouco, S,Ex." declarava:

O Sr. Costa Neto _. Todos o~ pro- "Li êsse díspositivo no Regimento da
b~mas que se referem b. liberdade Assembléia ele 1934".
'São constituCIonais. Devo dizer a S. Ex.o, que, se êsse

dispositivo existiu foi tão somente
. O SR, GABRIEL PASSOS letra morta durante o func1onamento

Acresce eutracircunstãnc1a: o mundo da Assembléia de 34; devo diZer a Sua
atravessa pel'lgo gravi'lsimo; não sa- Ex.& que os problemas políticos, o pa
bemos o futu:oo de nosso pais; pode noram:l político do_Brasil foram ven
muito hem acontecer que Q Sr. Pre- tilados desta. tribuna com a mais
sidente da .República tenha de tomar ampla liberdade, durante todo o tem
rned.1d::~: ou provid~ncia de sumo. re- po em que se elaborou a Carta de 34.
levância, cuja responsabilidade n{J,Q Por que, então, agora, depois de. gar
queira assumf1"; ou pode suceder que.·· roteados·· durante tanto tempo, depois
a própria Assembléia Constituinte, ze- de privados, por uma ditadura sem fim,
los?.. não 156 pela elabtraçãc de 'Uma .desta tribuna, que é a tripuna ào povo,
Constituição, mas pela::> próprios des- quer ainda S. Ex.a impedir a utilíze
"tinos nacionais, entenda conveniente ·-mos .para _trazer ao conhecimento do
ventilar OU sugerir· qucstôcs básicas Brasil inteiro fatos passados neste ou-'
para ~ vida do pais. naquele Estado, arbitrariedades prati-

E 'por que cruzar os braços? Qual cadas aqui e alí, como de resto já se
vem verificando em vários Estados doo motivo? .

O Sr. i'ales Ma.chado' - Evitar a. BrasIl?
colaboração da Nação. Como, pois, Sr. Presidente, .se pre-

tendz impedir que esta· trihuna seja a.
O SR. GABRIEL PASSOS - O válvula de segurança da própria na

que se deseja, portanto, é exclusiva- çüo? Corno querer impedir Q.-ole esta trl
l11cnte tirar essa válvula, que o povo ~)Una seja o próprio puL.>não elo orga
brasileiro tem como natural. da pró- nlsmo democrático. que vem de 'insta
pria' .P...ssemblr:1a Constituinte. lar sua primeira pedra em terrabra-

O povo· não quer somente que ela.- . sUeira, depois daquela época de tão
triste memória, chamada pelos s.'mno-. boremos uma Constituição. d' i i d t ri d d 15;res ltator a s e "curo pc o o e

O que Alcântara Machado preten- anos"?
deu se tízessecm 34 é o que, tam- Rebl!lo~me, portanto, contra a de
bém nós hoje desejamos. Nada irnpe-' terminação de meu eminente amIgo
(le, entretanto,que nns horas nde- Sr. Nereu Ramos, determinação evp
quada~, e sem prejudica,!' a elabora- cada a todo instante, ao afirmar. que
ção constit.ucion::tl, tenb.am05 a liper- "nós" - conforme se refere aosmem..
dade de venti!(lr perante a Nação, di- ,bras do PSD - somos da maieria, po
anté d~ seus lídi:nos represent.-'lntes,
aquêlesproblcmus que dizem respeito

'.
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demos utilizar-nos deste ou daquêJe
direito, como, ainda agora, do direito
de deixar o l'e6into, para que se não
vete hoje· o Regimento.

O Sr. Nestor Duarte - Onde está.
a pressa da maioria em elaborar a
Constituição? .. .

O SR. LINO MACHADO - Está
certo. que assim procerla; mas é pre
ciso que a Nação saiba que, quer os
da maioria, quer os da minoria,· quer
os dêste quer os dnqu~lc Partido, todos
aqui nos encontramos com um s6 e ele-

. vado pensamento - o de proporcionar
ao Brasil uma Carta, mas Carta :Oc
mocrãtica.Eo pen~amcnto de pro
porcíonar essa Carta Democrática
pe:mite a· todos utilizarem -esta trí
btma na detcna elos cidadãos que por
ai, pelo Brasil af6ra, já a esta altura
- mal iniciado o govêrno do .emi~

nente general Eurico Gíl,spar Dutra ...;,-.
vêm sendo castigados, 6ra nas mon
tanhas de Minas Gerais, ora nas pJa
níces do Narte, e - por que não dizer?
- em todo o Brasil. .

O Sr. Nestor Dv.arte - Hoje, te:'l1io
dúvidas sôbre a unanimidade dêssc
pensamento. ,...

O SR. LINO MACHADO '- Voto,
pois, pelo destaque da emenda do emi
nente colega, Deputàdo pelo Ccará,
Sr. Paulo Sarasate, e estou certo de
que a Constituinte, com.seu espll'ito
liberal, há de aprová-la para impedir
que a tribuna do Parlamento brasi
leiro seja fechada, dgatorialmcntc,
pelos senhoreR da maioría. (Muito
bem.; muito 'bem. Palmas.)

(Durante o discurso do Sr. Lino
Machado, assume 9.: cadeira dà

" Presidência o Sr. Lauro Lopes, 2.0

secretário) .

O SR. RAUL PILA (Para enca'mi
nho,T a votat;üo) (*) -Sr. Presidente.
Srs. Constituintes, com o votar o ar
tigo 71 do ~substitutivo renunciaria a
Assembléi3" embora' transitoriamente.
a uma de 'suas funções essenciais 
a fW1Çáo legislativa. .

Em favor da medida têm-se invoca
do aqui vários precedentes. Pois vou
'inv.ocar contra ela precedente muito
mais antigo e, certamente. mais auto-,
Tizado.

'.~..

Quero l'elerlr-me ti. Assembléia.
.C6nsti~ulnte de 1823 Assembl&a,
Constituinte e Legislu,tiva. exatamen..
te como a nOSSa, apenas com uma di
ferença,: I aquela, desde o coméço, :foi
constituInte e legislaUvo.; a nossa co~
meçou por ser apenaS constituinte pa~

Ta, depois, passar a const1tuin~c ele..
. gls1a·tiva.

E' êstc o depoimento de um histo..
riador: . co 01

~

l/Enquanto ri. comissão encarre-
gada de elabora.r o projeto de
Constituiçã.o não terminava seu
trabalho, enquanto essa comissão
não apresentou o projeto de Cons
tituição ..a A~scmblcíia, que era. cons
,tituinte c lcgíslativDi. discutiu e
votou seis' leis ol.'dinál'fas, que fo
ram. publicadas sem snn,;ão do
Imperador, por considerar a As
sembléia. que. sendo poder consti
tuinte, suas leis não dependiam
de sanção."

O exemplo que VP.U1, por assim
dizer. do tundo da nossa História.
dispensa, a meu ver, qua·isquer co
mentários. (Muito bem; muito bem,
Palrrúú;) .

O SR. PRADO KELLY (Para enca
minhar a votação) (*) - Sr. presi
dente, quando fala.·a o nosso dIstinto
colega Sr. Paulo Sarasatc, faz poucos
minutos, o ilustre D~putado pelo Rio
Grande do Norte. Sr. Café Filho, o
interrompeu com um aparte no qual
denuncluva o propósito em que está ao
maioria de se retirar do recinto, :para
negar número à. votação do requeri
mento de preferêncÍai que se encon
tra sôbre. a ~csa.

O nobr".! iider da maioria, Sr. Nereu
Ramos, declarou que assim proceden
do usava de um recurso legítimo, re
curso·aliãs de bons estilos parlamen
tares.
Permito~me. desde já, contestara.

S. Ex.:\..
Se de fato se vier a verificar essa

abstenção do plenário. os membros da
maioria estaráo incidindo em falta
regimental e motivo será. Sr. Presi-'
dente, de uma questão ele ordem que

. (*) Não foi revisto pelo orador.



formularei em seguida, solicitando a
V. Ex.o. ar, pi"ovldências que o caso es
tará a. reclamal. (Muito bem).

Com efêlto, o Regimento em vlgôr
dispõe, no art. 104 que .nps .casos
omissos servirá de elemento subidlá- .
1'10, para resolução do Presidente, que
será conclusiva, o Regimento da an
tiga Câmara dos Deputados, dêsde
q!l0 não contr",ne disposições dêste
;Regimento.

I

Ora, Senhores, o Regimento da an-
tig&. Câmara, tanto vale di~e::: - da ..
quela que foi dissolvlda em 1930, es..
tabe6ecia, no art.:54, §. 6.°:

"Dur~nte todo o tempo desU..
nado às votações, ~, nenl'lUm ,De
P' .t~do será licito. deixar o re
cinto d~s sessões".
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Devo esclarecer os motivos pelo!
quais, na qualidade de mem.bro da
Comissã.o de Regimcl"lto, votei' Íavo
r:ivelrnentc à. emenda 5upressiva do
antigo art. 70, atual .71, do substi
tutivo. Assim procedi porque consi-

. derava expletiva a norma que se que
'ria. enquadrar no Regimento Inter
no. E explettva, por qu&? Porque não
é num Re~imento que se definem as
atribuições da .Assembléia ConstEu
mte. Essas atribuições ~ derivam do
mandato que nas foi conferidl). c o
fol com ?- outorga de poderes 111mi
tados. <Mu.ito bem).'

Se o que vIsava a maioria com êsse
2l'tigo era dar uma fórmula aoS' ar- .
gwnfntos de que se servia anterior
mente, ··sem.bem _. precisar em que
êles consistiam, o seu objetivo não...

O Regimento posterior da Câmara foi atingido, pois a redação atual do
dos Deputados de 1935, e de que vá- art. 71 - e, ~ri5o tal. ponto tão s6

..rias vezes se tem servido esta prest.. :para futura lhterpretaçáo, quando se
déncia, para aplicação analógica,. tiver de recorrer ao próprio Regi-
• bó 1 t 110 '" 6 o mento, mes,mo porque a ,discussã.o, no",,'lm ...m prescreva, no ar. .;l. :

- caso, será elucidativa - ressalva, nem
"Durantetod? o tempo desti.. podia del=~ar de fazê-lo, "os cases',

j . 't'.ado. àsvotaçoes,.nenhurn?e---::"'prcllistos_.,~neste Regimento".
~utaao ~evcrá deIxar o recmto A cláusula "não poderá disctitirou
cas sessoes". ~ota.r qualquer assunto estranho ao-

Conta-se, me§mo, um precedente, projeto de Const1tuiç~.o" refere-se
nas antigas seSSÕes do Senado. Pre- como é óbvio, à.- matéria da ordem' do
sidia-o o Exmo. Sr. Senador Melo dia. Nunca poderia invadir acampo
V:a!1a. cuja ausência, nêste momen.. peculiar da hora do expediente. E no
to, particularmente deploro. Usou a dizer que "salvo os casos previstos
maioria, ou a minc:::,ia - não estou neste Reglmento", estão ressalvadas
certo -- do abuso de ausência do re.. tOdas aquelas proposições de que trata
cinto. S. Ex., entreta.nto, fez com.. o mesmo Regimento.'
putar, para fins de verificação da Está, portanto, a maioria a :faz.er
votação, os VO!;OS dos que se' ausen- .um cavalo d"c batalha de um disposi-

'taram. A êsse propósito devo recor- tivo que não atende ao próprio fim vi-
, dar a V. Ex., Sr. .Presic:.cnte. que na sac!.o .Dor ela. . .
última verificação, feita na presente
sessno, votaram 179 Srs. Constituin- O Sr. .Paulo Sarasnte -- Por isso de'"
tes, sendo 98 da maioria e 81 da nll- claret que a atitude 'da maioria repre
coria. Se, de fa.to, persistir o emi.. sentava apenas urna exibição de fôrça,
nent.e Sr. NereuRamos no, p.ropósito uma. demonstração numérica de O1a10
de aconselhar ~os seus distintos, co- ria.

JS uma medida repudiada pels.s O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
boas prá.ticas. parlamentares, ve'l"- nobre orador que está esgotado c tem-
me-el, a contragosto, na obrigação de po de que dispunha.
solicitar a V. Ex. que compute, como
presentes, os Constituintes que s"CIl- 'O SR. PRADO Kl!.~LY - A qu~

·'baram devotar o último requerimen- tempo se refere V. Ex:, SI". )?resi-
to de urgoêncja. ' dente'?"

Pas.::;o, agora, a e~'l.m1nar a questão O SR. PRESIDENTE ~ Ao tempo
p!opria:nente ~m debate. !'eguJamentar, que é de 3 minutos_
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'. O SR. PRADO KELLY - O Sr. Pro- é no sentido de que uma Constituição
sidente Melo Viana deu uma interpre- seja pl'omuIgada.
tação elé,stica c inadequada. ao dispo-. Toda,via. tenho perdido diversas
sitivo do Régimcnto Interno da Assem- . oportunidades de intervir nos debates,
bléia Nacional Constituinte, que Gó se porque vIslumbrava no' Regimento que
referia ao encaminhamento da vota- deveremos a.provar d.entro em pouco,
ção das emendas aprescntada~ em pIe- um dispositivo salutar, capaz de con..
nário, relativa:; ao projeto ele Constl- duzlr esta Assembléia. e, portanto, a
tuição. Nação, paro. essa 1f1.e'ta optata, que é

O SR. PRESIDENTE _ A Mésa, a. constitucionallzação do Pais,
como medida liberal, concede a V.- Ex. Para que se verifique neste particular,

como os nossas eminentes ctilc!;asda
uma prorrogação de prazo. oposição levantam uma tempestade
. O Sr. Lino Machado _. Quer dizer em copo dágua, vou proceder u lei..

que, com esse Seu gesta, V. Ex. há. de tura do dL~posltivo do projeto a ser
conceder a pabvra. também, a outrQs submetido à. votação. .
Constituintes que foram prejudica- O Sr. Paulo Sarasate' -- Discutimos
dos... (Riso). o assunto com plf;:nn. ciência.

~

e SR. PRADO KELLY - Sr. Pre- O SR. 'COSTA NETO - O cUspos!-
sidente, devo corresponder à genti- tiva é o seguinte:
leza de V. Ex. com o melhor propó-
sito. Não vou abusar do tempo que liA Assembléia. Constituinte não
deveria ficar na- tribuna. Estou tão poderá discutir ou votrtr qualquer
s6 justlflcando meu voto na Coorl'ssão assunto estranho ao projeto de
de -Regireento. ,- Constituição enquanto êste não

fôr aprovado, salvo os casos pre-
Votei pela emenda supressiva, por- .. "'vistos neste Regimento." '

que considerei o art.· 71 um dispositivo
supletivo. Dêle não tem necessIdade Entendo, Sr. Presidente, que todos

.o Regimento e dêle não precisa a nós deveríamos co1::Lborar para evitar
maioria, para seu ponto de vista; e ~ pt'ecisamente que os l'cpresentantes da
minoria, vigilante como sempre n!!. Naçãu, na Constltulnte, !ôssem envol,:"
função constituinte desta Casa, como vidos pelas tl,uestões transitórla.~, que
sustentamos em diferentes cU:;cursO:i, apaixonam e a;Jaixonam sumamente,
pode desdobrar-se na elaboração de em beneficio das questões gerais e
diferentes t~xtos, desde que todos êles pe:manentcs, porque são estas as que
pe:rtinem à matéria constitucional _ devem ser objeto de um projeto
Cl min~ria, zclasiL. dêsse ponto, adverte constitucional. '
o plenario dos 1nconven1entes da dis- Aindahã poucos momentos, o nosso
'Posição .E sendo eu um órgão dela eminente .colega, o nobre COl~stHUinte

nêste comento, exptlmo um pensa~ Sr. Raul Pila, invocou aAssemb~éia
mente comum ao declarar que votare- Constituinte de 1823, que era também
mes pelo requerimento de preferêncIa, Assembléia Constituinte e Legislativa.
apresentado ge1o nobre Deputado, Se- Mas S. Excia. não tem razão, .pelo
nhor Paulo Sarasate. (Palmas. Muito s.::guinte: aquela Assc~b!éia esta.va.
bem; muito bem.) elaborando' uma Constituição. mas,

concomitantemente, adaptnndo a Ic-
e ~. COSTA ~o C") (Para g1S1ação portuguêsa ao clima brasileiro.

encammhar a ~otaçao) - Sr. Pre- com a qual se encontrava em descon~
sldel1tc, V. Excla. e a Casa já terão sonâ.ncia. E a prova disso é que a
observado que. des.de os primeiros dís-' .. transplantaçáo se fez litl..>n sentIdo~
curS?S qu~ proferl neste reclnto~ pro- muito mais liber3.1 do qUf.' o pre..
cureI aUXlllar V. Excia. e a Assem- f!t>minava na Metrópole.
bléia, no sentido de que os trabalhos O Sr. Nestor DV,'1.rte - O l'obre'.
constitucionais ,fôssem abreviados. colega não sente que a atualAsSem~
Porque, realmente, a ânsia. da Nação bléia Constituinte tem uma· tarefa.

também tão grande quanto a de 23.
C·) Não folrevisto pelo orador" qual seja de readaptar a legislação de- .
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o SR.. BARRETe PINTO - Sr.·
pres1dente, cedo a minha vez ao nnbre
Constituinte Sr. otávio !lJfangabeira.- . ,

" O SR, OTAVIO MANGABEmA
(Palmas) - Sr. PresIdente, se o nobre
líder da' maioria, meu caro e eminente
n.:nigo Senador NcrcuR?mcs·, nãv me
levar a mal, chamarei a atenção dfl

, Assembléia para um caso muito raro
nos crõnlcas parlamentares. .

A- maioria, que, p.cla sua voz c :)~la

do nobre Constituinte que dej~úu,

neste momento. a trlbum., fa.ztanta
praça da· pressa na Votação d:l CC'ns
Utuição, abandonou o recinto ciuramt!
a votação do Regimento! O abandono
do recinto é, na vida parlament;l~,

um recurso.das minorias.
P Sr. Prado Kelly ,-·E muito justo

recurso. .

=~7 . aos imperativos do regime de
mocrático? .

"

O SR. COSTA NETO - Dlsponh9
apenas de três minutos. Mas responçlo
a V. Excia. Essa tarefa, meu nobre
colega. não é nem mais profunda nem
mais extensa ··do que no dos Constitu
intes ele Flladélfla, que, quando elabo
raram seu Reóimento, tiveram prin
cipalmente em vi:-;t~ 5ubtrair àquela
grande ·As.<;emb!éia tôda influêncIa ~

que para' alí pudesse ser d:r1gida,
quer da part~ do público, quer das
pnixõf;!s existeI1ter-; no país. (Palmas).

'O Sr, Nestor Duarte - Nacla temos
a ver com Piladélfia, nêste momento.

O SR. COSTA NETO - Pelo con
trário. n~raVe5S::l.mOS um pérlodo muito
semelhante. Estamos, agora, 'num mo
mento de transformação sccIal e, ali,
GS Constituintes americanos se erlcon- O SR. OTAVIO, !'.a:lu~GABEIRA -
travam em uma 6poca ,de transfor- _ ;Quando a maiorL1. deserta ·0 cam-
mação política. . po;'oqnfessa-se derrotada. Esta deITO-

O Sr. Paulo Sarazate - A tra.:::ls!'çr- ta é qlle quero deixar assinalada ,Po-
maçãD democrática não deve, ser feita derá vencer amanhá. hoje, é o que ve':'

.: somente na Constituição, mas at..·á·...és mos, a derrota! .
d.os fatos'.-- -"--Ond~ está. a maio,,'la?!

O SR;· COSTA NETO - 1..&mbro ao' O Sr:-Nestor D'unrte - A fõrçada.
nobre .::olega o ser;uinte: fJ. preocupa- maioria. está na fU~:t, ••.
ção foi tão gr:mde em .3e fur~ar' a O Sr, Barreto Pmto. - O aparte ó
Assembléia Constituinte Amencanz. .. , perverso. ~.

O Sr. Paulo Sarazate - A tr:msfor- O .Sr. Flores ela 'Ou.nha - E ontem,
:nação em lei, para a democracia sem em pleno processamento da votação
a~cançar cs fatos, p.ouco adiantará. do Regimento, o sub-lider, o ilust::.-e

O SR. PRESIDENTE - Advn"to o Sr. Acúreio TOrres, requereu veri!i-
nobre Constituinte qu~ está finde o cação da votação!
tempo de' que dispunha para. ralar. O SR. OTAVIO MANOABEIRA _
~ SR. COST~ NETO - Vou ter- br. Presidente se hoje não sairmos

mmar, ~r. Presl~e:ntc, C".lmpl'inoo as desta. Cas~ co~-o Regimento votado,
ordens ae "!'. EX~la. A • é devido à maioria.··
.~u, jama~s~ serIa contra esse dlSPO~ ,O' Sr. Lino Machadó- A maIoria

.Slcn-'o, se n:1O o e.n.tend.esse sal~tar. é que estâ a cada instante a apres
mvoco I) ~lemento nistÓrlCo. qua?,:o_à sar a votação da Constituição,
ConstltuIçao. de 2~, a CoastltulC;l:iC OS, Ca.fé Filho _ A maioria está
Norte-Am~rlcanae mvóco, jgualmente, r. . I'

o argumento de que, em pleno período fora do recinto,_ e aflrma ~u~ 3u,er
de racionalização do direito,.é "llUito. apressar a votaçao da ConstltUlçao ....
difícil aparecer aqui um problems. qne.... . O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
não seja constit.ucional e que,. portàn- '. Volto à. carga: se o meu eminente
te, não possa ser debatido por esta . amigo, Sr. Senador Nereu Ramos, não
Assembléia. ,#) me levasse a mal. eu poria ta.mbém

Por isso, Sr. Prê::;l.dente, darei meu em relêvo que o artigo do Regimento
,veto a êsse dispositivo, (Muito bem; Qt'1 S. Ex.lI. leva fl. maiorIa a vota:-,
muito bem.) com tam~'mho constrangimento; qlle

O SR. PRESIDF.N'T'E - Tem a pa- lhe foi preciso. à maioria abandonar o
lav=n. o Sr. ~nrret.o Pinto. _ ::recinto para. recuperar energias, e
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aptLreCCI" amanhã; o n.rtl~o do Regi
mento, em votação, é intclrarnentt'
inócuo, e, portanto, c1esnecef:>sárlo.

O Sr. Acu1'cio Torres - .ê:le é uma
repetição do de 1934.

O Sr. Café Filho - Mas em 1934
foi letra ,morta. .

O Sr. Acurcio Torres - E' uma rc~

petição, mas não é literal. .
O Si. Flores da Cunha - Pode hn~

ver a repetiçü.o elo Regimento de 1934,
mas o fechn.mento ela AS5emblé~a n:lo
.se r.;pctirá! (Aplausos).

~ O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
O aparte do nobre Deputado pelo Rio
Grande do Sul vem muito a prop6~

sito. Vamos ver se em 1946 seremos
mais fclí2es do que em 1931, porque
1934 acabou em 1937...

O Sr. Café Filho - 4qui estamos
em 1946, e preparando o 1947. ,'"

O Sr. Costa Neto -, Uma' Assem
bléia Con:;tituintc que procur:l. limi
tar 'seus poderes, não pode estar pre
parando golpes.

O Sr. Café Filho - Isso é aprepn
ração. 1"oi assim em 1935, em 1936, e
o .resultado veio em 193'1.

O SR. OTAVIO ~~GABEIRA

Felizmente, o dispositivo do Regimento
não corresponde :lOS desejos dos no
bres Conztituintes que falaram pela
maioria. O dispositivo impugnado
estará. mais próximo de nós. N3.o com
preendo a razão por que se fecha a
q~cstão no seio da maioria, em tôrno
dE: um preceito inoperante, como, em
parte, jã ioi demonstrado pelo ilus
tt; colega Sr. Prado Kelly. Senão,
vejamos:

li A Assembléia ConstItuinte hão
poderá. discutir ou votar qualquer
assunto estranho ao projeto de
Constituição, enquanto este não
fôr ~.provador salvo os casos pre
vistos neste Regimento".

Ora, o Regimento cogita de requz
rimentos, indicações, nomeações dt: co
missões. inclusive de comissões, especi
ais, e projetos de resolução.

Já nã.o aludo, Srs. Constituintes, fi.
hor'l. destinada ao expediente, em qu~

é direito do Constituinte subir a esta
tribuna e tratar de qualquern.ssUl1t",
que lhe parcç~.deinterêss~ público•.

; '.

Pode éle, ainda,entrctnl1.to, ::.mbmcter,
como vimos ao voto da Assembléia..
requerimentos, lndjcações, propostas de
nomeaç[lo de comisl;:õ~s especiais, e
projetos de rcsoluçáo.

O Sr. Fernandes Távora. - A::;::;im se
fez em 1934, sem pl'cjuízo nenhum pa..
ra a Constituinte.

O Sr. Ncrau. Ra'mos - N5.o comprc- .
encto POI' que, se o dJspositivo é inócuo,
a minoria o combate com t~nto ardol.

O Sr. Paulo Sarasatc - Combate-o'
em defe~;a de princípios .

O SR. OTAVIO M.lo...NGABEIRA 
Responderei ao nobre Senador: é por
que 'se trata ac um dispositivo que
afeia....

O Sr. Flores da Cunha - A mino~

ria combate pela.<; prerro~tlvas' da A:;
sembléia Nacional' Constrtuínte, que é
um poder soberano.

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
. .. que. desflgura a nossa legislação,
sem nenhum resultado prático.

A Assembléia ConstItuinte sem pre
juízo, já se vê, do, elaboração constitu
cional, que a tudo pretere poderã dí::;-

... ctitir o que quiser: apresentar -repito
- requerimentos, indicações, projetos
de resolução. Assim, Sr. Pr~sidel1te, a
minoria - sou eu quem não sabe por
que - .faz tanta qucstãodêste dtspos1..
tivo. acima de tudo, inepto, porque; ao
mesmo tempo que dá a impres::lãodc
arrôcho, de "rôlha", de atraso em prá.
.ticas parlam~ntarcs...

O Sr. Raul .Pila,~ Colonial.

SR. OTAVIO MA..?o.TGABEIRA
. .. não proíbc" entretanto, que os
Constituintes usem dos seus direltos~

e nós, os da minoria, desde já toma
mos claro que deles havemos de usar
quando entendermos. '

O Sr. Lino Machado - Queiram ou
não os membros ctn. ma.ioria.

O SR. OTAVIO MANGABEIRA,
Era o que tinha a. dizer, (Mutto bem;
muito bem).

. O SR. PRADO KEL:LY (Pela. O;"",,:

dem) -- Sr. Presidente, pedi a pala~a.
para enviar à Mesa' requerimento de
que é primeiro sib'natário o Senador
Aluísio de Carvalho Filho, paravota-,
ção nomir.al do requerimento dé prei'c-'

•
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rência dos 'Srs. Deputados Paulo S:l,.
,rasate e .1uranã.i: Pires Ferreira, e que
é o seguinte:

Rcquei::-o votação nominalpara, o re
.querimcnto de referência apresentado
pelos Srs. Deputado8 Paulo Sarasat.c e
outros que tem o número 114.

Em Sessão, 8 de março de 1946. -'
AZuysio de CarvaZho Filho. -' Prado•KeUy. - Jurandir Pi,:"es Ferreira.

O 'sn. PRESIDENTE, - Acaba a
Mesa. de receber requerimento de vota
çãonominal para o requeriment.o <1e
preferência firmado pelo Sr. Deputado
Paulo Sarasate e outros, () qual tem o
n.O 114.. •

Os Srs. Constituintes: que aprovam o
requerimento de votação nominal'quei
ram se levantar. (Pausa.) Foi aprova-
do. •

O SR. ACORCIO TORRES ~PeZa or
:dem) - Requer a verificação da. vo
tação.

O SR. PRESIDEN'TE - Votaram
2. favor 80 e contra 32; total, 112.

Não há número.
Vai-se proceder à··· chamaàa dos

:Senbores Constituintes.

O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre
tário) procede.à chamada.

Partido Social Dem.oc:rático

> Acre;

.Castelo Branco.
Hugo Carneiro.·

MaraDbáo:

:Clodomir cardoso.
'Crepori Fr:lnco.
:Vitorino ,Freire.
Odtl()!l Soares .

.Luiz Carvalho.

Piauí:

Eenault Leite.

Ceará:

Moreira. da Rocha.
:i.\Raul Barbosa.

.RIo Grande do Norte:

Georgino ~~velino.

-Dcoclécio Duarte.

José V~rela.

Va1fredcí Gurgel.

Paraíba:

Jandul Carneiro•
J o~é J oflti .

Pernambuco:

Agamemnon Magalhães.
Gcrclno Malaguetta.

Costa pôrto.

. Alagoas:

Medeiros Neto.
Lauro Montenegro.

.8~rgipe:

Leite Neto.

Bahia:
-Pinto Aleixô:

'"" Esp!rito Santo:

Henrique de Novais.
Vieira de Resende.

Rio de Janeiro:

Carlos Pinto.
Getúlio Moura..

-Heitor-:'Collet.
Bastos Tavares:
Acúrc10 Tõrres.

Minas Geraís:
Melo Viana.
Benedito Valadares•
Gustavo Capanema.
Lair Tostes.
Alfredo Sá.

São Paulo:

Costa Neto.
Guilherme xav1f:%.

Paranã:

Flávio Guimarães.
:F1~rnando Flores.
Lauro' LOpéS.
JoáoAguínr.
Ji..ramis Ata!de.
Gonú Júnior.

Santa Catarina:
Ncreu Ramos.
Ivo de Aquino.
..'\derbal Silva•..

r'



Rio Grande do Sul:

Gaston Englert.
Adroaldo Costa.
Luis. Mércio.
Gl1cérló Alves.

União Demoe1'ática, Nacionat

Ama.zonas:
Manuel Sl~verino.

Pará.:

Agostlnllo Monteiro.
Epilogo Campos.

Mal'nnhão:

Alarico Pa.checo.
Antenol' Bogéia..

Piaui:

Esmaragado FreitQ.S.
Matias Olímpio.
José Candido.
Coelho Rodrigues.

Ceará:
Fernandes Távora..
Paulo Sarasate.
Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues.
Fernandes Te~s.

José de Borba.
Leão Sampaio.
Alencar Araripc.
.Paraíba:

Adalberto Ribeiro.
Vergnaud Vanderle1.
Argcmiro ele Figucireclo.
Plínio L~mos.

ErmtlÚ Sátiro.
Fernando Nobrcga.
Osmar Aquino.

Pernambuco:
Llma. Cavalcanti.
Aldc Sampaio.

Sergipe:

Leandro" Maciel.
Heribaldo Vieira.

Bahia:
AloIsio de Carvalho.
Jurac! Magalhães ..
Otávio Mangabeira.
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Manuel Novaes.
Luis Viana..
Dantas Júnior.
Rafael· Cincurá.
N:;!stor Duarte.
João Mendes.
Alberico Fraga.
Clemente Mar1an1~

Espirito Santo:

Lui'5 Cláudio.

Distrito Federal:

Hermes Líma.
Euclides Figueiredo.
Jurandir P1res.

Rio de JaneIro:

Praclo Kel1y.
Romão Júnior.
José Leomil.
Soares Filho.

Minas Gerais:
Gabriel Passos.

São Paulo:
Mário Masagão.

Golãs:

Domingos Velasco.
Jllles Machado.

Mato Grosso:

Dolor de Andrade.
Agricola de Barros.

Paraná:

Erasto Gaertner.

Santa Catarina: .

Tomás Fontes.

RIo Grande do Sul:
Flores da Cunha.
Osório Tulutl.

Partido Trabalhista. Brasileiro

Amazonas:

Leopoldo Neves;

Distrito Federal:

Segadas Viana.
Beníclo Fontenele.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.
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São Paulo:
Pedroso Júnior.
Euséblo Rocha.

Po,l'llná:

Melo Braga..

PartIdo Comunista do Brasil

Pcrnn,mbuco:

Gregório l3ez~rra.

Agostinbo Oliveira.
JUcêdo Coutinho.

Bahia:

Carlos Marighela.

Distrito ,Federal:

Carlos Prestes.
.João Am:l.zonas.
Maurício Grabois.
Batista Neto.

Rio de Janeiro:

ClllucUno Silva.
Alcides Si1bcnça.

São Paulo:

José Crlsplm.
Osvaldo Pacheco.
J'orge Amado.
Cairesde Brito.

Partido Republicano

Maranhão:

Líno Mach~do.

Pernambuco:
Sousa Leão.

Sergipe:

.Amando Fontes.

Minas Gerais:

Bernardes Filho.
ArtW' :Bernardes.

Partido PO'PuZc,r Sind.icalista

Pa.rá.:
Deodoro ~endonça.

Bahia: .

Teódula ,:\lbuqucrquc.

PartLclo Republicano· Progressist4
Rio Grande do Norte:

Cnfó Fllho.

São Pn.ulo:

Campos· Vergal.

Partido Libertaclor

Rio Grande do Sul:

Raul P~la.

O SR. PRESIDENTE - Estão prc
scntt:s apenas 137 51'S. Cc..l1titltulntes.
Não hfl. número para prosseguirmos
as votações.

Tem apnla·;ro. o Sr. MauricIo Gra
bols.

O SR. lVIAURtCIO GRABOIS (Para.
explicação pe:;zo"l) : - Sr. preslc1en!c,
pedi n. pahV.t':l pn.ra tl'atar de moçao
l1ue z(. acha f;ôbrc a mesa e pela. qual
cêrcn. de cinqUrmta Deput..1.dos pro
L~stamcontl'a os fusllamentos de re
publica.nos espanhóis, democratas e
patrIotas, pelo eOVê:l10 fal~nglsta de
Fr~nco.

Chamo a· atcnçãodc todos os pre
scntcslJara. a impol·tância dêsse do
cument.o,porque o, sua aprovação pela
Assembléia Constituinte signlfic~ lutar
contra a ameaça do fascismo em todo
o ~nundo. Sabemos que n. Espnnhn.
!'r~nqu:Sta é o último fÓco do íasc!smo.
Ap6s !lo derrota militar do :luzi-faz
cismo nos campos de bato.lha. do. Eu...
rop~. :lo sobrcvlvôncla do regime ele
~ro.ncol~1porto. em. grílve perigo para.
a clemocl'acia e para a paz mundial.
1:: Jev~r de todo dernocmtn. por uma
ql.lcstãó d2 humanidade, opOl"Ase ao
Sa.'êrno de Franco, c nesse sentido é
necessário protestn.T contra as vIolên
cias desse Govêrno em relação a de
mocratns e T:?publ1canas espanhóis.

Quero trazer ao conhecimento da
Assembléia um documento de grande
relevâ~cin. p~rn todos nós e que escla
rece como se faz a perseguiçao fas..
cista na Espanha. TrutaAzc de do..
cumento que atro.'"Jeszou a censur:t.
fl'anquista, que vem do c:1rcere. Jt
êle de autorIa do lIder republ1cano
Rarnon Via, ameaçado de mm'te e que
espero. de todos os dCmaCl'o.to.S a. luto.
em prol de sua. liberda.d.e. pois ess:l.
luto. scr~ também em prol da de-
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mocmcln. e contra. o fascismo, pela pnz
do mundo.

J:) documento em apréço está assim
rcd1~do: (Zé)

"ACUSO·!

por RAMON VIA ~lznNAND'::;Z

:este (j o maldito Regime Franquistl.~.

Todos o::: homens e mulheres do
mundo civJl.1zado sentiram fraqufl ..
jar suas fibras maIS sensíveis ante
o hediondo relato dos menstruo..
50S crimes cometidos pelas feras
lútlcl'istas em Belscn e Dachau..

Tóda a humanidade scntlu~sc

horrOl'h:ada no conhecer as minú..
CÜlS intimas das sclvajens :ltl'oci~

dadc~ do.s féras nazistas.
Milhões de seres sentiram-se ju

bilosos com a vitória dos Exércitos
l1bcrdadores dos Nações Unidas,
que: pôs fi1'r. ao dantesco pesadelo
da domina.ção nazista e de sua
c5cob de assasslnatos c crimes em
m~sa.

Mos, o fasclmo não foi total..
mente csctruido. Ainda sobrevive
seu dominio brutal na Espanha!
Quando 05 p:líscs da Europa re
nascem para. a vida democrática,
nosso pais vive sob o martirio, o
escârneo c o crhne· da ditadura
dos lacaios de Hitler.

Encurralados pc1::l. repulsa do
mundo democrático, pelo ódio
'Unánimc, detóda aN':lção, n.s 1é
1'o.s franqui"itas, 0.0 mesmo tempo
Que recrudescem bárbarD.IJ.lente o
terror, tratam de !alnear e ocultar
seus crimes so},) o manto d~ "de
mocracia cristii".

Em cada cidade da ~spanha há
um Bel,sen!

Eu, Ramon Via Fernandez, pa
tTioto. espanhol, lidador da demo
cracia. nas fileiras das Nações
Unidas, condenado u Inorte pelo
regime de Vichi; combutente na
Espanha, num grupo de patriotas
armados em luta pela liberdade e
n. democracia, do cárcere de Má..
lnga,com o corpo destroçado e
xn!nhas carnes em farrapospelt:.s
torturas e espancamentos dirijo
me a todo o mundo democrático,
a· todos os pa.triotas c::)panhóis,

para acusar e regime franquista.
e denunciar sua bárbara. po:itica.
fascista de terror.

Meus dados biográficos:

Nasci em Madri. Filho de gel1te
htt.'Uilde. aos dez ..nos abadone1
a escolo. para trab::llllaL' numa oft ..
cin~ ~ún"C Ol)c~â.ric W\.ctz"lúl:glco,
c lá permnnecl até 18 de julho de
H)~6. qu~ntlo teve início ri. su"lc
v::'.c;:1o milit[~:: i'asci:::ta.

Durante a Buerr:.:. de indcpen..
dêncla servi a C:lllSa da. RcpÚb1ic~
com Um e!evado :::cntimcnto na
cional e ljatriótlco , Ao finalizar ~

cont~ndn., sai do. Espanha ceOU
se!!ui chcg:::.l' aOl'o.n, onde fui
encetra.do num campo de conccn ..
traçúo. ;

'Mais tarclc, por defender no co.u~

sa dns NaÇões Unidas, fui conde
nado à mvr\;c três v8zes pelos TrI_
bunais de Vic11í, em Marselha,
oran c A:gcl, s~nc1o ccusado de
"mant~r ccntacto cOm :I. pl'Uto..
crácia an:Jlo-azneric~na e :lo RÚs.
si:l. Sovilitica".

Tcrmin:Lda. o. guerra, com a vi..
t6da dos E~ércltos Aliados, ntra..
vcssei de Oran ~ara o. Esp:111nn.
numn. pequena embarcnç:ío, in
corpol'nndo-mc ao com'batc do:')
po.triot:lS pelo. llbcrdo.õc e a F,c..
pública. . . *

Ass-t11i é a iustiÇa. fra.nquista.:
A caminho da delegaoi:!, o po...

l1cínl, li1110 do GEmt'ral Lop_ez
Ochôn, que c!.il'lgiu no repressao
nas Astúrills em 1034, perguntou..
me -~ I'f:s de Madri? Como lhe
respondesse· afirmativamente.
acrescentou: - "Eu tamb~m SOU
de Me.dri e ;:l.gora vo.mos noS ver
às claras".

Minha entro.da. na delegacia
deu-se em melo de grande espCe
to.tiva de felicitações ao sr.
Ochôo, que deu inicio ao inter--:
rogatório.
_ Como te ch:.mas? - ;'Ramon
Vis. Fernandez. respondi." "Onde

1 m timoras')" _ «Em pa.rte a gu a. •
.:Não ~omcces com isso - diss~
furioso -:: que te sairás mal".

Como eu insistisse em neg;l.r,
Ochoa disse a um dos seus cs-
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birros que já ha.via algum tempo
se cornprazia, monstrando~me um
látego: - "Começa a tJtl.teI'~ihc·'!

Durante trC:s horas bateram-me
nos dedos c no peíto do pf com
tamul1ha violência que parcciam
ter enlouquecido. Os p~s incha
ram em pouco tempo, até que co
mcçaJ:am LI. rebentar .Contínua
ram surrando-me, até que, fi
nalmente, l'esolvcram dor-me ulU
prazo para pensar até as lO, sob
o. .ameaço. de teufveis pau1:ldas.

As dez e meh, o comissário com
nove esbirros: .- "Venha, tragam
no para cá" - ordenou -, c ime
diatamente me coloc~m no melO
de todos. :- "Sfio muita.s as coi~as

que queremos de ti - diz~me -.
mas, em primeiro lugar, h::'''~~'ás

de c1izel'-ncs onde moras".
Aquêlc espetáculo lembro.va-mc

os muzaréfcs, qunndo, já '::crCüd~

a rez, começam ao tirnr o paletó e
.n n.rregaço.r· as manza.s da canllsa.
Agiam do mesmo modo êstes 5C
nllores defensores da f& cristã".

Como me negasse· a fornc': t."f
minha. residencia, Ocl1oa ordenou:
_.. "Tombem-no no chão e m:l
lhem-no" •

Começaram a tortura pelos pés.
sun'ando-me uma boa mela hora.
Como insistisze em minha negat1'I:a.,
Ochou, enflU'ecldo. disse: - "Diz
onde moras, parque não sabes o
que te espera. Mete na cabeça que
nin3uém saiu daqui vivo sem falar,
porque, .se nã.o dizes ngorn., dirás
m2.is tarde, e nós nf~o temos pres~

sn" .
Eu continuava negando. Depois

de dar-me dez minuto::! para pen
sar, todos rezrCSSnl'llm. - "Vamos,
disseram, considera que amanhã as
pancadas doerão ainda mais, e
cada. vez mais". Deste modo, 11"' ..
varam me torturando até a:; t.rês
da mn.drugac~, quando arriaram
me as calças, e consIderando que
••Já. estava bem" levaram-me no..
vamente para o calabouço, rep~

t1ndo 0.. recomendação de que tinha
tOda a noite para pensar.

No dia imediato, à tarde,. con
_duz1ro.m-lU~ para. o gabinete do

delegado, repleto de guardas, e um
dêlcs 'perguntou..me como fu, .8::11
xci as calças e exibi meu 'corpoco
oe:rto de feridas.

- "Pois eu elei ordem de qu~

n::i.o fizessem isso", disse o comis
5:'1.rio, "mas, ~:al'o, tú tens a culpa
por não dizel'cs o que sabes". acre3
ccntou.

"Deves compreender que és um
h·omem derrotado e dcv~s saber
perder. Já que tú esLás prêso,
nH.o te deves import:tr com 05 tlU
C:OOS, c eleves dizcrtucto o que
.sabes, c que é multo. Isso é saber
perder, po~'que, do 'contrário, nã~

sairás daqui com vida/'.
DIto isto, recomeçou o interro

gatório. sem qUe ccnsí:;;uissem.
siquer, uma palavra. Em vista dis
to deixaram-me descansar essa
noite.

No dia seguinte, fi. primeira ha!'.:l,
da. tarde,· levaram-me para outro
gabinete, onde havia outros .1ndt
viduos, que imediatamente inicia
ram a ses~ão de grito,') e bofetões,
insultos c ante~ç:ls, como a de que
"Te faremos em pedaços!"

Depois ele umo. boa surra e com
o aviso de ,.preparo. h te paro. esta
noite", cOl1duziram-me de volta
ao cada~o.lso. .

De fato, às dez, em virtude de
minhas negativas, meteram-me na
sala. de tortur:l.S, onc1capanl'laram
os chicotes c começam a se!:sâo.
- "DI~es?" - "N5,Q!'t - "En
tão ponham-l'lO de bruços!". (Os
pés e as m5.os tinhílln já aberto
em feridas) .

- "Ponham-no em cruz!" dis
sera.m. Abrem-me os bra<;os e as
pernas, e um pisa-me uma das
mãos, outro a outra.; C!ste pisa-me
o pescoço, êste outro a dobra. do
joelho, c, com umn. clava, pro
curam . alçar-me como se fôro.
charque, enquanto outros so,
pateiam sóbre mInhas cspâdulls e
os restantes dirieemn operação.
De vez em quando. atiram-me um
pontapé nas costas. O da. e]ava
abaixou-se sôbre no· dobr:.\ do meu
joelho e começou a golpear-me os
rins. Símultâneamente 11lguem



grita: - "Com mn,ls fõrç~. Com
mais fôrc:~".

Tendo em vista o andamento
das coisas, calei..mc, e não dava
mals nem um pio, enquanto pen
sava para mim mesmo "pn.rnrão
já".

O SR. PP..ESIDENTE - A,cl'virto
ao nobre orador que está a terminar
o t,ctnpo· da sessão.

O SR. CARLOS M!'.RIGHELA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, re
quc-iro ti. prorroga.ção da sr:ssií,O por
15 minutos.

O SR.. PRESIDENTE - V. Ex./\
fará o. finesa de cncn.minhax á I'J!cs~

requertmen10 por escrito.

O SR. CARLOS l'J!A.RIGHELA 
Vouenviú.-lo, Sr. Presidente. (Pau
sa) •

O SR. PR'E5IDE:'n'E - Há. sôbrc
ao I'IIesa o ~,;gtlinte requerimento do
Sr. Deputado Carlos Marighela, pe
dindo a prorrogaçio da sessão por
15 minutos:

Requeiro prorroga.ção da. sessão por
15 minutos pa.ra qu~ o orador ter
mine suas considerações.

Sala das Sessões, C de março de
1940. - Carlos Marighcla.

O SR.. BARR.ETO PINTO - (Pela
ordem) - Sr. PresIdence, não tenho
dúvida alguma em. dar meu voto à.
prorrogação requerida; e assim pro
cedo para. que se não julgue haver,
de mmha pa.rte, intuIto de embara~

ç:::.r o u"So da palavra. a qualquer dos
meus distintos colegas. Entret::l!Il to,
acr~dlto, que o nobre orSidor; há
pouCO,na tribuna, nã.o preci~ará de
mais 15 minutos para concluir su,as
cOnsid,eraçõe.s, poupn.n'tio ao S'eTVlço
taquigrMico maior fadiga, n~te fi~

nal de sess:io.
O SR.. PRESIDENTE ....;.. Os Srs.

Constituintes que aprovam o reque
rimento deproITegação da sessão por
15 minutos queiram conservar...se
sento.dlO'S. (Pattsa.).

Está. aprovllido.

Continua com a pala.vra. o Sr.
Deputado. Maurício Grabols.

(Duro.nte o discurso do Sr. Mau
rício Grllbois, assume a Presidên
cia o Sr. Georg1no Avclino, 1.° se..
cl'ctárlo) .

O Sn. MAURICIO GRABOIS 
(Continuando a. ler)

lO Quando se aperceberam de que
empregavanl t6d~s as suas !órças
m~s não me queixava., pensaram
que já estava morto, e pararam;
e começaram a jogar-me água.
Alguns diziam "já chega.". Outros
contestavam "mais um ba:ldct"
COmeçaram,entiio, a' qucimar..me
as mãos com cigarros, bem como

. os pés e as co:m5, c naquele mo..
lrtento recordei-me da democracia.
cl·istã. que Glcs diziam defender.
Erzuem-mc e Jogn,m mais água.
Tomam-me o pulso e diz~rn: "Es..
tâ fat.igado, mas ainda bate." Ou..
troaCl'escenta: "Podem crer que
lhc bati, e bem, e com raiVa." Ou
tro falou: li Se dessa vez o co...
lhorda não íalar, deixem-no co..

. migo". E nsslm continuaram) ati
rnndo..rnc àr;ua n. não mais poder.
Como abrisse os olhos, disseram..
mc: "!sto nãu é Dada. Se quiseres,
nós te daremos um pouco de vt..
nho".

Dcu-me ganas da ofendê-los,
mas preferi ser prudente, porque
a realidade é que estavam quais
feras insaciáveIs.

Logo que me achava melhor,
começaram as palavras doces, pois
as ho.v!a para todos os sabores.
Um dos esbirros enfureceu-se e
dIsse: "Vais me dizer onde mo~

ras"; e pôs-se a da.r-me pont31
pés e socos· como um desespera
do. Um ponta--pé o.tingtuAme o co...
ração, que ainda hoje me dói. Ou
tro começou a chutar-me o quei
xo, devido ao que fiquei sem co..
mer três dia,s por 11ão poder nbrir
a bôco..
O que estava mais ralvoso soltou
impropérios, e lançou mão de uma.
pistola. para me matar.

Em virtude do aspecto que iam
tomando as coisas. os dem:),js o
levaram da saIo. e re,ccmeçaram
comn~ palavras dõces c os ofere
cimentos. E depois de um tuvhiA



Jhão de pala.vras, depo1s de me
prometer que no. próxima vez aeria
mais violentn, c que não 5'il.itia
vivo dela, lcvnra.m-rne de volto.
pa.ra o· calabouço, al'r:lstado pelos
guard:l5 e pelos policiais; e lá, não
fJOclla. !icnr sentado, nem deitado,
nem de bruços, nem de COSt..'15 para
o chão, devido às dÔl'es.

Cedo, pela manhã, fui condu~

zido <1.'0 gabinete elo delegndo. :t::ste
me dlríglu umasérle de bons pala
vras: - "Devüs '!ala-r e, ~ntí.e, tet
miturão as torturas. Se tivermos
que te dnrmeia duzia de tiros,
dá..lo-emos, ainda que leves p~ra

o túmulo todos os teus sesrédo5".
A nolte, conduzlram-me para

outro lUg'ar e recomeçaram a t'Jr
tura atê as duas do. mn..drugacla,
quando me rccond'Llzlr:lm ao C:l~

labouço.
As dez da noite do dia segu.i11.te,

dois JXlUcials e um com!.~s{r.rio>

nOVQ no assunto, ccmer.ar~m a
intc:ragnr~me suavemente: "Va
mos,R~monzlto - diz-me o co
missário - tenha um gesto "onHo
comigo para que eu JXlss:J.Cilzer
tl.O!) uero'3.1s ~ -- Vi-r<l.ro.\ sou o m:üs
novo c, sem toc{i..lo, me con!esscu
tuc!o" •

Em face de mtnha ne~'J.tt\·3.)

lançam-se s6bre mim, grItand.o:
- "Tens que fahr e agorA, senão
à noIte terás surra ~ior que a úI..
tima, A Guarda Civil se encnrrega..
rã de ti e verás que logo te aplicam
a lei de fugas". Dito isto, comc~

ç3,ram novnment~ li',S 5Ur:ra~, rt.té
que cansaram c m2 levarsm prm.\
o calabouço.

Já estava mais que claro pura.
mim que cndl). minuto que pass3.sse
na delegacia aumentaria m~u ódio
aos 1l1(;US verdugos; qUe rninh:J.
'Viela dependia somente da vontn-

_ cl~ de uns quo.r.tos blangistus re
calcitIant~5 que ~cl1::l!'iam g::oande
prazer em tortur:lr-mc ate '3. mQ~
te, POl'qu~rito eu n5.o tralrln. meus
companheiro:) .

Por isso pensei fr.l::.mente em
lut3.r contra o t~rror, -pois estavJ.
convencido àe que embora me· fi
zessem em pedacinhos não con~

scgui:ia:m nem u.ma pah.vra.. Jul-

suei mCl.is útil ncabar eu metano
com n min11a vIda, evitando que
êles o !izezsem rccr~ando-s~ com
l.1. minha morte. Com a fivela do
cinto e cem as grampos do mesmo
proparei uma csp6cle de no.val~

para cortar minhn.s Veias.
As 5,45 dei. o primeiro cÓ.rte.

Envolvi o braço· com um trapo e
deixei cOl'ter o sangue de tal modo
que, molhando a ma.nga do paletó,
pude escreve: nas· paredes de azu~

leio do cal'3.bou~o: "Fa<tQ isto nüo
por medo ao terror, mas porque

não quero servir de joguete nem de es~

cirneo ?ata meus 'Verdugos. Viva aRe...
pública,tI ...

As sete vcr1fiquc! que já não cscorrfn.
nmls sangue, e quando me dispunha u.
dar outro corte seneí que estavam gl~

rundo a chave para abrir a prisão. Um
tanto marcado puz o paletó, e fUi pa..
ra o gablnete do delegado. Imediat:r.
m(mtc, apel'cebeu.-se do que se passa·la.
c, vendo rm.nhas mãos cheias de san··
SUc, armou um grande fôlo nOJo dele
gacia, - "Chamem o médIco e Dopli
qucm..Ihc imediatamente atZUInas 1n~

j cC(õcs !"
O Pclegado perguntou-me porque

fizera aquilo e eu respondia: - Era
o ún!co meio que tinha às minhas
mij,c~ p~r~ protestar cClntl'a o ter
ro~".

No dia seguinte, o delegado me dis
se', - 4' Até o govcrnndor estáinteres..

. sadc em saber onde mora c quais fo
rtl..m tuas atividades em Malaga". In..
sisti em não diZer, absolutamente, na..
ao.. Tentaram subornar-me, oferecen
do-me t6à.a sorte de gar.rtntias de Que
~ada me aconteceria se me coloco.sse
a seu serviço.

Era· túcil observar que destas entre..
vistas dependiam até os mais rastei
.t~'5. l~a\()s õ,a c.elegacia. As mulhe:res
que faziam a faxina. comcntavau1: 
..Será. melhor. se Ro.món parti: ama...
nhá. para podermos limpar tudo direL
to" .

Em vista de náo haver meio de
obrigar.-me· a falar, l'ediglram uma
decl:lrnção escrita à m:1qulna. dizendo
que eu tentara nlC stllcidar _ Rct1fi~

quei os motivos que me tinham le
vao.o a tal decisão, pois Ochon. tenta..
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, va convcncer~me de que dissera "crue
havia tentado suicldur~rne ao compl'c
endcr a sravidade dos delitos cometl
dos",

Ass1nada a declaração, contrária ao;,
desejos de Ochaa. este me declarou:
- IIEstou convencido de que és um
homem muito periglJso para o atuo.]
regime, pois és firme, inteligente e
organizador" .

Treze dias depois. fui tra.sladado
para a prisão, onde Cl;tou lncomunicó'
vel, mas algo melhor de saúde,

a) Ramon Via Fernandez.'
(D:l.tado da. Prisão Provincial de

Málaga, 15 de dezembro de 1945).
:e:: êste, Srs. Constituintes, o do

cumento que nos vem, através dos cá.r
ceres, indicando o que é a luta do
povo espanhól pela denlocracia, para
se libertar do fascismo, imposto pelas
hordas de Hitler e de 1Il.tussoHni.
Todos est:lmos lembrados de que a lut9.
da República Espanhola, contra os
bandidos de Franco, foi em pró1 ela
democracia no mundo inteiro. Os que
defenderam F'ranco, naquela época,
estavam defendendo o fascismo, com
batendo com Hitler contra a democra
cia.

Todos sabe::mos o que significou a
diVisãoPanzer d~ Alemanha c o que
.significaram as divisões italianas de
Gambarra. Sabemos que Fr=tnco foi
um titere de Mussol1ni e de Hitlt:!l'.
que a Espanha se tornou um ca.mpo
d.e experiências do fascismo nntes de
deflagrar ti. guerra c de atacar tral-
çoeiramente a Polônia. "-

Cumpre, hoje, quando em nossa terra
estamos desfrutando das liberdades
democráticas, quando ternos um par
lanJ.ento, dar Elo nossa solidariedade ao
êsse povo que lutn pela democracia.

A Constituinte :francesa acabou, por
unanimidade, de indica,r ao seu go
vêrno a necessidade de romper rela
ções diplomáticas com êsse regime,
que é umn ameaço. à pnz e ao progres-

. se. do mundo Inteiro.
E nãoésó 1sso. O Pl'óprio govêrno

inglês, e como o próprio govêrno ame
1'1cano, em ação conjunta, publicaram.
o 1..1vro Branco, onde indicaram que
Franco não foi mais do que um agen
te de Hitlel' c' Mussolini.

Faço êstc apêlo à Casa. Não é pro
blema ele humanidade. O que vimos,
da leitura n que procedi, é a tortura.
de um homem, uma das milhares de
vitimas, ou milhões, por assim cUzer,
do fascismo em todo a mundo. ~ a re
peUção do que se fêz nos campos de
Dachau e de Belsen, marcando ho
mens livres com ferro em brn7..3..

Dirijo, portanto, apêlo à Casa no
sentido de que, inteiranclo~se dêste do
cumento, aprove a. moção que está .
sôbre a mesa. Não é questão partidâ
110.; é problema de defesa da. demo
cracia.

Era o que tinha a dizer aos nobres
Constituintes. <Muito bem; muito
bem.)

O SENlIOR. PRESIDENTE - Vou
levantar no sessão, designando, para
serrundn.-feira, dia 11 de rnarçoa. se..
guinte:

Oi:dcm do Dia

Continuação da votacão da. Reso
lução número l-A, de 1946.

Deixam de comparecer 102 SenhO'"
res Constituintes:

Partido Social Democrático

Ceará.:

Frota Gentil.
Almeldn Mon;e.

Rio Grande do Norte:

Mata Neto.

·Pnraiba:

Samuel Duarte.

Pemambuco:

Novais Filho.
Etclv1no Lins.
Jarbas MaranhÚo.
Oscar Carne!.ro.
Osvaldo Linlu..
Ferreira Lima .
Pessoa Guerra.

Bahia.:

Lauro de Frelta5.
Aloisio de CD.stro.
Negreiros Ft:l.1cão.



Espirlto Santo:

.Ar! Viana
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
.tiSdrubal Soares.

Rio de Janeiro;

Pereira pInto.
Amaral Peixoto.
Paulo Fernandes.
Miguel couto.

Minas Gerais:
Levinclo Coelho.
JusceUno Kuhitschek.
Rodrigues Seabrn.
Pedro Dutra.
Elas Fortes.
Duque de Mesquit::l.
Joã.o Henrique.
Cristiano Machado
Wellington Brandão.
Joaquim Libânio.
José .Alkmim.
Rodrigues Pereira..
Ollnto Fonseca.· .
Milton Prates.

Sáo 'Paulo:

Cirilo Júnior.
Gofredo Teles'.

Noveli Júnior.
Antônio FeUclano.
César Costa.
:Martins Filho.
Horácio Lafcr.
Lopes Farraz.
Ataliba Nogueir~.

João Abdnla.
Sampaio Vidal.
Alves Palma.

Goiás:

Pedro Ludovico.
Dario Cardoso.
Magalhães Silveira.
João d'Abreu.
Galeno Paranl1.os.

Mato G:tosso:

Martinl.anc Araújo.

Paraná:

Roberto Glo.sser.
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Santa Catarina.:

Aderbal Silva.
Altam1ro Guimarães.
Hans J orclaD.

Rio Grande da Sul:

Elói Rocha.
Teodomiro Fonseca.
DamaRCO Rocha.
Antero Le1vas.
131ttcncourt Azambuja.
N1colau Verguelro.

Piauí:

Antônio CorreIa.
AdelllUtl' Rocha,.

Ceará.:

Plin!o Pompeu.
13eni •Carva.lho.

Rio Grande do Norte:

Ferreira de Sousa.
José AUB1.1StO.
Aluisio Alves.

Paraiba:

João A3'riplno.
Joüo 'Crrsulo.

Pernainbuco:

João Clcopl1as.

Alag,ôas:

Freitas Cavalctlntt.
Mário Gomes.
Rui Palmci.r~.

Sergi))c:

Vã.ltc: Franco.

Bnhia:

Allomnr Baleeiro.

Minas Gerais:

Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
Magalhães Pinte.'
Milton CampofJ.
Lopes cançado.
Licurgo Leite.

55.0 Paulo~

Mário Masagão.
Romeu Lourenção.



PUnia Ba.rret<J.
Tolcdo Piza.
Aureliano Lelte.

Mato Grosso:

Vcspaslanú Martins.

santo. Catarina:·

TM"'",res ,d'Amaral.

Partido Trabalhista Brasileiro

BalUa:

Luf~ Lo.io.

Minàs Gerais:

Leri Santos.

São Paulo:

Hugo Borghi.
Romeu Fiori.
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Partido Comunista do Brasil

Rio Grande do Sul:
Abilio Fernandes.

Partido Republicano

Minas Gerais:

Jac1 Fl~ucircdo.·

Mário Brant•
. Felipe Balbi.

Paraná.:

Munhoz da Rocha.

Partido Democrata Crtsttio

São Paulo:

Manuel VItor.

Levanta-,:e a sessão às 18 horas;
c 10 minutos.
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• Sessão, em 11 Março de 1946

Presidéncia do Sr. Melo Viana

As 14 hc:as e 15 minutos, compnreA

.cem os Senhores:

Partido Social Democrático

.Acre:

Castelo Branco.
Hugo CameJro.

Anuzonas:

.AlvarO Mal:.!..
Valdemar 1?earosa.

Pará:

Magalhães Parnta.
LameIra 8ittencourt.
Nélsol"l pntijós.
João Botelho.

Maranhao;

Crepory Franco.
Luis Carvalho.
Jósé Nclv.l.

Piauí:

Ar~la Lc~o.

Ceará:

Moreira da flecha.
Osvald(\S~ucto:~t.

Raul Barbosa.

Rio G;~llde do Norte:

'Georglno Avellno.
Dlocléclo Duarte.
,José Vareia.
Valfredo Ou!'~el.

Paraíba:

Jandu1 CarneIro.

Pernambuco:

Agam-emnon Magalhães•
Gercino Mabgueta.
Costa Põrto.
Ulysses Lins.

Alagõas:

Telxc1ra de Vasconcelos •
GóIs Monteiro.
Silvestre Pérlcles.
Medeiros Neto.
Lauro Montenegro.
José Melo.
FarIas JúnIor.
Afonso de Carvalho.

Sergipe:

T...e1te Neto.
Gracho Cardoso.

Bahia:

Pinto Alelxo.
Eunápl0 de Queiroz.

Esp1rlto Santo:

Henrique de NovaIs.
Vieira de Rezende,
Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.

Distrito Federal:
Jonas Correia.

Rio de JaneIro:
Alfredo Neves.
Carlos Pinto.



Heitor Col!et.
Bastos Tavares.
Acúrclo Tôrres.
Brlg1do flll0CO.
Miguel Couto.

Minas Gerais:

Melo Viana.
Pedro Dutra.
Elas Fortes.
Duque de Mesquita.
Israel Pinheiro.
João Henrique.
Wellington Brandão.
Augusto Y-1egas.
Rodriguc:i Pereira ..
OUota Fonseca.
Milton Pratil,:-J.
Alfredo Sá.

São Paulo:

,. Cirilo Júnior.
Go!redo Teles.
Antônio Fdict~,no.

Ces~r C05ta.
Costa. Nrtc••
José armando.
HcriÍclo L:'fer.
Atallba Noóuel:-a.
Alves ~almn..

Mato G.l:>t;so:

Poncc de Arruda.
Argemiro l"~alho.

Paraná:

Flávio G1J.1marâ6s.
Fernando Fl\J~e.s.

La'U!o Lopr;:;.
Aram15 Ataíde.
Gomi JÚ;1!O:.

Santa Ca~:lr~n:.l:

NereuR:tm05.
Ivo d'.~qumo.

Otac11io Cost~.

Orlana.o Bra:ül.
~oberto Cirossenlbacher.
Rogério Vleir:;\.

Rio Grande CIO Sul:

Adroaldo Mesquita.
'Teodomiro Fonseca.
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Daniel Faraco.
Manuel Duarte.
,Sousa Costu..
Gl1cério A'Lí'C::I.
Luis MérC1D.
Pedro Vergar~.

União Democrática Nacional

Amazonas:

Manuel Severlano.

Pará:

Epf1ogo Campos.

Maranhão:

Antenar Boséa.

Piaui:

l\1:atias Olimpl0.
José Cândido
Coelho Rodrigues.

CearA:

Fernandes Tá'iora.
PauloSaras~te.

Gentil Barrcir~.

Eeni Carvalho.
Egberto Rodrigues.
Fernandes feles.
José de Bo:,ba.
Leão Samp.:.1o.
Alencar Araripe.

Rio Grande du Norte:

Aloisio Alvcs.i

Paralba.:

.Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Vanderlel.
Argemiro de Figueiredo.
Plinio Lemos.
E:.'nanl Sátirl).
Fernando Nóbrega.

Pernambuco:

Lima Cavalcanti.



Sergipe:

Leandro Maciel.
Herlbaldo V!elr,L

Bn-hia:

Aloisio ele CaiValho.
Jurao1 Magalhã~s.

Otávio Mansabeira.
MallUel Novais. .
Dantas ,h'mior.
Nc~to:' Duarte.
João Mendel>.

Esptrito Sat:.to~

Luis Cláudiú.

Distrito Federal:

Hamilton NOSlJeirn..
Hermes LIma.
Euclides Í'~igueiredo.

Jurandir Pires.

Rio de Janell'o:

José LeomtL
Soares Fllho.

Minas Gerais :

Gab:iel Passos.

São Paulo:

:Mário Masagão.
PUnio Barreto.
Toledo Plza.

Goiás:

Jales Madmdo.

Paraná:

Erasto Gacrtner.

Santa CD.to.rina:

-romãs Funtes.

Roto Q·!'i,ma.e do Sul:

Flores ;ta Cu.'1ha.
Osórj,) Tuiut1.
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Partidt) Trabalhista I3ra:dZe1ro

Amazom.s:
Leopoldo Neves.

Distrito Federal:

Rui Almeida.
GurB'el do Amaral.
Segadas Viana.
Benicio Fomenele.
Bacta Neves.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro: .

Abelardo M:lta.

M1ml.s Gera.is:

Ezequiel Mendes.

São Pauto:

Pedroso Júnior.
Berta Condé.
Eus6bio Rocha.

Paraná:

Melo B:agJ..

Partido Comunista. do araste

Pernn,mbuco:

Gregório :Bezerra..
Alcêdo Coutinho.

Banla.~

Carlos Ml'J,r1gh"s.1a.

Distrito Fl..d.era.l:

Carlos Prestes.
João Amazonas .
.Mauricl0 Grab6is.
Batista Neto.

Rio ele Janeiro:

Alcides Sabença.

São Paulo:

José Crisplm.
Osvaldo Pacheco.
JOí:'se Amada.
Cáires de Brito.
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Partido R.epublicano

Sergipe:

Amando Fontes.

Minas G~ra13:

Daniel Carvalho.
M{~!'jo :Brant
Al·tur Ecrnarde~.

Munhoz da Rocha.

Partido Democra-ta Cristão

São Paulo:

Manuel Vitor.

Parti40 Republica:no Pro(jressista
Rio Grande do Nt)1:te:

Café Filho.

São PalHo:

Campos Vergal.

Partido Libertador

Rio Grande do Su.!.~

Raul Pl1a.

O SR. PRESIDENTE - Achan
do-se prcscnt-cs 172 Senhores Con::>tl
tulntcs declaro a bc·rta no sessão.

Acham-se na Casa os Srs. AlUno
Arantes, Honório Monteiro c Ernesto
Dornelles.

Convido os Sr. 3.0 ·e4.o secre
tários para, em comissão. introduzirem
no recinto S. S. Ex. Ex.

(Comparecem SS. EEx. e pres
tam o compromisso).

O SR. HUGO CARNEIRO - (1.0

suplente servlndc como 2,0 secretâ
r;o) procede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Em ais
cussão a ata..

O SR. ACúRCIO TORRES (SÔ
brea ata) (li!) - Sr. Presidente, de
sejo fazer, apenas, lig-eira retificação.
Quando. no. sessúo é.ltima, falava sO
bre o art: 71 do. substitutivo do Re-

("') - Não revisto pelo orador.

gimel1to Interno o ilustre Senador
Ncrcu Ramos, tiJ/e ocasiúo de dar 11m
aparte a S. Ex., o qual saiu pu'oli~

cada dà se~uinte forma:

"Mas consubstnncin. - quer di
zer com l'eferência uo al't. 71 
o pensamento da indicação Qtá.
'/10 Mau[;::I:bcirn,".

Orn, Sr. Pl'-esidcnte, (:ssc ..apnrte só
pode ter sido assim registrado pela
taquigrafia - servida,como o tlab~

V. Ex. melhor que cu, pelos mais
hábeis pl'oflss1únais - dada a con
i'usüo que &2 estübel-cccu no momento.

Tomado no sentido em que o foi,
n[io pode exprimir meu pensamento,
uma vez que o Sr. Ne:r'cu Ramos e
seus liderados nos batemo:.; pelan.pro
vaçfio do art. 71, e o nohrc deputado
Otávio Manga~l:n; e seus compa
nheiros de rcpr-cs~ntação nesta Cnsa.
se insurgem exatamente contra êsse
illsposiUvo.

O meu aparte, que vou repetir para
que co~stc da ata, foi o .s~guinte:

"M~s con::iUb~t:lncí::t o ~rtir;o 71
elo substitutl','o o pcns:l:n~nto do.
Asscmbl~iJ. f.O vota:- a üldlc:lção
do r.obre !)cpü.t~cio Sr. O~6.vio

:L\.r:lnZ'~rJciro."•

Foi isso, upcnas, o que me trouxe à
tribuna. aruUf) bem; muito bem).

O SR. BERTO CO!'o'Dt:; (Scibrc a ala)
(.) -Sr. Presidente, na ata de nos
sos tr.:lb::tlhos fl~ul'J. Do :;ll.<jtentação da
indicaçf:.o de lnicbtiv~ da ilustre barl.
ceda do Partido Comunista do Brasil,
relativa à atitude q'.1C esta. Ca::m- d.cvc
rio. tomar em defesa dn. vida :'t!11cac:a
da de alguns adversários do Nglmc oe
Franco, na Espanha.

To,l requerimento nã.o traz a mm.l:l.
assllmturo. .. E est3. ê no r:'~ZrtO !~or que
me permito vir fi. tribl.~nn r;;qm~rcr Do

V. E:·:cin. que faça CO:-lstar dos "Anais
da Assemblél:::. Constlti.ünte",qu~ cu
o aS51nariu de todo meu coração, vL
sando a defesa dessas vidas amea
çadas.

Fá-la-ia, porém, com a dc·::br:lçáer
expressa d~ Ciue nem s6 a vida df.!s
S!;S republica.nos, n8m sô u vida dê:::
ses trabnlh:l.dorcs, nem só a vida dcs-

(*) - Não foi revisto pelo ora.dor.
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ses adversários do g'ovêrno h::meo,
ãevc ser defendIda pelos governos le
gais, peles verdadeIros democrata.s,
por aquélcs que pensam na grandezl1
dU3 prerrogativas do::cme:n e na "1~ft.

em socieGr.~c.

Acre5c.mt~rla que o meu protes~D

iria, tamb~m, contra todos os governos
que m::..~ar~lm cu matam, que pro
cUl':lm sac:rHkn.r o. oi,?inião dos 1nd1"
viduDS, !=.ó se m~nt2ndo com o l1:ISUS"
sinato de scusndversários. (M1~íto bem;
paI1n.a[;) •

O SR. COSTA NETO (sóbre a.
a.ta.) - Sr. Presidente, na publicação
cio último \lisCU1'50 Que tive cportunl"
dadc de proferir nesta Casa - se é
qU~ pOd~ri103 dar o nome de discur:;o
3.5 modestas t: (h:1.m1Jnl1a\lac1as comi
deruçõ~s qoqe aqui emuncie1. - s'airam
alguns erros, que pretendo corrigir
neste;: momer~to c dos quais me: pen~ ..
tcncl0.

Trata-se do fim do discurso, que ~e

encontra, â página 355, do Diário do
Poder Legislativo1 de !). do corrente,

onde se 1~: ' .

"Eu j;'4mal.3 seria contra ésse d1s..
pos1tivo, se não o entendesse salu-
tar ..• .,

:Evidente, em lui;.::.r de cor..·lra, deve
se: lido - favorável a.

VG, aLuda, o..clütnte:

..... invoco o elern~mto histórl::o,
quanto à Co!l::ltitu1ção ele 23, ao
Cons t1tuiçtIo Norte-Americano. ~

invoco ..• "
:S:ouv~. neste caso, pJ.stcl de lmpres

sã,o, porqt:c a ('locução não formo. neso
lutamentc s~mtido algum.

:Flna!r.'l~ntz:

l' • •• o ar;;umento de que, cm
pleno período d~ rnci6na.!1zação elo
dir~ito ... "

a e,.:prcssâc - racionalização doeli
reito - é 6bviamente uma rcdtmdân
ciD.. Trata-se de raciono.lizaç:1o do Po
der. de r~eiona1i.z~çüo d::l vida, de r:1
cionalização d:.. Democracia, etc.'

" ... é muito d1!icllaparecer aqui
um problemo. que não seja cons
tituctonal e que, p01'tanto, j,1âo

posna ser debate por esta Assem
bll'Ha.

:Bstt:, Sr. Pr.:s1dentc, 6 o p2riodo qu~

saiu errado c qUE pl'etcnC:o corr~g'i.:: da
seguinte forma:

"Jamais seria favorú'vel a ês~,;

dlsposíü','O, S~ o nú'o ente:.ncl(~';se

salutar. Invoquei, :p~l'a neutrali
zar a m~nçuo. da nossa Conzt!tuln
te de 1823, a Assem1bléla Amerlr;o...
na. de 17ü7, e invaca, n,inda, o ar
gumento zc:;uncio o qual nos cn...
contramos, neste momento, sob ::t
inflUência das principio!ida melo"
nalizuçio do Po~c!'. E' muito di'"
fiei! aparecer aqui um problem~

qu~ nüo seja cc~stltuc:onal c que,
pcrtn.nto, não POS!ia :.ler debatidO
por cst~~ Asscmbléb".

E' a corriaenda. que peço ,<.:cja rel~a.
em A:n.. (ll1uito bem).

O SR. PAULO SARA8ATE (Sóbre
a. ata) - Sr. Presidente, na última.
sessao desta Casa, conforme se 'Vcrif:
ca da ata dos nossos trabalhes, DU"
bl1cada no Diário do Poder Legislati
vo, tive ensejo, - reportando-me a
umn invocação à pnlav:a de Alcântara.
Machatio, feita pelo nobre Senador
Ncreu .Ramos, acntadolider do. mn~o
rla- dea.!irmar que a citação de
S. Excla. merecia. em parte, um escla..
recimento.

Fiz questão de dizer que o fazia em
partz - parque. efetlvamente, o n,o
bre Senador lera palavras pro!crjdas
pelo Sr. Alcântara Machado. E l'lão
poderia del:car de selo a.ssim, pois eu se
ria incapaz de pór ~m dúvida a !-Ion
l'ada palavra do nobre llder da maio
ria, que tanto noe merece.

Mas, S. Ex. aparteou, e o apar
te consta do Diâno do Poder Le{lisla.~

tivo, lendo no primeiro volume dos
..Anais" da Assembléia Constituhlte
de 33-34 o trecho de Alcâ.ntll.ra Ma
chado a que alucllra. em seu discurso.
Mas evidentemente, não se aplicava, a
meu ver, ao caso, a evocação do ilus
tre 1JD.ullsta, porquanto mais o.dlantl:.,
Alcântara Machado - e eu me Lem
brava bem disso - havia afirmado que
se pronunciaria a favor da moção Me
deiros Neto, a que se referio. sua declo.-
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ração de voto, mencionado. pelo Se..
nador NC1'CU Ramos, c:<:a.tamcnte porque
tal moção revigorava os preceitos de
mocráticos da Constituição de 01 l!,

por outro lado, mantinha in totum
a soberania da Assembléia,

Orn., como n-6s, defendendo a supres..
sfi.o do famoso art, '71, sustentamos,
exatamente, como disse em OU:;l'D.S
palavras o nobre Deputado Ot:'J.vl0
Mangabeira, uma questão de estética
democrática, corre..me hoje, diante
da. lc'Íttlra feita na última sessão pelo
Senador Nereu Ramos, n ob:'igação de
ler as palavras tc:,tuais e complemen..
tares de Alcântam M~chado ac&rca
do assunto, Núo pude fazê..lo naquele
momento, é claro, porque núodispu:1-na
dos "Anai.s", nem podb prever '=Iur; o
Senac10r Nereu Ramos iria arrlmu:-..sc
no eminente p3.ulistn para defender
um artigo com o qual acredltcjamaís
!:staria de acôrdo o saudoso pal'lamcn~

tarbandcirantc,
As palnvras textuais de Alcânto.ra.

Ma<:hado, proferidas pou<:o adiante
daquelas citadas pelo Senador Nereu
Ramos, constam do Diário da Assem..
bléia Nacional, de 17 de novembro de
H133, pnglM 102, prlmelracolun:i., e
são as seguintes:

44Com relação :i. mOI;ão :lprcsl:!n
tadn. pelo ilustre lider da Bahifi.,
a bancada de São Paulo, repre
sentada pelos deputados dachapn.
única por São Paulo Unido, e pc..
los deputados paulistas das claS
ses dos Empregadores e das Pro
ÜS$ÔCS Liberais, declara que vots.
a favor da proposta, porque ;m.
porta antes de tudo, na reafir1fUJ.
çáo da soberania da Assembléia.;
porque, a.lém disto, consulta 0.5 in
terêsscs na.cionais, evitnndo tõda e
qua.lquer dúvida sôbre :lo subsistên
cia dos Poderes Constituídos e
II legalidadc de seus atos; porque,
enfim, torna bem clara a vigência
da Constituição de 24 de !everci
ro de 1891. com as modificaçí)cs
já feitas pelo govêrno",

Evidentemente, cst~s palavras de Al
cântaro. Macha.do não podem servir de
amparo :l tese do. maioria, no caso em
espécie, nem serviriam, tampouco con..

tra a moção Otá.vio Mu.ngabr;~r~"\,.

porque esta visava cxatamrmte sus..
tentar a sobcranln. da Assémbl6ia, de..
finir..lhe 05 podel'CS c dar forma cons..
titucional ao período de dúvidns eI!'1
que vivemos,

Era. o que tinha no dizer, em esclare..
címentos a um trecho d::L at::L,

(Muito bem).

O SP... BARRETO PINTO (sf)bre
a ata) - Sr. Presidente, Senha..
res Constttuintc5. a ata publicada no
D~árío do Poder Lcgfslai1vD, hoje che..
gado às minlla~ m:1os, traz os deb':l.tcs
tra 'lados nestrl. Ca.:3. n propósito do
rr..anif~sto do Paio'tido Comunista. da
El"a!:il, o qual, por decisão de V, Ex,",
foi de.::'Cl.c loS'o c~n~clado,

lS: chegado o momento de pôrmas as
c~rtls r.a mesa.

O Sr, Luis Carlos Prestes, o· "ca"
vrllel:-o da CZipentnça" pe4'dicIa, raste..
jou aos pés do Sr. Getúlio Vargas,
Foi além: prepa.:'OtlU::l. comício, para.
p~dlr ao Sr. Getúlio· Varf.;'ls conti..
nU~S5cno Govémo, CheljOu a prcpa..
mr um comício no L~r;;o do Machado,
que teve de ser cUssolvido por meia
dúzia c1{! guarc1o.s c1~ Pol1cia. Especial.
O Sr, Luis C3.rlos P:-estcs, o mesmo
'. elovaleiro da csp~r.:t:1ça" pe:cllda, que
hoje clirrna se:' o S~, Getúlio Vo.reas
ininúp;o do tr~.bl:ih::::.do:" c mau csta::ls..
t~. declarava. em entrevlstJ. coletiva à.
imprcnS:l, em ::3 de ab:ll de 1945:
"Quero rcl~clt~r o povo pela vitória.
ol'tida na c::J.:n,~~tnha pela anistia,
como também que:o felicitar ao Prc..
::idente Getúlio Vargas, contra o qual
lutei de armas na mão, mas em quem
re:conhcço virtudes de g:'?.ndc cstadis..
t~ e que. neste momento, camo em
oi.ttros, teve a virtude de ficar com o
povo".

No d:a 23 de maio de lD45,no Es
tidio do Yasco· da Gama, é ainda êle
quem ailrma: - "A anistia foi c·bra
do nosso Govêrno, d~ste mesmo Go
vêl"no que m~rece as hOnr3.5 , Honra,
po:'tanto, nos homens de Govêrno,
que sabl'!m fiC21' com o povo e evitar,
cem superior patriotismo. o dilacera
mento terrível das guerrc.s civis",

( .) Não fci revisto pelo o~Ador,
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Tornava-se indispensável con5i~nar,

nfl. ata dos nossos trabalhos, ê~se lem
brete de que o SI', Luís Carlos Prestes
vivia, como j'cavaleir9 da. esperança,"
percUda, rastejando junto do Sr. Ge
túlio Vargas, que nunca o quis rCA
c~be1'. .

Eis, entretanto, 81's. Constituintes,
o mais importante e para o que chamo
11 atenção da Cn.sa, porque diz respeito
à inclependência de todos nós: se não
tõsse a ação enérgica e decisiva do
Chefe de Polfcla do· Distrito Federal,
detendo, e muito bem, 05 agitadores,
inimigos do go'\t&rno c da ol'd~m,n.ss:l.

Inriados da Rússia, que pretendiam
àeflagrar, na Capital da República,
teríamos urno. greve de conseqU8nclas
imprevisíveis, com a qual fi. CidJ.dc
talvez tiv~sse ficado l.icm luz, ~em

telefones e sem transportes.·
Chamo, aInda, a atenção da Assem

bléia para as palnvras proferidas por
um Deputado, membro desta Casa, em
um sinc1icc.to: (L,])

"Os traballl:ldorcs sabem o que
tem sido o MOTe na Asscmblêia
Co::s~ituintc os elementos reacio
nários têm cnra de ódio, rancor ao
pOvo, ódio aos trn.ballla':lcres e
todos os dias SC:1 timos isso na
Constituinte, Estamos lá p~~ra

<:lcsmascaráAlos sem piedade.
SomO::i vilmente insultados da trj
buna da Assembléia, m:.s isso fiR
c~rá. gravado na história como a
luta de quinze ou dcz~ssc:is

homens contra trezentos, O tTaA
balhador não quer umn. democra
cia form:ll, vcztida de nalva. Os
reacionários vivem assl.l.staodos
po:que êlcs sabem que as grcvcd
são o p:elú,jl0 da revoluçüo, Nós
fázemcs greves econômicas, mas
elas se tomam politicas por causa
da govGrno, que se mete na his
tórl:3," .

Ê o Sr, João Amazonas quem
acrescenta: (Lê)

"Foi a~sim que o Sr. Carneiro
de ~endonça fêz com os bancá
rios, pois estava a serviço dos
banqueiros. E é assim que o
Sr. Negl'ão de Lima está fazendo
com. os mineiros, colocando fôrças

cmbaladn.s nas minas, para abri..
. ~a.r o operário a trab:llhnr. Nós
fazemos as greves c o govêrno
procUl'a encontrar uma solução; e
ai ela se torna politiea, porque as
pa.trões que estão quase com a.
corda no pescoço, então, recebem
auxílio das autoridades. Não faze
mos greves policicas. Por enqua.n
to. Mas se fôrmos obrigados D
ir adian~ct iremos. Não temos
medo, Não venho pregar desor
dens e greves, Quem estimula a.

. desordem é no Llght. E a policia.
Minha palavra é de serenidade.
Façam ouvir a voz de vocés e se·
isso dto for possível, prossigam.
Ai a culpa não é de vocês".

Te:rmlno, Sr. Presidente, uma vez
que V. EX,II í'az soar os tímpanos para
:tdve:tlr-mc· de que meu tempo está
f1ndo, de::clarando que cumpro, nesta
Assembléia, o meu dever e que as pa
ll:vras proferl<ins pelo Deputado COA
munisto. não me atingem, como a
nenhum de nós. Estamos aqui para
cumprir nOl:iSC dever e havemos de
cumpri-lo, porque somos amigos do
Brasil e não assalariados da Rúss.ia.
<llíuito bem.. Palmas)

O SR. MEDEIROS NETTO - (Lê
o seguinte discurso, sóbre a ata) 51' .
Presidente, dizem que o lendário AI..
mlrante Inglêfi Nelson, qua:ldo da ba
talha memorá.vel de Trafalgar, assuR
mira singular atitude, ao ser levantaR
.da bt'.ndelra branca pela nâu capl
tánca da csqu~dra napoleônlca. As
sim, no anunciar-lhe o seu ajudJ.nt2
que p.stnva visível o simbol0 da capiR

tulaçuo francesa, disse Nelson:
"Não vejo". Ao insistir-lhe o ajudan R

te que mais visível ainda. estava a
bandeira branca, respondeu Nelson:
"Ní1.o vejo". Ministra-lhe, :então, o
seu ajudante, o binóculo e Nelson to..
ma-o voltado para si, dizendo, simul..
tlincamcnte: "Fogo! Fogo!".

Sr, Presidente, não julguei pru..
dente conferir minha aprovação ao re
.querlmento da nobre bancada. comu
nista, o qual se acha nessa Mesa., por
que ainda tenho olhos latinos para.
não permitir combate quancío vejo
proclamada Do paz ,Verifiquei qtlC a
nprovação de ..tal pedido exigiria um
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pronunciamento unilateral dessa As
sembléia contra fatos de uma nação,
enquanto se vendavam os olhos ant.e
episódios similares ocorridos em plena.
vigência política de outros povos.

Para condenarmos a atitude do
General Franco temos de condenal'
também a de todos os govêrnos de
exceção, govêrnos de fato que se re~
gem por estatutos ditatoriais, arran
cados do bolso dos coletes de todos os
tiranos modernos.

Para condenarmos os atos de Fran
co, matando republicanos, condenemos
a obra demolidora de todos os gover
nanteswque abafam os surtos de .llber
or..de do seu povo e reprimem os le
gitimos anseios democráticos, que ao
Declaração .dos Direitos do Homem
outorgou à humanidade.

.va,mos ser coerentes. Vamos ser
justos. Condenemos tódas as ditá~
duras do mundo e peçamos à Assem..
bléia Naclon:J.l que taça inserir .em
ata um voto de pesar, sim, por todos
os que, como Tiradentes, morreram
pela. .1lbCrdade, pela soberania do seu
povo, pela felicidade da. pessoa hu~

mana, seja na Rússia, seja na Espa
nha, seja. no Brasil. Se somos demo..
cratas, como a filosofIa da História
;lssim o quer~ fique pela nossa deU
beraçãoconsIgnado em ata um preito
de lamento e saudade por todos os
que· deram seu sangue pelo 1dc:J,1 co..
mum da. liberdnáe dos povos e do
bem da coletividade.

O regúne de Fr~nco é contrário ao
direito natural; porém, senhores, a
concepção clássica dos romanos já.
afirmâraque a "salvação do povo é
a suprema leF'. Lenine e Stalin,
quando pensavam em arrancar oce..
sarismo tzarista da. sua Pâtrlo., creio
que foram levados pelos propõsitos de
beneficiar o seu povo. Franco, quan~

do tentou derrubar a república, fôra
tangido, eu acredito, pela deliberação
de. evitaras mortes e prisões que os
1n1m1gos do.. formação cristã do seu
povo efetua.va.m constantemente.

.Edgar Bodenheimer, no seu livro
"Teoria de Alderez", com superiori
dade,afirmn.: "AO estudar a história.
dos govêrnos. e dos Estados, percebe
mos que muitos deles nutram a sua.
origem do poder e da. fôrça". Nasci-

dos, o comunIsmo c o falangisOlo, de
golpes de fôrça, já. não nos cabe eon
dcnar~lhcs os atos, porquanto se
acham legitimados pelo. presuntiva
aquiescGncio. do seu povo.

Zelemos pela soberania dos povos c
pela manutenção dos instItutos poli
ticos que cada povo achar melhor
para si. E' preciso reconhecer, Infe
l1smentc, que a fôrça pode monopo
lizar o direito em seu proveito. E o
exemplo disto é fomccldo não só por
Franco senão também por Stalin, em
defesa do qual Haurlou e outros nâo
conseguiram dar um banho de direito
na regulamentação de aço que faz, na
Rússia, da justiça wn bom negócio
- bon TTULrché. Na opinião de B:ans
Kelsen, aliás concepção materialista,
o Direito c o Estado são, s1mplesmen~

te, dois aspectos ou lados de um mes~

mo!enómcno ; são êles totalmente,
sem reservas, idênticos. Todo ato do
Estado, acrescenta Kelsen, é, ao mes~

mo tempo, ato jurídico; tõda de!1n1~

ção de Estado é, ao mesmo tempo,
definição do Direito; todo Estado tem
que ;3er Estado de DIreito.

Se nutrimos, dessarte, o ideal de~

mocrático de respeito aos povos, às
nações c aos seus direitos, somente
nos· compete· lamcnt~r os mortos da
liberdade e não violentar a soberania
c a nuto-dctermlnnção das naciona
lidades.

Achamos que há tanto êrro em a
Espnnh:::. remeter a legião azul para
violar o tGrritório russo como haverá,
também êrro se as fôrças ruosDoS,
r.este momento, com a benevolência
do govêrno francês, violarem as fron
teiras espanholus.
. O SR. PRESIDENTE - Lembro

.ao nobre orador estar quasi esgotado
o tempo de que dispõe para falar sô
bre a ato..

O SR. MEDEIROS NETTO - Vou
concluir, Sr. Presidente.

Claude PnsquIer, à página 345 da
sua obra. "Introduction à la tl1éorie
genernle et à laPhllosophie du DroitJl

,

a propõsito das leis raciais germã.nl~

cas,contrár1as ao direito natural, afIr
mava - "Isto não impede que estas
leis não governem de fato a. v1d:l. pú~

bllclJ. e privada da Alemanha. e não
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constituam um sistema, em que al
gumas idéias fundamentais se desen
volvam logicamente. E serIa pueril,
adianta Pasqulcr - dizer que isto núo
é direito".

DeSsllrte, Sr. Presidente, para que
amanhá tcnhamos autoridade moral
para exicrir o respeito à nossa sobera
nia, saibamos respeitar os gov&rnos
estrangeiros. Isto não impedirá que
honremos e pranteemos Garcia ou Ti
rac1entes, porquanto sã.o portadol'es de
idéais democráticos c mártires da li
berdD.de. Dizia Pascal que cada indi
víduo leva consigo a sua filosofia;
cada um tem a concepção peculiar da
vida.. E' pelo consentimento contínuo
dos govarnados que se legitima a
zutorldade dos governantes, dizia al
guem.

O que veio a se tornar Direito Cons
titucional não era, origlnàriamente,
mais do que a disciplina interna, inse
parável da instituição, diZ Maurice
Hauriou, secundado por Georges Re..
nard. Que sejam tais .opiniões anti..
democráticas, não nos compete con..
dená.-las, em face do que o comunis
mo e o falangismo ,1ulgam ser a de
mocracia. Há. entre o direIto e a fôr
.ça, diz Kelsen, esta diferença apenas:
o d1reito pressupôe regras estáveis,
uma aplicação normalizada, em opo
sição à idéia da fôrça desencadeada;
o direito por sua flxedez, mesmo,
tende para a. segurança jurídica; po
rém, onde quer que somente reine o
arbítrio sem freio, não há. senão for
ma sem o direito".

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao
nobre. DC;lutado que findou o tempo
de que dispunha para falar.

O SR. MEDEIROS NETrO - Sr.
Presidente, na contemplação apenas
de principios; sem combater homens
maximé os do meu Erasil, eu :1'1co
aqui com a minha opinião de que esta
AssembléIa Constituint2, pela vo:.:: SI)..

berana do~ seus pares e dos seus man..
datários como órgão legitimamente
democrático, deve inserir nos seus
Anais, um voto de pesar por todos
05 que na Espanha, na Alemanha, na
Itália e na Rússia morreram em de
tesa. dos seus ldéais, das normas sa
gradas da democrac1a, da. obra. lnelu-

tável e eterna das liberdades públicas.
(Muito bem; muito bem. PaZm(U;.)

O SR. NEREU RAMOS - (S6bre
a ata ("'): - Sr. Presidente, a pro
pósito da ata em discussão, julgo-me
no dever de dar à Casa alguns (:S~

clarecimcntos, visto como o tempo de
que dispús, na últIma scssúo, não me
pcrmlUu responder a alguns apartes
de nobres colegas.

Quero crer que a Assembléia ~5tá

dC' acõrdo comigo em que há CCl'ta
confusão na interpretação donrt. 71
do Regimento, ora em votação. Nêle
se estaoelece que a Assembléia Cons
tituinte "não poderá discutir ou vo
tar qualquer assunto estranho ao
lprojeto de Constituição. enquanto
esta não fór aprovada, salvo os ca
sos prevIstos neste Regimento".

E' de evidência ser a discussão, ou
votação, a que se refere o artigo, a

. que se processa na Ordem do Dia.
Não houve, absolutamente,1ntenção
alguma em proibir aos nobres Cons
tituintes tratarem na hora do Expe..
dknte dos assuntos que entenderem.
I'lliá3, quando faleI, tive oportWúdade
de recordar que tal dispositivo vinha
do Regimento dn. Assembléia COrul
t1tuinte de 34. Devem estar lembra.
dos os ilustres Constituintes que per
tenceram àquela Assembléia de· que.
quando da discussão do Regimento,
em 1934, o citado dispos1tivo tinha
outra redação: proibia a ctiscussãó e
"lotação, ainda mesmo na hora do
Expediente.

O Sr. Lino Machado - V. Exo..
sabe, perfeitamente, que o dispositivo
não foi tomado em conslder::l.çã.o. na
última. Assembléia.

O SR. NEREU RAMOS - Com 11
cença. O aparte de V. Exa...

O Sr. Lino Machado - E' para es
clarecer o ponto de vIsta.

O SR. NEREU RAMOS-- ... vem
confirmar o que estou dizendo.

O Sr. Lino MacnacW - E' a favor
de V. Exa..

O SR. NEREU RAMOS - A ex
pressão U ainda .mesmo na hora do

• Não foi revisto pelo orador.
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expedientc", foi retirada. E se foi
retirada, evidentemente, houve já
naquela. época propósito de permitir
quc, à. hora do expediente, os Cons~

Utuintes verSAssem os assuntos que
bgm entendessem.

Não cogita, também. o artigo de
limitar a atribuição do Constituinte
de falar, em explicação pessoal, na
Ordem do Dia, sóbre a matéria que
qulzer.
O Sr. Paulo Sarasate - A propósito.
lêmbrarla. quc, enquanto cstivermos a
espera do projeto que deve vir da Co..
missão Constitucional. haverá assun..
tos que poderão ser discutidos c vo-

. tados nnhora do expediente e na
Ordem do Dia, a despcito do art. 71.

O SR. NEREU RAMOS - Expli
carei o pensamento que presidiu ...

O Sr. Acúrcio Torres - Permita
V' • Exa.· um aparte, que equivale a.
um contra~aparte, em resposta ao
nobre Deputado Sr. Paulo Sarasate.
O § 5.° do art. 37, que se encontra
no substitutivo sem as restrições do
douto e digno colega Sr. Prado B:elly.
rcspond~, exaustivamente atd, ~ ob
servação de V. Exa.

O Sr. PaulO Sarasatc - Responde
ou corrobora? Corrobora.

o Sr. Acúrcio Torres - Responde.

O SR. NEREU RAMOS - Não
houve, e não há, nêsse art. 71, qual
quer intenção oculta.

A maioria da Assembléia, em vota~

ção memorável, Já estabeleceu que
lhe falta competência para outras
atribuições além da de elaborar a
ConstItuIção. O art. 71 consagra pre
cIsamente 1SS0, e não pode ser inter..
p.'retado como amordaçamento da As..
:;embléia, como se deseja. fazer crer.
ta.nto assim que. no próprio Regiw

menta, existem outros dispositivos.
ma1s liberais do que os do Regimento
anterior, propostos pela Comissão.
com aplauso e apOio dos represen~

tantes da sua maioria .
O Sr. Floret: da Cunha - O ilustre

Senador permite um aparte?
Se, dada a. situação gravissima que

.atravessa. o país, amanhã ou depois,
o Sr. General Eurico Dutra, julgar

de consultar o. Assembléia Constitu
inte ou pedir-lhe nprovaçüo para ato
importante de salvação pública. per
gunto a V. Exa. a que ficará redu~

zic10 o Regimento agora em elabora
ção?

O SR. NERZU RAMOS - O Reg1
mento que estamos· elaborando scrú,
na ocasião. devidamente considerado,
ma.s entre o Regimento e os 1nterês..
ses nacionais, a Assembléia, creio, núo
hc>sitará. <Palmas).

O Sr. Flores da Cunha. - Mui to
bem! A Assembléia é soberana.

O Sr. Paulo Sarasate - Agora, u
nobre líder da maioria está. com a .
lazão, porque reconhece a soberllnw.
da Assembléia.

O SR. NEREU RAMOS - Nunca
pus em dúvida a soberania da Assem
bléia, dentro dos poderes com que
roi convocada.•.

O Sr. Nestor Duarte - Com qu~

foi eleita, Senador.
O SR. NEREU RAMOS - ... e

eleita.
O Sr. Nestor Duarte - Quem nos

deu ti. soberania não foi o Govérno c1~

tato, nem _ ato de convocação, mas
a vontade do povo, e nêle, exclusiva~

mente, reside a soberania.
O SR. NEREU P..AMOS - V. Ex.'l .•

com seu aparte, está renovando um~L

discussão· que foi ampla e larga, nes
ta Casa..

O Sr. Nestor DuaT1.e - Não a· que~

ro renovar.
a SR. NEREU RAMOS - o qu~

desejo é. apenas, esclarecer Q, As~

sembléio., para que vote com con..lJ.ec1
menta de causa.

No art. 71, o que se proíbe são as
lei:; ordinárias e quaisquer OUt!'05 pro
jetos infringelltes da atrlbuição pre
cípua da Assembléia, que é votar a
Con~t.itulção.

O SR. PRESIDENrrE _. Atençat!
Lembro ao nobre o~ador que esta.
f' . do o tempo.

O SR. NEREU RAMOS Con-
cluirei, Sr. Presidente.
~sse dispositivo teve sua origem

num Regimento decretado pelo Go..
vêmo Provisório, em 1933. Foi êle
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modificado n~ sua redação c apl'o~

vado pela. Assembléia. Constituinte ae
1934.

O que deseja.mos é que a Assembl~jn.

limite sua atlvldade deliberativa à. vo
tação dn. Constituição.

O Sr. Nestor Duarte - Salvo mo
tivo de fôrça maior.

O SR. NEREU RAMOS - Não é
nossO intuito privar 0:5 Scnhore~ Cons
titt:íntes do direito de discutir, n:l.
hora do expediente, ou em explica
~üo pcssoa.l, após a Ordem do Dia,
assuntos que julgarem do intcrêsse da
!\"ação.

Desejamos elaborar, dentro do me
roor prazo possível. uma ConstltUl
çüo d~moc:rática para o pais. Crel.)
~er êste oamel0 maior do pais, e, por
conseguinte, dn Asscmbléiél. que o re
]irCsenta. (Muito bem.. Palmas).

. O SR. DANIEL F.A.R.ACO (Sltbre
" Ata) - 5r. Presidente, apC\1las
duas palavras.

Na última se.ssão, dispus, para jus
tificar mcUcação que apresenta.T'a à
Casa., <1e a.penas quinze minuliOS, tem
po cYid'Clltemente csc~, insufici
ente, palra ex;planar os motivos que
dete.."'11linara.m minh~ atitude.

CGmo nã.o sei, Sr. Presidente, quan
do me será dado falar de novo, per
mití-me reduzir a escrito as COIl-.~<1c

ra"ções que aqUi deseja.va. f'fiZer, e que
,passo· às mãos de V. Ex . Do, solk:itan
do d:eteTmine sua tr.:lt".:5oCriçã.o n::t. Ata.
dioo nossos tra.balhos de 11oje. ('trem
à Mesa o seguinte documento):

Conclusão da..'i considerações do
Deputado Daniel Faraco sóbre a
indicação apresentada à Assem
bléia Nacional Constituinte, ..mge
rindo um plano de combate à in
/lação~

A deficiência de nossa produção ~,
inegàvcoLrncntc, a carUA."'ierist:lca mar
c:Lnte d'e nossa.satua1s diJflculdooes .
E essa de:fi<:1ência. não diz respeito
aJPenas a" volume g~O'bal pr~ldo

- qu·e ~ pequeno - m8S, de modQ
muito especiaJ, à· 5uacomporsiçã,o
qua.lltativa, que não está. em corres
pondência com as nece.s6'1'ti:ades do
mCJl1ll'e'Illto•

E...'"'tntmOO malbarn.ta.nodo, na 'VrOOu.
ção de luX'o e refinamento de com.
fórto, meios produtivos qu:: podJeT1am
muito melhor SCT utilizados na cria
ç.ão de utiiJ.fd·ades qUiC tanta falJta fa.
zem pa.ra a manuteDi~ão da. vld'a em
nivcl satisfatório paJTa t.odoc. Não
estO'U !li!irmando que ~tcjamolS a
.prod'uzir inutU1da.des, ma.s, slm, re~

clamando uma hi,cl'arquIa entre o
"1n-d1spem'ável". o "necoosá1"1o", o
"útil" e o "supérfluo".

Nã..o é razoável que nossas fálbricas
emprc!ç;uem na produção de . crulça.d:os
de Cr$ 500,00 - muito cômod,os. qui
çá, e muito elegantes se quiserem 
mão de obra, manuinária ~ matérias
primas que pod·eria.rn ut1l1zar para
o fabr1co de quantidade mu.ito maior
de bons Sa.l1a.tos de meIDoTcusto. e\1
tando, MS'im, que a pC''l'uena oferta
dêstes, face à. prccura, orcas1ona.'YSIe ele
vaçã,o n.rtiílc!al do preço pag{) pelo
con.sum1d,or .

Não é lógico que se desviem braços
dos campOs, onde poderiam traba
lh:lr na. produção de gêneros al1mc'n
Ucios paTa as pr6pr:las cidMies P., a1'11
da no melhoramento das condições
de h~bitafbi11d3lde do nosso flhinter
la,nd''', atram,d'o-os, com o f asdnio
da vida citadrina.. para 'ltmzã·los na.
construção de arranha-céus lmcu()SoOO
que bem poderiam aguardar melhor
oportu:n1datdc.

Par certo. essa má. divisão d'e nos
sos e~e:l.SSOS e pl1eclosos meIos proou
Uvos não clr.-corre da inte:nçã.o de
malbll.1'atá~los. Ê uma CD'nS€qUêncla
natural das perturbações, da dcsl)~

rientação que a guerra. causou em
to:lo o mundo. S'C'brct.udo em pa.íses
corno o nosso. poucc prepara'dos téc..
nlC3. e psicologicamente para enlfren
tá·las. O Importantt;. ag.ora. é me
nos discutir o p~sad'O. d<> que C'D.
frentar o presente. E i'tTl/PÕe..se. por
tanto. o plant:jamento da produção,
vilscmdo conigir os desvios com ra
pLd·ez. embora sujeitando-noG à lm
perfeições inevitável:. .1Ml'CtO se deve
agir com certa pressa. A pressa é
lnlml~a da perfeição. mas o ótimo
é também e muit~ vêzes 1lIÚm1go
d'O bom. .Se qu1sennc.; espet'na.- poa:
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soluções pelI"fe1tas, colit'emoo O :ris<:<>
eLe vêr a s1Ituação deterlorar-S'eaJ,n
da mais, sem que se t)OO6a prevê'I'
.até onde isso nos levM'á.

Passo, agora, a analisar Tàlpldamen
te as d1t'erentes medidas propostas na
ind1.cação. Mencionei seis grupos ele
medidas e não pretendo, de forma al~

g,uma, haver esgotado o assunto. In~

sisto, porém., num ponto: de pouco nos
valerá tomar uma ou outra medida iso
lada, como pouco adianta. em um na
vio que faz água, ca.lafetar apenas al
gumas a.berturas. E' indispensável um
plano de conjunto, um plano com
"coesão interna" como diria CasseI. E,
a meu ver, os seis grupos de medidas
propostos, sem prejuízo de que outras
se venham a revelar também provei
tosas. formam um plano de conjunto,
numa ten-t3ltLva de atacar o problema
em todos 05 seus aspectos OU, pelo me
nos, nos de Inaior interesse no mo
mento. .. "

Acham-se essas medidas classifica
das eIX). duas categorias: medidas
transitórias e medidas pernianentr.::s.
As primeiras deverão ser abolidas na
proporção em que se verificarem. v.S
melhoras. As outras devem permane
cer. mesmo após a recuperaçã.o. como
dementes indispensáveis a uma eco..
nomia racional para o nosso Pais.

Oomo não poderia deixar ãe ser, 11
:mita..se a indicação a sugerir as me
didas em tese, sem descer aos porme
nores de sua apllcação concreta, de
vez que se requereria para tanto o
exame e, em algunf; pontos, a própria
coleta de dados estatísticos complexos.
Não creio, porém, que isto impeça a
1mecUata ou, em alglms casos. a rápi
da adoção de quase tôdas as medidas
em seus estágios inietais, prcx:edenclo
se pelo método ·'trial and errar", ex
perimentando cautelosamente, sempre
prontos a corrIgir qualquer excesso ou
de!lclência à. medida. que novos ele
mentos venham a apontar falha.s e
lmperfeições.

Plano algum, aliás, em qualquer
parte do mUIJdo, pôde escapar a essa
contingência. E seria simpl1smo e~pe

rar que o melhor dos planos pudesse
d-esde logo contar com todos os cle
mentos necessários à. sua execução

imediata e perfeita.. Pior r..inda 5cr1&1.
renunciar a um pln.no de conjunto, !iob
pretexto de que não se pode ter Õl. s-e
gurança de sua imediata e perfeita
execução, para ficar em pal)iativos e
soluçóes parciais que t,ampouco esca
pam à.s vi<:issitudes drJ.s limitações hu
manas.

O primeiro grupo de medidas tran
sitórlas sugeridas consiste cm estabe
lecer tetos para os preços e em con·
gelar rencllmentos excessivos. O esta
bele<:imento dc li ce1llng prlces" não é
ne1lhuma novidade, mesmo no Brasil.
De per s1, não ret;olve êle a situação c.
lncontestã,velmente, é difícll man.tê"lo
de forma efetiva. Entretanto, é wna
medida moralizadora. de que nenhum
pais prescindiu ao combater a ·l[l!h..
ção, pelo CllrMer Ilegal que traz à açã,o
dos que prcten-dam fazer prevalecer
seu interêsse imediato .5óbrc o bem co
mum. Devemos esforçar..nos por o.pU
car o tabelamento com inteligência e,
de modo particula.r, estendê-lo a se..
tores, como o das mercadorias impor
tadas, onde foi muito gra.nde a explo
ração durante a guerra.

A congelação de rendimentos eJrees
sivos Já. teve seus precedentes no im
põsto sõbre lucror. extraorcUná.r1os e na
subscrição compulsória de obrigações
de guerra. Propõe..se dar à idéia malor
extensão, fazendo com que uma par~

te maior dos créditos excedentes de
certo limite seja retida, para evitai'
venha concorrer no mercndo, na. com..
pra de noss~ diminuta produção, ou
estimular o emprêgo de meíos pro:1u
tivos em luxo e conõrto d1spensálveis
nesta hora. O congelamento podena
ser feito por muitas tormas. Poder
se-ia. fazê-lo pelo recolhimento de W1".a
percentagem das remunerações inojjvl~

duais - inclusive as resultantes de
lucros - ao Tesouro ou no Banco do
Brasil, percentagem que crcscer.l~ for
temente com o vulto da remuneração,
até atingir 100 % em certos caSO:i. Nã..)
seriam atingidas, entretanto, as remu
nerações inferiores a dcwnninado li
mite, digamos Cr$ 3.000,00 m<msals.

As somas congeladas não receberiam,
evidentemente, novo emprêgo. sendo
em casos cspeci!icados, para lnvet'::ião
em empreendimentos que viessem
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a<:resccr, de imediato, o vol1,.U11e de
bens produzido, ou na importação- de
mercadorias - sobretudo bens de pro·
dução - dentro de um plano Inteligen
te de aproveitamento dcnossns d1spo
nibilldades no exterior. Superada a.
c:dse, processar-se-la a devolução das
qua:ntias ainda não liberadas, dentro
de um esquema adequado.
M~nciono, de passagem, que a res

trição do poder nominal de compra,
visada pelo congelamento, poderIa roer
nuxiUada por medidas de caráter fi
n-ancelro, como a substituição de p':'.r
te das notas em circulação por moeda 5

de ouro, cunhadas na base de um va
lor fa~ial sensivelmente superior ao
valor real do conteúdo metálIco, para
evitar seu emprêgo extra-monetário.
Tais moedas, per tun fenõnemo psico-'
lógico fácil de compreender. seriam
em grande parte entesouradas e não
vIriam, em consequência, a atuar na
circulação. Em têrmos técnicos, cUr
se-ia que opel"llríamos a substituição
de moeda com alta velocidade por
moeda com velocidade nula ou infima,
o que equIvaleria. na. prática, a uma
redução do meio circulante e do po
der nominal de compra direta e indi
retamente por êle criado.

O sl3.gundo grupo de medidas pro
posto prevê a U redução drástica de tõ
da::> as inversões de fundos, quer pú
públicos, quer particulares, em em
preendimentos que nao concon'nm
pn.ra aumento imediato das uUlidade
ct~ztinadn.s f10 mercado interno, ~sta

belecendo-se um proccsso c"pc:ctito de
Ih ~nça prévia pam os casos em que
se justifique n. exceção no essa regra".

Tal como no terceiro grupo, onde
se preconiza a uredução dos gastos
com a admInistração pública, inclu
sive as despesas com pessoal, estu
dando-se meios para elevar ripida
mente a e1'1clência do pcssol'l.l dispo
nível", tcmos aqui uma aplicaçfi" da
norma de empregar, ";'C preferência
para atender às necessIdade imperío
sasclo momento, a maior somo. de re
cursos produtlvos disponiveis, ad1:J.n
do para melhor oportunidade seu em
pr&go em atividades úteis talvez, mas
im:ompl1.tivels com a. critic~ situação

qUI;: nos estamos esforçando por 'su
perar.

A redução dos gastos com a adml
nistração pública. visa, a.inda, em par
ticular, evitar o recUl'SO às emis
sões paro. cobertura de ~'deficltstJ

cmlssÕl.!s que criaram diretamente po
c! .: de compra::a.rtlficial e que dndam
além disso, origem ao conhecido pro.. ·
cesse cumulativo pelo qual, através
do mecanismo do crédito bancário,
volume muito maior de poder aquisi..
tivo nominal seria indiretamente
crjado.

Entre as medidas permanentes lem- '
bradas pela lndicaçri.o, l',eputo de
grande relevância a de número 4:

, "Estabelecimento de um sistema.
para o cálculo do nível gcral dos
preços c de .outros níveis parti
culares que interessem ao caso,
a fim de habilitar o Ministério
da Fazenda e outros órgãos de ad
ministração público. a regular, na
medida do possivel, o volume das
emissões e do crédito de acôrdo
com as varlações dêsses níveis".

Não é possível, digamo-lo franca
mente, pensar em qualquer forma de
contrõlc monetúrio ou creditório nem
e:, .Ba.nco Central ou orga.nlsU'.o seme
lhante destinado a atuar com eficiência
e não apcnn,.'i decorativamente, sem o
ci1euIo de tais nívcls. Enquanto não
criarmos um aparelhamento capaz de
indicar-nos tempestivamente as va-'
rirlções registradas, ver-nos-emas na.
cont!ngêncio. de agir às cegas, por
mero palpite ou baseados em indica..
çõe::: pouco di~nas d~ fé.

E aqui vai um apêlo às autoridades
a quem compete o contrôle do. moeda
e do crédito, no pais, para que dêem

início, sem demora, ao preenchimento
desta grave lacuna. Sem isso, não
será possível o manejo cientifico da.
v::la financeira e viveremos eterna
mente expostos a l1:;ir c1e forma. er
rada, ainda que com no melhor das
intenções. Por difícil que seja. criar
.êsse apo.relhamento - emborn.me
pareça que já dispomos dos elemen-
tos pcssoais e materiais necessários
Do pô-lo em ação, faltando apenas
coordená-los de 10rma eficaz - valerá.
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a pena arrostar essas dificuldades,
paia, de outro modo, não conseguirc~

mos sair do empirismo que tanto com
promete qualquer esfôrço sério paro.
obter o. estabilfdade da moeda em
têrmos de ut111do.dcs.

O quinto grupo de medidas se re
sume na uélaboração de um plano de
produção das utilidades mais neces
sárias, dentro de curto prazo, cspe~

cio.lmente as de origem agrícola, re
correndo-se de modo particular à
criação de campos de cooperação en
tre o Poder Público e n iniciativa pri
vada e procurando-se atrair capItaIs
e müo de obro. estrangeiros, para o
mesmo fim, com as ressalvo.5 indis
pensá.vcis no assegurar a soberania efe
tiv:l e a segurança nacionais em todos
o~ terrenos".

Não me parece necessârlo entrar em
grande explicações, face o. elnrczo. do
que sugere. Um ponto a acentuar, en·
trctanto, é que teremos aqui ti. auto~

rldade público. intervindo no sentido
de aumentar rápidamente o. volume
d::. produção. Penso defender, opor..
tunamente, ,pcr ocasião dos debate:;
constitucionais, a tese de que cumpre
ao Estado "dirig1r a economia. nacio·
no.l, não intervindo nela direta e .::ls
temàt1co.mentl., mas ordenando-a e
planifica.ndo-a em suas grandes linhas
c por meios jndirctos, de modt. a ofe
recer aos indivíduos o máximo de h'li..
ciatha, responsabilidade e proveito
compatível com o planejamento". Em
casos de emergência grave, pOl'ém,
c',)mo é sem dúvida o da economia
brasileira nesta hora, n. própria inter..
venção direta encontra justificativo.,
contida como é claro nos limites do
indispensável e pronta sempre a fazer..
se substituir pela iniciativa priva.da.

:M:enclono um exemplo concreto. No
Estntio do Rio Grande do Sul, dehâ

. muito planeja o Instituto Rio~ran

<h:.nse do Arroz n. construção de
barragens, como que se conseguiria.
produzir arroz o. custos baixos a pôr
:. disposição dos orisicultorcs - que.
pagam, em geral, arrendamentos ex
cessivos - terras em apreciável Quall.
tidade, decorrendo do.í, em conscqüõnR

cia.. a baixa. de todos os arrendamen
toz a tuàlmente cobrad.os. Agir o 00-

vêrno 110 sentido de levar por diante,
ele uma vez, empreerlcUmentos scme...
lhantes, diretamente quando não o
quisessem ou pudessem fazer outras
entidades, a.parelhando ...3 que se d1s~

pusessem n cultivar essas terras com
os indlopensávcis recursos· e orienta...
ção técnica c velando para que o re
sultado fôsse tel' aos agricultores C>

nfio aos intermediários, seria uma
forma oportuna de incentivar a pro
dução em moldes rn.c1onnis e adequa
dos à atual situaçú.o.

Faz..se nccessá.r1o, por6m, que os
empreendimentos particulares sejam
coordenados por um plano geral, do
tado de flexibilidade suficiente para
impedir fique a produção comprome
tida pela burocracia, plano que deveria
ser traçado com 0.. indispen~ávcl COR
operaçõ.o eros produtores c de suas
classes representat1vas.

Por últirr.o, sugere a indicaç:lo .o
"estudo de meios para redUZir a )n..
t~rmed1ação entre prod.utores c COOR
sumldorcs ao m!nlmo necessáno c ao
:ldoção dto medidas eficazes para o
combate à. especulação prejudicial ao
interêsse público".

É a formulação, nado. mais, do idea.1:
cooperativo. Devemos encontrar melos
de desvencill-.ur-nos das complica..
çõcs burocráticas e da resistêncIa que.
consciente ouincoDsclcntcmcnte, lhe
fazemos que julgam poder o comércio
continuar a ~xercer..se impunemente
em seus velhoS quadros.

Cumpre obter, neste ponto, a cola.
boração d~ pr6prl11s clnsses produtOR
ras que, através de seus 6r~ãos repre-

,sentativos, vêm rf~monstrando com
preender a sravidadc da situação,
chamando-nos no compartilhar da. 1'05
ponsabil1dade de encaminhar Do inter
mediação - útil, necessária e mesmo
indispensável na. vida. econômica.
em moldes compatíveis .com o con..
ceito de lucro corno remunernçüo pelo
serviço prestado c núo como "windfall
galn", obtido a custa de golpe8 ou da
exploração de situações privilegjadns.

Não é o caso de desconhecer os
serviços que o comércio presta à co~

letividade. ~, sim, o de 1nvestiga.r se
não vem êle cobrando tais serviços
demasiado caro, sem que isso importe
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em subestimar seus riscos e seu papel
como propulsor do progresso.

Cumpre estud:ll' o. criação de gran
des entrepostos, operados por organi
zações prlva.dn.~, preferentemente dos
próprios produtores, mas sob o con;..
trOle da autoridade público. c fisco.
llzados pelos consumidores através de
ampla publicidade de seus atos. a me
nos que as próprias classes lntc:'t:ssa
das sug1ram melhores fórmulas para.
se atingir o objetivo visado.

];:0 que me cabe dizer no cumpri
mento do manclato de representante
co povo. Posso estar errado, mas ani
ma-me um grande e 5in..:c1'o •:3CjO de
a.certar.

Nunca m1lltei na política,. nem
exerci cargo político antes das eleições
de dois de dezembro. E se nelas to
mei posição c aceitei a investidura. que
o povo me conferiu, foi porque me
pareceu ser a poUtica, em seu bom
sentido, uma nobre atividade e mes..
mo uma obrigação civica a. q: . nas
atuais circunstâ."1clas, pouco se po
dem furtar sem ofensa à sua cons
ciência de cid.adão.

Quis colocar o problema da in!la..
ção em tênnos técnicos, f,l.áo por me
nosprezo à política ou aos politicos,

. mas· porque me parece que, neste par
ticular, uma vez assente e incontes
tável ser um caso de salvação nacio
nal o superar a presente crise, à téc
nica econômica deve caber a pri
mazia. no fixar os têrmos do proble
ma e no iormular soluções; li política,
entretanto, cumpre tornar possível e
mesmo forçara adoção das soluções
técnicas encontradas.

Queira Deus .que todos os brasilci..
res, sobrepondo..se à.s divergências po
lítico-partidárias, por legítimas e res
peitáveis que sejam, compreendam o.
verdadeira natureza do problema e

. colaborem, com patriotismo c deter
minação, para resolvê-lo pela forma
mais acertada.

Salas das Sessões. 11 de março de
1946. - Da.niel Faraco.

O SR. PRESIDENTE - Não haven
do mais, quem queira usar da palavra,
dou 'a a~1. por aprovada.

Passa. ..sc ô. leitura do expediente.

O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre
tário, servindo como 1.0) lê o seguinte:

EXPEDIENTE

INDICAÇÃO N.o 20

Propõe seja feito, pela Assem
bléf.a Constituinte, um apêlo às
nações cristãs a fim. de ser revo
gada, nos seus Códigos, a 'Pena de
morte.

Exmo. Sr. Presidente dr.. Assembléia.
Constituinte:

Considerando:
1) que militar e oficialmente esta

terminada a guerra mundial, que lan
çou .o mundo no câos econômico e na
degradação moral, cuja tragéclia não
deverá jama.is repetir-se;

2) que teclas os paÍSes estão, no mOA
mento, sufocados em ambientes de
desconfiança, mal estar c desassosse
gadoras apreensões, com suas econu
mias desorganizadas, lutando com
múltiplos e terríveis problemas lnterA

nos e externos, dolorosa e amarga he-·
rtlnça da últlmaguerra;

3) que as nações não podem, nem
devem bastar-se a si mesmas e, pelo
contrario, necessitam umas das outras
na constante permuta de seus produtos
e~ maximét da aproximação inteleCtual
e espiritual de seus povos;

4) que, com o término da guerra.
está desaparecendo. pelo entencUmento
e pela dOr, o ód10 entre as nações, benl
COlUO deve desaparecera velha eperi-·
gosa mentalida.de armamentista, sendo
indispensá.vel desarmar, não apenas () .
b:oaço, porém, especialmente o espi
rito;

5) que as baueiras ou tarifas al
fandegárias ex<:essivas qWlse proibi..
tlvas das importações e expo::-tnções,
vêm e têm oprimido OS POVOS. dif1cul-.
to.ndo-lhes aUmento, vestuários, má
quinas para o campo, para a Índústrlo.
e para a ciência, tornando-Soe, portan
to. imprescindível serem suavisadas ou
restrinB'ido.s;

6) que tôdas as nações da Europa
eda América dl~m-se e orgulham-se
de ser cristãs e per isso mesmo devem
quanto antes enquadrar-se nos princi
pias de toleru.nc!:J., solidariedade hu..
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mana e am.1zadc, contidos nas pâgina~

luminoSas c imortais da vida de
Cristo;

7) que o mundo velll<> agonisa. com
seus egoísmos, crimes e perversio.ades
e 05 homens, medlanamentc escla;reM

cidos e cônscios ele alguma responsa..
b1!idade familiar ou social, devem tra..
bnlhar para a reconstrução dum mun·
do novo, em bases inteiramente novas,
sem guerras nem misérias, nem açam
barcamentos,· nem explorações dos tor..
tes contra os fracos, dos grandes con·
tra os pequenos;

Proponho:
a) que, como primeiro exemplo na

história dos parlamentos, esta Assem
bléia Constituinte faça veemente apêlo
ao govêrno de tôdas as nações cristfts
a fim de que, de 6ra em deante, não
mais se condene â morte, home!I1 (lU
mulher, por qualquer crime, especial
mente por crime polftico;

b) que ofioie ao tôdas as câmaras le
gislativas federais das nações euro
péias e amerlcanasno sentido de Que,
em homenagem ao novo mundo que
surge, supr1.."llam de seusc6digo5 .:1

cond<!nação à morte; .
c) que, em especial, se comunique

com QS tribunais mi11tares ouclvis flue
estão julgando osc:-ImInosos de guert'a
de qualqi.lcrnaçâo ou raça, sol1cit::m
d<> ao êsses tribunais que excluam de
suas sentenças a. condenação à morte.

Sala. das Sessões, 11 de março de
1946. - Campos Vergal.

REQUERIME:NTO N.o 33

Solicita. à Mesa da AssembZéia
Corn:tit11:ínte injonnaçóes sôõre o.
data exata em que ·/oram suspen
sas as publicações dos Anais do
Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, anteriores â Revolução
de outuõro de 1930; s6bre os res
ponsáv-ns por essa 1neclida, e o lu.
gar onde se encontram os respec
tivos originais; informações idén
ticas sôbre os Anais de. Poder Le
gislativo de·· 1334 a 1937 ~ e sugere
rl.goroso inquérito administrativo
para apurar as responsabilidades.

OOnslderando que os Anais do PO"
der Legislativo constituem, para todos

os efeito:> hist6rtcos, fi, mais perfeita
das fontes e contribuições Iníormatl
vas da evolução politica de:: um povo,
e que Jamais um pa.ís organizado, cien
te e consciente da imQJortância das
suas tradições e da Influência do seu
passado, na eficácia do seu presente e
no desdobrar do seu futuro, não pode
pre~incllr dos arquivos parlllmenta
res, e que deverão ser devi'damente pu
túdos os responsáveis ou co-responsá
veis pela suspensão parcial ou total
das respectivas publicações, formula
mos à Mesa da Assembléia Constl·
tuJnte o seguinte

Requerimento de informações

1) Até que data foram publicados
CJS Anais do Senado e da Câmara dos
Deputados anterIores à Revolução ele
Z4 de outubro ele 1930, e os que dei
xaram de ser, po.r ordem c reSIPonsa,
billdade de quem, uI fa.lta. foi come
tida, e onde estão os respectivos ori
ginais?

~) Até que data foram pUblicados os
Anais do Poder Legislativo, de 1934 a
1937; quem detcnninou a sua suspen
são. por ela se responsabilizou, c onde
se encontram os respectivos originais?

Da informação prestaoda, urgente
mente pela Mesa, a Assembléia Cons
tituinte deverá. tomar imediato co
nhecimento, a !im de ser devidamente
apurada, se hou'Jer mister, em rigoroso
inquérito administrativo; a responsabi
lidade dcs que tenham por si próprios
ou ordem de outrem ou outros,pri
vado a História dêsses elementos indis
pensáveIs e substanciais ao apuro ela
nossa atividade mentr..l e política, de-

.terminando-se a seguJr a publicação
dos orib'inaIs em ordem sucessiva, de
maneira que não haja 'solução de con
tinuidade na impressão dos Anais Par
lamentares do Brasil.

Sala dafi Sessões, em 7 de março de
1946. - Café Filho. - A imprimir.

nEQUERlMENTO N,o 34

Solicita ao Poder Executivo in
formações mi1'LUciosas sôbrc as ati
vidades dos Institutos e Caixas de
~lposentadoria. c Pensões· relativas
â aquisição de imóveis, de áreas
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para construção, especificados os
sell.s gastos com. o pessoal e expe
diente das respectivas seções ou
cartetras.

Atendendo a que n disseminação do
lar próprio tem sido uma das mais
Justas e constantes aspirações do trn-.
balhado'r nacional, numaeloqucnte e
viva demonstração de seu elevado es
pirlto de previdência e de seu accn
cIrado amor à. famllia;
A~enc1endo a que, nesse sentido, é

fn.l'ta a legislação social brasileira, por
isso que junto aos Institutos e Cai
xas de Aposentadoria e Pensões foram
crIadas seções e carteiras imobiliá.rias
com a finallda.dc de operar na aquisi
ção ou construção de resicléncla pró
pria para os seus respectivos assocla-
doo; .

Atendendo a que, não obstante o
honesto propósito da legislação, os di
nheiros cessas instituições têm sido
invertidos em construções suntuosas
ou aplicados em empréstimos a largos
juros, num dístrafmel1tc condenável
das finalida.des da previdência socIal;·

Requeiro que n. DD. Mesa, ouvida a
Casa, solicite do Ministério do Tra
balho, Indústria c Comércio, as se
guintes informações:

1.0) Quanto inverteram os Institutos
c Caixas de Aposentadoria, até II data,
com as sua.s atIvidades lmob1liárins,
especificndos .também os seus gastos
com as verbas "Pessoal" e "Expedien
te" das respectivas· seções ou cartei
ras;

2.°) Quantos Imóveis foram adqui··
ridos por êsses institutos e caixas, e
quantos os construídos para assocIa
dos c para aluguel, sempre sc,parada
mente, especificando apartamentos,
cp.sas residenciaIs de um, de dois e
de mais pavimentos;

3.°) Quantas áreas ainda têm os
institutos e caixas para serem apro
veitadas com construçõcs, especifican..
do as instituiçoos a que pertencem e
onde se acham localizadas, mencio
nando data de aquisição e existência
ou não, de projeto de seu aproveita-
Incnto; .

4.°) Relacionar todos os terrenos ad
quiridos diretamente pelos e por ini
c1ativo. dos Institutos e Caixas de

Aposentadoria e Pensões, mencionan..
do data de aquisição e preço pago, bem
como data e preço da anterior tran
sação havi'da com o ri:'spectivo terreno.

Sala das Sessões, 12 de março de
1946.- Pedro8o Junior. - A 1m
primir.

Requeiro:lo Inserção em ata. dum vo
to de pésar pelo falecimento do Almi
rante Dorval Melchiades de Sousa,
que representou Santa Catarina na.
Câmara dos Deputados :l.té 10 de no
vembro de 1937.

Sala. das sessões, 11 de março de
1946. - Thomtu: Fontes.

Sr. Presidente: Quando esta as
sembléia, pela bem inspirada ln1cia.
Uva de V. Excia., dediCOU várias de
suas sessões à rememoração dos no
mes e feítos dos congressistas taleci..
dos após 10 de novembro de 1937, fa
laram dois nobres deputados catar!..
nenses, os Srs. Otac1Uo Vieira da. Cos..
ta. e Max Tavares d'Amaral. ~te tra
cejou com carinho e justeza. o perfil
do fulgurante Vitor Konder. Aquêle
deu-nos feliz retrospecto da.s beneme.
rências do venerando ex-senador Pe
reira e Oliveira.

Houve entret.anto omissão de wn
parlamentar catarlnense, também me
recedor das nossas homenagens.

E para ela chamou-me a. atenção o
egrégio ~hcfe da União Democrática
Na.cional em Santa. Catarina, o Sr.
Dr. Adolfo Konder, que, como todos
os nossos compatríclos mais esclareci
dos, vem acompanhando com sol1citu
de os trabalhos desta Assembléia..

Referimo-nos a Dorval Melchiades
de Sousa, que representou o nosso
Estado na legislatura encerrada pelo
golpe de 37, e faleceu nesta CapItal
num atropelamento de automóvel.

Filho da :mtiga. cidade do Dest~rro,

Dorval Melchiades abraçou, como inú
meros outros conterrâneos seus, a vi
da do mar. Fêz o curso da. Escola
Naval; galgou todos os pastos da co.r
reira m111tar, reformando-se no de,
Contra-almirante.
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, Cedendo também o pronunciado pen
dor pol1tico, atuou galhardamente nas
lides partidárias de Santa Catarina,

. tendo exercido por longos nnos c com
notável eficiência os cargos de prefei
to de Florianópolis ~ deputado e.stn~

duao!.
Da sua passagem pelo Congresso Fe~

deral deparam~nos vo.llosos testemu A

nhos os anais desta casa, onde foi
componente muito operoso da Camis
súo de Segurança Nacional.

Não tive grandes contnctos com nor
vaI Melch1ades. Recordo-me contudo
vivamente de uma viagem que fize
mos juntos, desta Capital a Floria
nópolis, ao tempo do segundo govêmo
do sa.uc1osfssImo Hcrc1l10 Luz, de quem
êlc estava separado politicamente c a
quem eu consagrava velha amizade,
continuada ainda hoje na pessoa de
SCus filhos.

Pude então ver que ti. paixão p:lr~

tld:írla não cegava a sua. crítica. Opu
nha restrições ao governador, mn~ di
zia-me com ncentos de insopltável ter~
l1ura:

- Mas da nossa Capital r.Jnguem
tem cu!dado mais do que êle.

Era o amor elo berço comum - <lo

encantadora ilha de Santa Catarina 
que aproximava os dois lutadora."i•..

Seja também o entranhado amor do
Brasn, exteriorizado no empenho de o
ver progredir e bl1lhnr cada vez mú.i5,
o santelmo perenal de todos nós, Srs.
Constituintes. .

A')~im não desmereceremos .dos
exemplos· que nos deixaram todos
os ínclitos brasileiros que temos re
verenciado nestlls sessões, entre 05
quais figura com honra Dorval Mel
chjades dc5otlsa, para cujo. mcmória
vos peço um voto de snudade e um
preito de grn.ticlão.

Oficios:

Senhor Presidente - Tenbo o prn~

z.er de levar ao conhecImento de Voss).
Excelência que, conforme telegrama.
do Senhor Presidente do Tribunal PoR.
E':lonal EleUoral àe Pernambuco, fo
ram reallzadas as eleições suplemen.
tares naquele Estado.

o resultado do.apW'ação náo alte
rou a colocação dos candidatos. Ape
nas se verifIcaram mod1fj.cllÇÔf:!~ no. 01·
dem de suplênclo. do Partido Comu
nista, tendo Adale;lsu Rodr1~ul-ls Ca
va.lcnnti passado do qua.rto para c ter
ceiro lugar e Slndulfo Correia Joc;ué
do terceiro para o quarto.

Aproveito a oportunidade qu~ se m~

apresenta, para reiterar a VO~';'3:t Ex
celência os protestos de minha elev;l.dv.
estima e distinta consideraçúo,

. Em 8 de março de 1946. - Walde
mar . Falcáo, Presidente do Tribun-3.1
Superior Eleitoral.

Inteirada.

Senhor Presidente - Tenho o pro...
zer de cornunico.r a Vossa Excelência
que, em data de 25 do corrente mês,
fui empossado no cnrgode Presiden
te do Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Empregados em Trans
portes e Cargas, por designação rlQ
Excelentfssimo Senhor Presidente do.
Republ1ca, General Eurico Gaspar
Dutra.

Esperando que êstc Instituto conti4
nui mercC<!ndo n atenção que VOS3a
Excelência vinha dispensanc10 a seus
servi~os e oferecendo, de nossa par~.

tôda e qualquer colaboração que lhe
fôr necessária, apresento a. Vossa
Excelência aIS minhas

Atenclosps Saudações

Rio de Janci.ro, 28 de fevereiro de
1946. -Hilton Santos~ Presidente.

Inteirada.

O SR. PP..ESIDENTE - Vou sub
meter li. Votação o requet'lmento apre
sentado. lJclo Sr. TomâsFontcs, soli
citandoa inserção em ata dum voto
de pesar .pelo falecimento do A1mi..
rante Dorval Melquíades de Sousa.
(Pausa> .

Foi aprovado.

O SR. BRtamo TINOCO - Se~

nhor Presidente, uma vez que trata
mos, nesta Casa, com o maior aprêço
e por atitudes diversas, da confecção
da nossa. Carta. Magna., quero também
trazer à Assembléia meu modesto
subsídio de trabalho colhido na obser
vação serena e na. pesquisa da nossa
b1st6rla sociaL
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Farei, Sr. Prcsldcnte, Q histórico de
nossas lutas de clnsses, demonstrando
que há 200, 300 ccêrca de 400 an03
já tinhamos, no Brasil, a. ld61a das
corporações de ofício dos institutos de
prevldc:ncia, do abono fam1l1ar, da. 11..
mltaçúodas horas de trabalho, da par..
ticipação dos operários nos lucros e de
tantas outras medidas de proteção.

Se o trabalho não se expande -C1l1
teorias c conceitos ecémômicos, mas
cIta apenas fatos, pelo menos positiva.
atitudes, articulo. interpretaçóes Te
examina a inteligência do. História •.

Oe fato, urna lutn angustlosa de
classes aqui se desenvolve desde Os
primórdios de nossa formação, é mister
que a recapitulemos em homenngcOl
à própria liberda.de. 05 cIclos histó
ricos, Sr. Presidente, são os marcos
ele nossa. formação social e pol1t1ca.
Indagar até que ponto as correntes
allenígenas influiram em nossa forma
ção e quais as reações da consciência
nacional. será. um tema interessante
que um estudo resumido não comporta;
mas rebuscando a fatalidade do nosso
aspecto geográfico, sentindo a forma.~

~ão do nosso povo, lendo e relendo as
páginas brilhantes de nossa Hlstórin,
IJcsquisando, enfim,· o observndor im
parcial ~ncontra, para o Brasll, uma
i.1n1dadc pol1t1cn quase lnviolá,vel, qUe
~C. afirma no seu nrnor à democracia.

O Brasil, como os demais países, tettl
a sua história social. Os povos sempre
viveram nesse duelo entre a dure:-ea
do direito e a incompreensilo elas ne
cessidades. :e a tendência realista de
milênios que· busca esta:Jcleccr a in
terpretação das normas juridicas e <:ia
verdade social; é, por assim dizer, n
contenda do absoluto contra o r~la- .
tivo; é a dedução de regras a priori
e a induçâo de leis a posteriori. A
História é, assim, a revelação dos de·
sIgnios humanos; c: a estrada sedutora
dos martírios, que conduz o homem,
etapa por ctnpa, acidentada, no está,:"·
gio da civi11zação cda cultura.

Construção política, construção ciVil,
liberdade, República. c democracia são
presentes da História através dos sé·
cuIas, após o consórcio da soberania do
Estado com a autonomia do lnrl1vldtlO.
:Mas a idéia de justiça variava de povo
Do povo, e aqui mesmo vemos como êlcf;,

em arremetidas extraordinárias, plr.m·
taram os padrões da sobcrnnia. na
cional.

O insigne mestre, Sr. Oliveira Viana.
afirma não ter havido nunca ltitade
classes, no Brasil. Ê o que prctende~

mos demonstrar em contrário, sem
maiores explanações. Mr~s não é· de
magogia: é, sim, probidade histórica.

Tese mais ou menos sem<llhante
tive a honra de apresentar ao 0011
gresso Braslleiro· de Direito do Tra·
balho que mandou inscrevê-la etn sel:S
Anais como contribuição original, nt\o
como exemplo de cultura, porque erfJ,
trabalho medíocre (não apoladO'.! J
mas, como disse, pela sua, probidlMle
histórica.

Vemos que no 13rasl1 colonia.l, "
povo se bateu pela Uberdade. ~:<\

democracia, pela verda.deira autono
mia dos municípios, escrevencS:o p!J,.
glnas soberbas para. a nossa h1stórl:\..
C que pretendo demo:w>trar. é qu~
é nas realldacles sociais que ~ plAs·
ma o direito, Por 1sso mesmo, a n.)s··
sa Constituição deve apresentar pIas'.
tlcldade, em sua estrutU1"ll, dentro de
princípios sadios, regulament~ndo-se

então, nas leis. ord1nárias, as mod~

Udades que exigirem o direito e ~

evolução social.
:este o estudo que .pretencUa a.p~e"

sentar à. Casa e qUe pa~o a lêr:
Até o recuo d'o individualismo, Q,ue

trouxe o estabelecimento de uma
nova concepção jurídica, com o pred,
minl0 do interêsse coletivo. sofreu
imensamente ao classe trabalhador~

no Brasil. Mas as mecUdas magIl1tl
cas estão presentes, de longa data, em
nossa história social.

Podemos dividi-la em quatro époc:\.s
disUnta.s:a primeira. -obscurantu:
ta; a segunda - embrionária; a tu·
celra - de afirmação e reaçn.o; e a.
quarta. finalmente, que denomina.mos
de realizações.

A prImeira época. - a obscurantis
ta, vai de 1500 a 1700. E podemos di
zer que a. nossa história social co
meçou com o desembarque de: Nlcol >LU
Coelho à terra. vlrgem, a 23 d.e abr11
de 1500. Já nessa altura o índio
Oéoain era trucidado&p6s o Seu Drü
testo contra o trabalho torçado ao q'J.e
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eram Bubmetidos 05 seus irmãos. D'1.l
c fruto .da primeira prevenção c o
primeiro gr1to da gIébll. ofendida pcl')s
súditos de D. Manuel, o Venturos,.

Embora inimi/Jos do traba.lho re
gUlar, a rebeldia dos indigenas só des
pertou com os alarves dos prlmel.L'CB
donatár1os . Felizes, com o seu gl.'1~"
seiro fetichismo, que criara para ~lc..~,

um deus absoluto - o Tupan; e um
homem extraordinário, espécie dr.:
Cristo, que lhes dera. o amor à tcrrD.
nativa c a noção das coisas - o
SumI':; governados por chefes eleti
vos, que lhes facultavam a libcrdn.rle
de pensamento e os longos passel·1S
em suas igáraspcla. terra agreste, sa
tllrada de corredeiras; or~cntac.lo5 por
chefetes sub-tribais. qUe lhes pcrm:.
t1azn em sua comunIdade o trubalhl1
hcrmônico, no cultivo da mandioca
do inhame, na co.ça, na pesca. na
preparação de bebidas c t'o.brlcaç~o

de objetos de louça. 56 os convocando
áe vez em quando para 0.. guerra.; era.
natural que os instintos sa rebelas·
sem .ante as primeiras brutaIídadfos·
dos alienígenas.

Mas o Brasil viveu 20 anos esque
cido; ~ que ao regressaZ". d~ índIa,
Vasco da. Gama. abrasou a 1magin:l,
ção.· do seu povo, com. as riquezqs
imensas do país fabuloso. Cab:r.l co·
operou ainda mais para o descuido de
nossa cclonizaçác. Transtornou-l.he.
Cf espirito a rccepçio que lhe f&z o
camarím .de Calicut, que o recebeu
em um trono ce prat~. com brnç:,;s
de oLro, cravejado de brilhantes. es
meraldas e rubis. Ao voltar ao Porttl
[;a.I com um precioso carrcg-amen'.o
aut'ifcro, além de prata, ametistas e
turqueztls, D. Manuel haveria de
emudecer de espanto. enquanto n. sua
cobiço. lhe perturbaria a visão com
(; seu sonho de pcdrarias lumInosas.
Quem se fêz desde logo" senhor d~.

GUine', olvicto.va o Brasil, que nãc
passava de simples l/feitorla a ca
minho do Atlântico".

A desilusão sôbre :l1ndla adoec?l\
a alma. da raça, tirou-lhe o vi~or

construtivo. Nasceu o Brasil, port::m
to, num ambiente de erros: a princl
pio nbandonadoquo.se totalmente; em

..... --
seguida, vítima de ~ncoI15eqüênclas e
vacilações.

A decadência da. maioria das ca,ot
tanias, dondnr; a fIdalgos com privi.
légios feudaIs. (: fruto do. reaçú.o in
dígena contra a sc:lvagcria coloniza·
dora.
. O primeiro carregamento de P:l:.l

brasil levou trinta cattvoG consig".
A C~u·ta régia de 1532 já autorizn.
Martim Afonso de Sousa a cativar
gentios c mll.ndar vende-los r.m
Lisboa. Em 1540 pode-se considera.r
instituida, como 2egitlma., a esora.v1
dfiodo ~elvaS'cm. A Câmara de Sã.o
Vicente, em 21 de julho ele 1543, re
conhece fi escravidão, como meio le
gal, e distribui a tabela de prer; 'S
para0. compra dos lmligenas. Contra
essa lei manifest.ou-se o frei. Dio,,;,')
que foI assassinado á porta. da Ca
mara de São Vicente pelos colonos.
Os membros dn Cámara eram os "ho..
mens bons" da terra, isto é, os ho
mens importantes que' oprimjam o
povo. Nela não tinham llssenton os
operários. mecânIcos, judcus,de!r-'e
dados c os de condição humllde.

Diante d~ conflitos e lnconprCl~n

sões. D. João m manipulou o remt:
dio que lhe aconselharam: o gover
no geral. Rasgaram-se, pois, doaçÓ'~s

c f orais. .mde somente se encon~l·o.

varo previstos os meios de arrecada.;?,::
os conflitos entre solarcngos e senho·
res feudais, bem como o àlrcito do (10
natãrlo5 de cscravlsar o Relvícola. Mn.'i
a política. das Câmaras continuou a
mesma, eapitan.ea.ndo malquercnçace

O ano de 1550 é o mu.rco inicial Par:;.
n humanização do crabalho em no~sa

terra, porque assinala a. derrota dos
mamelucos - promotores da eScra.
vidão no Brasil - ante n5 5elva:;ens
c jcsuitas missionários.

A .segunda agressão às ptLCific~s

missões jesuíticas, que foi comanda
da por Alvaro da Costa. fUho d'o pro
prio governador Dua.rte da Costa, re..
àundou no primeiro ato público de re..
pulsa contra o tr3.bnlho escravo. D.
Podro Fernandes Sardinha, 1.0 b1spc
do Brasil, dirigiu no ano de 1555 as
suas célebres acLmoestações ao sov~r"

nn40r geral.
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o govêrno escraVD.fdsta de Duarte
da Costa serviu para armar preven
ções e exaltações de ânimos. E, com.:
conscqüêncio., já. sob o govêrno de
Mem de Sá, os ind-igenns propagaram
insurreições no norte, com dcstrul.
ção parcial da pequena lavoura e
gados, de Pórto Seguro e Ilheus, ~

provocaram, no sul, a formação da
~rr1vel Confederação dos Tamoi,,~.

O armi'it1cio de IperoYl;, consegu1C1~

por Nóbrega de .Anchieta, .em 1563
assinala o reconhecimento do diretto
s. gleba, por Mem de Sá. Ia COmeç'.l.f
c, ciclo das grandes conoessões de te::'
r,a, aos natural..s, por determlnaçac
do rei D. Sebastião. Mas a paz de
Iperoyg, de proteção ao indígena
aliada a fatores imediatos, ia des.::n
cadcar no Brasil a trc.nsplantação de
negro - elemento mais disciplina io
.para a agricultura colonial.

A morte de D. Sebasttão. princ1pD.~"

mente, foi de graves conscqUênciM
pa,ra, o país .~le era a figura de es
tirpe da época, o símbolo vivo de
um povo arrojado, o gênio recalca.d~

da. velha luzitânla. Morreu pela pá
tria, num instinto ca.valheiresco de
galvanizar o sentimento da raça ~ c
seu espírito de proselitismo.

O Brasil não foi feliz, no que diz
I'E:Speito ao problema social~ sob o rei
nado do:> três Fel1pes da Espanha.
Felipe II,por exemplo, embora nada
:fisesse em proveito da. nossa pátria,
teve a visão do problema social no es
trangeiro. E' surpreendente o seu de
creto de 1578, determinando o descanso
semanal, a. construção de casas para
operários e regulamentando' o traba
lho dos mineiros na Borgollha, sob
um regime de 8 horas de serviço, com
duas entradas de 4 horas.

Mas, . providencialmente, a Espanha.
encaminhou ao Brasil um homem de
vistas largas: D. Francisco de Sousa.
7 Q governador geral - o mais bem
quieto e humano de todos os govcrna
dores. A 15 de junho de 1599 permi
tiu a. criação das corporações de ofi

cio, de profunda significação social. E,
DO ano imediato, determinou a funda
çào de postos de socorro aos naturais
do pais, aplicando os próprios vencl
mentos em obras de piedade e segu-

rança pública. :e:le foi, também, o iniH
ciador das bandeiras - as prccnrl:ior~s

dl). democracia no Brasil.
Nesses 12 lustros de domínio espanhol

ainda dois nomes despontam: o do
padre Domingo~ Rodrigues, que con
seguiu no pacificação dos Aimor~~,1ni

clou os gentios na cultura elo alr;odão e
intensificou a cultura da cana, num
regime humano de trabalho, e o ho
landês Maurício de Na5sau, que m~n

dou distribuir editais aos colonos c se
nhores de engenho, a fim de que os
mesmos intensificassem o amanho do
solo, não obrigando nenhum trabalha
dor, porém, a regime superior no 12
horas de trabalho, segundo as leis bã
tavas. Fez mais Nassau: deu libcrdact~

de; culto até para o indígena e o afrt.
cano, Instalando, além disso, aS03cm..
bléias deliberativas - asprlmeiras da
América do Sul.

No Maranhão, no (Ua 29 de setem
bro de 1626, surgiu a lei elos machados.
Os escravos que custassem além de seu
preço normal, isto é, que não pudes
sem ser trocados por cinco machados
velhos, seriam cativos por tôda a vida
A frente de uma plebe enfurecida ca
minhou contra os potentados Luís Fi
gueira, que foi pr8so c seviciado.

Os grandes privil~g1os da municipa
lidade do Pôrto são, no ano de 1642,
estendidos à. do Rio, em vão, porque o
absolutismo colonial confundia obe
diência com servilismo.

E' pelos meiados do século XVII qu~

avulta a· figura do padre Antônio
Vieira, que encheu com o scu valor mo
ral e o encanto do seu gênio meio sé
culo da "nda braslldra. Já passarct I)

Brasil a vice-reinado, em 1640, ano dn
restauração.

Em sua terra natal ,05 zeus sermões
e:m favor do povo oprimido causavam
alanne entre os nobres. Dizia êle em
sua pregação, no ano de 1642. na Igr~jfJ.

da~ Chagas: ItEm Lisboa não há povo;
em Lisboa não há mais que dois Es
tados - eclesiásticos e nobres';\.. E se
quisermos dizer que há três não são
eclesiástico, nobrcsa e povo, senão
eclesiástico, nobresa e príncipe. E o
príncipe, quem os há de exortar em
matéria de l1beralidade?"

No Brasil 'a. sua. ação não foi menos
desassombrada. No seu sermão em São
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LlÚS do Maranhão, dizia éle ante os
.colonos exasperados: ":e:stepovo, esta
república, êste Estado, não ec pode sus
tentar sem índios". E, mais adiante
em faltar dos ncgl'os, apontando os
opulentos: "quem vos sustenta no
BrasIl, senão os VOssos escravos? Pois
se êlessão os que vos dão ele coml~r.

por que lhes haveis de ne~ar a mesa
que é zno.is sua que vossa?"

A sua. palavra na Bahia, na Il'mnn M

dado dos Pretos de um Engenho, con
tém acentos magníficos: .. Que coisn.
hom-/el ê ser CSC1'a,vO em wn engenho
do Brasil, Não há trabalho nem gê
nero de vida no mundo mais parecid')
à cruz c paixão de Cristo que c vosso
em um dêstes engenhos. Cristo d~s

pido " vós despidos; Cristo ~cm comer
e vós famintos; Cristo em tudo mal
tratado e -"65 maltrataclos em tudo". E
continuando: "êles colhem os frut·os
do vosso trabalho e o que vós colheis
deles ê um trabalho sObre outro".

A indignação do seu verbo conseguiu
o decreto de 19 de abril de 1665 pele
qual a. escravidão s6 era admitida em
casos ~xcepcionais.

Em seguida, obtém as leis llbert1stas
de 1670 e 1680, que pro'Vocaram fi re
volta. c:ie Bcckman. Mas, alguns colo
nos da BahIa, AlaZoas e do Maranhão
comovidos com a realidade! libertaram
os seus escravos. Todavia, a lnsurre!
çáo de 1681, provocada pelos c"lonos
desconte!ltes do Pará. haver1o. d2 revo
garas leis protetoras e conduzir Vieira
à prisão.

Mas já lavrava o incéndio das al
mas. Alguns escravos libertos uniram
se ~ outros fugitivos, sob a chefia de
ZumbI, e fundaram a. República Negra
nll.serra do~ parecIs.

Não é lenda a república de Z:Imbl
como nos demonstra Roquetfe Pinto.
Domingos Jorge Velho, que derribou ~

nepúbllca em 1697, destruindo mais de
20 m.tl negros. inà10s e cafU.5"S, fol
ellcontrar entTeêles govêrno consti..
tuido, divisão de poderes, além de
grandes plantações! criação de gali
nhas, cultura de algodão, fabrico de
panos grossos e alingua portuguesa.

Com. a Repllbllca elos Palmares mvr..
re AntOnio Vie.ira, seu precursor, Ma;
outros "qullombos" surgiram na fase
1med.i.atA,

03 três últimos anos dêsse primeiro
per1odo histórico são de perseguições
e de massacre. Iam reBsaltar, na se..
gunda fase social, os anseios de llber
.dnde elo próprio povo, bem como a ati-
tuele desassombrada de algum~5 Cfi,..
maras de Vereadores c o orgulhosa
esp1ríto de seleção de outras. imbui..
da.s de aristocracIa. como se entrevê
do primeiro ato da Câmara do Mar.l
nhão, no .o.no ele 1700, qUf:, anulou
a eleição de almotacé de um indi
víduo porque vendia sardinhas e be
rlmbaus.

A Justiça, prà.ticamente, quase não
existiu nêsse está~io da nossa civ1l1
zaçfi.o. O Código de D. Manuel, pu
blicado em 1521 e sob cujo regime ví
veram as Câmaras até 11 de janeiro
de 1603, ero. posto à margem, nos mo
mentos d1!íccls. Anteriormente a t550
c desde o descobrimento até 1521 apl1
cllva~sctremulamente o regime das
ordenações man'll.cZinas e atonstnas,
que rccopilaram o sIstema seguido no
direito e le~i.:;lação foraleiro. Por ou
tro In.do, sob as ordenações jilipt1UL8,
que entraram em vigor a 12 de janel
ro de 1603, a justiça continuou a sua
caminhada às cegas. Revoga\'am-se
preceItos inteiros das Ordenações, com
recurso conseqüente ao direito roma
no e velhos praxistas Acúreio e Bar..
tolo. Existia tn.m:;ém o vício de jul~
1Jur pelos arestos c casos ,ulgaclofi,
sem examinar a identidade da er,pé
c:1e. Com aS descobertas das nUll.'1.5 e
o rigoroso contt'ôlc do metal pela. co
rôa, começa a fase embrionária, que
vai de 1701 a 1821.

Desde as cartas de doação e res~

pect1vos· forais, isto é, desde os pri
meiros atos que regem Do colonizaçâo
do Brasil, fixara El-rel os direitos da
corôo. na quinta parte de todos os
produtos do sub-solo.

Como a forma de arrecadação sem
pre desse mnrgem ao fraudes, os mi
neiros organizaram, com o intuito de
defender os seus fnterêsses, algumas
agremia.ções locais, que corresponcllam
aos nossos modernos sindlcatos.

Quando a corõa tentou aumentar n.
finta. a.nual de 30 arroubas, confonne
hav1.a.m concertado, ver1!lcou-se em
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Vila Rica o levante de 13 de março
de 1715 - leva.nte em massa da po~

pulnção, que trouxe como resultado n
suspensão das novas ordens c o es~
tabclccimento do descanso oprigató
1'10 aoS sábados.

A agitação de 1719 surgiu com os
novos processos de capitnçúo e de quln~

tagcm, que lnferiorlsavam tõda a clas
se escrava. Foi motivo também do.
sedição fi. idéia da promulgação do
código negro do Conde rle A~sumar,

segundo o qual a todo o êscrnvo fu
gido "se cortasse a perna direita e
no lugar se lhe pregasse uma de pau,
isto para que o senhor de todo o
não perdesse".

O chefe do movimento era o negro
Franclsco, cognominado "Xioo Rei",
CJ.ue convocou a negrar1:l afro-brasi
leira e fundou, em Vila Rica, o rei
n!ldo do Rosário. Possuia o "rei",
para a sua coletividade, a mina ct..
qllísslma do. Encard1cira ou Palacl0
Velho. O trabalho era organizado, as
transações flscalizadns c os prazeres
divididos. Ele antecipou. assim, no éra
das coopc:ratlva.s e do próprio socia
lismo cristão. Embora jugula.da,ma1s
tarde. a :-cvolta teve aindn o mer1:"
to ele impedi:'.a promulgação do de~

nomlnndo código negro, que foI re-
. cusado por O. João V. Igualmente

o E. do Rio v~brou com Ca.mpos, as..
solada durante quase um século pelos
Viscondes de Assecas, descendentes de
Sa.lvador Correia de Sá. Benta perei..
ra, Coltinho p"angel, Manhães Bane..
to· e Mariana Barreto foram 03 artí
fices ela perspectiva de autonomia de
sua Câmara MUnicipal, uma vez que
56 em 1834 a província teve adminis
tração autônoma.

Também o rigor do trabalha escra
vamotivou, noPia'\.ll, chefiado· pelo
íncllo Manuel, o. revolta de 1713. Esta
durou cinco anos c se propagou ao
Maranhão, só terminando coma che
gada do governador dessa província,
Bernardo Pereira. de Berredo, que de
terminou o descanso semanal obriga
tório, a. suspensão do trabalho algu
mas haras por dia, bem como /la dis
tribuição de viveres condignos a to
dos os infelizes'·.

Em outubro de 1711, na Bahia, João
Costa, o "Maneta". levantou a popo
lução num protesto contra a opressão
dos escravos e o aumento dc~ impos
tos. Em 1716, novo movimento se
verificou nêsse sentido .. Em 1720, no.
cidade de nhéus, com os apláusos da
mass2. llndrajosa, João Figueira tra~

çaVll as bases do sindicalismo, com
ao fundação da "aerczn1ação dos pci
~elros", com diretoria eleita e esta..
tutos organizados. No. capital do Es
tado. em 1730. foram os próprios Sal" .
dados que se amotinaram, clama.ndo .
contra o encarecImento do custo de
vide. e a miséria popub.r. Qucriaror

ainda, o restabelecimento do juizado
do povo, extinto em 1712.

Entre os grandes movimentos l1bc·
rais do Brasil inclui-se a revoluçâo de
1720, em Vila Rica. chefiada por Fe
lipe dos Santos, tribuno da. plebe c
sedicioso verdadeiramente popular. :ele
não comovia· sõmente pelo coração;
Exaltava pela alma e pelos sentimen
tos radIcais. Não era sõmente contr&
a cobrança dos quintos. Queria o di
reitosob uma atmosfera de justiça.

As suas reivindicações encontram..
se plasmadas na proposta de 2 de ju
lho de 1720. endereçada ao Conde de
Assumar: aumento do salário dos dcs
carre~adores de ouro; que os· escra"
vos não fõssem seviciados nem arre
mn.tados em praça pública: que se or~

ganizassc regimento para salário dos
escrivães. tabcliães~ meirinhos e al
caides; que nenhum ministro fizesse
vexações ao povo. com seus despachos
violentos. nem determinasse prisôes
sem as circunstâncias do direito; que
os mdhoramentas públicos não fOs
sem compreendidos com o sacrif1cl0
do povo; que o nacional pudesse par..
ticlpar, em todos os sentidos, na. di
reção dos negócios públicos.

O Conde de Assumar simulou acei
tar ns propostas e pl'cpnrou~lhe a ar
madilha.. Acorrentado,· Felipe dos San~ .
tos. foi submetido a uma farsa de su..
ma,rio e no me5n'~O dia executado. En"
farearam-no . c depois o ataram, de
braços e pernas, a quatro cavalos bra.~

v1cs, que o despedaçaram pelas ruas.
para "que até na morte nâo tives..
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se em si uniúo e lhe faltasse o 'des
canso da sepultura".

Mas o movhncmto de Felipe dos
Santos não se perdeu em atiduc1cs
inúteis. Despertou dirigentes e pre
veniu vontades. Já em 1728. o govêr
no da província determinou que todos
os colonos matriculassem os seus es
cravos maiores de 12 anos, sob pena
dos mesmos se tornarem Hvres. E
três anos após uma provisnorégia ar...
denou o. posse de umprocurn.cJ.or da
cÚl'ia, no Maranhão, não obstante ser
pardo.

A coroa, destarte, começava a ter as
suas pr~;;ocupaçóes de justiça com o.
colônia. Os seus filhos ensaiavam os
primeiros passos da vontade decid1cl~.

Em todos os corações, palpitando. o
anseio de ser livre... Assim, de 1700
em diante. o povo vai acumulando m
centlvos para a luta contra a opressão
e manutenção dos privilégios. V.erda
de1ra reação à resistência das classes
abastadas, que fundaram nn tradição
o direito de mnndo. A gestação dessa
mentalldade é lenta e dolo:oosa. To
davia, nada mais poderá. deter a an~

gustiosa atividade dos espíritos para a
fecunda elaboração ..ela alma futura..

A euel'ra dos Mascates, em Per
nambuco, é um exemplo com os seus
rasgos de independência. A guerra dos
Em'boabas, entre paulistas e reinóis,
com o seu sentimento nativista, vale
pela afirmação de um povo.

Agora, não é somente o homem ão
povo que .reclama justiÇll. Os pr6prJos
adventícios. que aqui formam o seu lar,
o mazOnlbo e os que excrcer.n !unçôc~

de legisladores na colônia. camlnnam
em direçúo à. alma popular. Em ja.. ·
neiro de 1737, em Minas Gerais, estou
ra n. revolta dos veren.dores, em favor
da dlminulçáo das horas de trabalho f'

num protesto contra n polftlca co~r

citiva da car.oa.
No ano imediato instala-se a Cáma.

ra de Icó, D.O Ceará, que desde· lo~o

cuida da proibição da e,=portn.ção QU.

mandioca e. da carrapatelra, em Vlr
tude da carestia. No ano' de 1740 e5~U
Câmara fo.culta Do constituição Qe
jO grupos de alfaiates e sapali21ros", qUI::

organiZaram, na. medida dos seus 171-

terêsses. a sua tabela de salários, san
cionada pela mesma Câmara,

D. João V manda criaI: cargos da
juizes na}; frc~ues1as dos scrto.ss oa1(.1.'

nos e maranhCl1scs, que são dissenl1
nados, em brc:vc, por todo o Bra.511.
Com a chegada drl5 melhores rcrr~

m~ntas para. a mincrn.çilo surg,e um
novo ciclo de arrojos. Rio Grande r~o

Sul, Santa. Catarina c Paraná súo var..
rieios em várias direções. Serras foram
transpostas, c, na região dos Parp,(;ls
afloraram novas minas. Descobriu-se
o caminho, por terra. de Cu1abá. ao
Pnragui, e, pelas águas do Guaporé.
a mineração tomava corpo. InvadlclrJ
Galãs, cuja situação geográfica per
mitia a sua comunicação com a bnlXtt..
dn. nmazõnica e com os chapadões .:lI)
Parnaíba. São Francisco e Paraná. no
vas fontes de riquezas irromperiam.
OI; homens chegam às alde1as do Ma
moré, pelo Pará, arrojam-se ao Gua
parê, ao Tap~j6s, e .sondam as rIquezas
da MadeIrn..

O progresso caminhava tão zur
pr,eendcnte que. poucos anos após, fo
ram encontrados no Goiáscorporaçóes
de vaqueIros e mineiros nobres. f:3·"S
permitiam o ingresso nessas corpora..
ções dos trabalhadores qUe produz1s...
.:;cro acima do normal, dancto~lhes além
disso. um dia de descanso semanal ~rn

reconhecimento. No extremo de GoIás.
crnTro.íras, Pokl teve oportunidade d~

as:;lstlr a. uma festa de Santa EugênIa,
padroeira dos negros.::om .todos os ri
tos já encontrados e.m Vila Rica, com
"Xlco Rei".

o SR. PRESIDENTE - Lembro aO
nlJ1)re orador que está. finda0. hora do
e~pediente •

O SR,.. BRíGIDO TINOCO- VoU
concluir. Sr. Presidente.

Com o falC<limento de D. João V
Sobe ao trono português D. José I.
lo. surgir, portanto. a figura imensa de
Sebastião José de Carvalho· e Melo, O
Marquês de Pombal.

Verdadeiro estadIsta, legitimo cono,
dutor de povo. dão-nos como neto "e
uma préta, uns, e outros dizem-no
de5cendente de indio. pelas casas d.~

:Mendonça e Cavalcanti de Albuquer...
que, ligadas ao cacique OI Arco-Verde" •



- 220-

Discípulo deDlderot, o absolutismo
das ceorl:lS metaf1sicas não o absorV1J.
nem lhe refreava as at1tudes direto
ras. fi101 por 15S0 mesmo um hom;m1
fora do espaço acanhado do seu tem
po. Não fêz ouvir, apenas, a. voz do
velho Portuga.l no concêrta das nações;
honrou tambem o Brasil, cujos filll0S,
com a sanção dos séculos, aplaudiram
11 sua obra social.

In terpõem as suas origens obscuro.:;
como fator preponderante de suas a.tl
vidades. Comparam-no. alguns, ao pll
dre Feijó. que. fruto de um amor c~an·

d,stino. a cada instante expandb a
impetuosidade do zeu 1ib~rallsmo e a

. violência dos seus recalques. em ra~

gos ma3'níficos. que lhe daVam o as
pecto de "Jupiter tonr...nte, do alto de
um Olimpo p:J.gão". .

Pombal toi, incontestàvelmentc, um
adnl1rnvel reformador. dotado daque~a

o.u9.l1dadc especial de mando. de :ue
nos fala Spenglcr. Desde logo, modi
ficou os métodos escolásticos das Uni~

ver::;1ctadcs fazendo comqu~ prcdomi
n:lSS~ o estudo das ciéncias natura1s e
positivos. Fundou a escola do com.1T'
c~o animou a 1ndús~ria.· perseguiu o
par~s!tismo don nobres. animou o ln
tercâmblo dos produtos e das ldéla~.

dando feição nova li. c<:onomin. ponu..
guêsn.

Deve-lhe o Brasil sct::centista inú
meros benefícios. Além das leis sOciais
C' h:;m:t nZlt: que logo dcstacaremo~j.

fundou divers15encolas. nomeou Ora.
iill~lr(Js p:a.rtt cargos de direção t' pro
t~gr.u a nossa construção naval.

Teve erros tremendos e pr:l.ticou vio~

lênc~as lnomlnáve1s. mas esses dcs1i~e5

são obscurecidos pelo. sua grande obra..
A!Jós declarar "não ma1s existir escra...
vlzado. mas sim assalarIado" tmpile
a cbri~~ toriedade do contrato de r.ra·
balho com os lndios. E, f)zlo alvará
de 1755. esclarece que os "vassalos
dêst" Reino e da América ~l~e

casarem com as indias dele, não
flCilm com infamill nlguma. ante~

.se farão dignos da real atenção. e.·
110.5 tr;r!'ns que se e s ta b e te c =
rem, serão preferidos para os lugo.
res e ocupações, sendo seus filhos e

descendentes hábeis e capazes de
qualquer emprêgo e dignidade".

Após efetivar a liberdade dos ín
dios, fulmina os privilégios de cOr
com a lei de 2 de abril de 1760, r.le
terminando prisão e perda. do fOro de
fidalgo nos nobres que .. dlst1n~uam
nc trata c na civi11dade os sobrccU
tas natU!'ais da índia, ou seus. Ulh03
c descendentes".

Pelo alvara de 19 de setembro do
ano imediato liberta o pr6pnonesro,
que se vê elevado à dignidade de em
pregado livre capaz de escolher a sua
?-tiviclade e o seu patrão. E ordena,
taxativamente: "Imponham-se flS pe
nas, que por Direito se acham es
tabelec1dn5, contra 05 que fazem cá.r
ceres privados e sujeItam a catlVeiro
os homens que são l1vres".

Quando Pombal descobriu -a exis
tência dos quilombos de Carlota e
Guariteré, em Mato Grosso. compos
tos de IndIos e negros fugidos. em
virtude do rigor do trabalho escra
VL. consentiu, pela carta régia de 15
de janeiro de 1774. na manutençiio
dos mesmos, que sômente foram des
truidos após a sua queda do Govêrno.

Pombal traçou no Brasil e Portu
gal, com as suas lcls, a senda demo
crática. E, para ainda mais rcftlçar
o !1beralismo nascente, imitou R1che..
lieu: perReBulu o purltan1smo. Mais
ainda: abriu as portas da maçonaria,
com os seus elementos vacilantes e
realizadores. seus erros e Virtudes;
aproximou o Judeu do nobre pelo ca
sarnento.· Como Colbert. criou o es
tado ccon6111::co. para o trlurifo futu
ro de um Govêrno popular, orienta
do no humanismo.

Quando ascendeu :A.O trono D. Ma
ria I, foi Pombal mandado para a sua.
quinta de Oeiras, expulso do Paço.
Iam desencadear, agora, os ódios e as
cóleras.

O SR. PRESIDENTE - Peço· ao
nobre orador que termine suas con
siderações.

O SR. BRIGIDO TINOCO - Aten
derei il· V. Exa.• Sr. Presidente.

A preocupação de destruir a obra
de Pombal acirrou novas tensões en
tre os naturais c os advcnticios . Res...
tabelecldos 05 preconceitos, o ardor
dos filhos desta terra se renovaria na·
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consciência do seu valor , protcgendo~a
com o fanatismo de senhor ela Gleba.
O Congresso de F.11adélfja, em J776,
Já declarava, SOJenemente a igua.ld~

de dos homens, c que entre os seus
direitos inalienáveis estavam o de
vida, liberdade c trabalho.

A desigualdade de classes, no 1r;jus~

tiço. da côrt2, a independência dos
Estados Unidos· c o espírito de refor
ma que invadia todo o mundo civi~

l1zado, paI·tanto, geraram l'I. Inconfl~

dêncta mineira. O' primeiro illconfi
dente foi José Joaquim Maia, nnfo\Cido
na choupana de um pobreartezão,
sob o céu do. capital do Brasil. Cul
to, inteligente, a sua entrcvi::ita com
Jefferson, em que analisou a situo.
ção social do país, marca n cxlstên~

ela de wn rcallzador, de tiro grande
idealista. •

Nas cartas de 2 de outubro e 21
de novembro de. 1786, cllrlgidas o. Jcí~

fcrson, nas quais se a~sina "Ven~

dck'" já. o notável Maia solicitava
'um auxilio extremo da brilhante na
ção amcrlcrmn., narrando~lhe que a
pátria gemIa em r.t.troz escravidão, oz
homens n(Lo tinham liberdade, otra.~

balho era aviltante c os usurpndorcs
pisnvnmo solo pátrIo :rasgando as leis
dn natureza e da humanidade.

Falecido inespcrndrlmentc em Lis
boa, ao Inconfidência nã.o ficou esqnc~

cida. Gonza;a, Cláudio, Alvarenl;a, o
cônego LuísVlcir:l., o sargento-mor
Luis To1cdo Piza e outros Jntcns1fica.·
ram o trabalho. A ésses hom CO!)
unlu~se Joaquim José: da Silva Xa
vier, o Tiradentl:s, que traçou defi
nitivamente os rumos objet1vos da rc~

voluçd.o, de caráter popular. De (ato,
Gonza~a, nã.o obstante scr português,
era filho de pais brasileiros e na ju~

dicatl.lra saturara de justiça o popu~

lacho sofredor; e' Cláudio, além do
~eu alto espírito, tinha a tomar-lhe
o cérebro as SU:l5 filhas Francisca e
Maria - frutos de uma mulher do
povo com quem se amancebara o ln~

confidente ..
Positivaram, pois, as linhas mes

tras da república nacional~ liberdade,
leLs favoráveis ao povo, que teria
trabo.lho digno c remuneração com~

patlvel; e, como tivessem em mente o
regime estntal americano, ideal1za-

ram nsscmbléias locaIs, subordinadas
a um parlamento central. com parti
cipaçúD de tOdas as classes.

Tiradentes era um homem de rara
firmeza moral. Descendente de mo
tie~t1ssmul. família de: Sâo João d'EI
Re1, ldcntif1cou~sc desde cedo CUlI1 a
rr.n~3a. 1."01 maf;catc em Minas No~

vas, vendedor ambulante c dentista
hllbll1zs1mo no norte ctn. capitania. c.
finalmente. a,rrojou~zc u vida militar,
alistando-se no rcr;imento de dra..
Gões.

A escolha dessa última prof15sáo
Iõra motIvada por paixão contrarla~

da, qu.e tivera por uma Jovem neu de
S Jo~.o d'E] ReI. filha de pals por..
tUg'ucses. Estes não con3(mtiram na
enlace por ser TIradentes "pobre: co
lemo c homem de côr morena". Tem
razão Spengler,portanto, quando diz
que só partindo da alma pode des
cobrir-se a história do homem.

Recalcado, excitado pela a.tmo~!era

de prcconcoltcs em que vivia, Tira
'CIentes ainda encontrou na vida ri:ú~
litar as maIores injustiças e decep~

çõcs, porque odiava a subserviência.
Estava, portanto, com o grupo tll)cr
tador, de alma abeort:l. Diz José Alves
M~cicl que, ao lhe falar certa vez
sôbre a indcpcnctGncía do Brasil, cho~

rava como criança..
Tiradentes ('ra de aparência exqui

f:ita, c;nbora simpát1co peszoalmelltc.
Tinha o olhar espantado, cabclosre
vo~tos, estaturn. alto., ombros largos,
andar desassombrado, voz forte e fá
cil, embora sem atrativos, de fran
queza rude, embora. afetivo, via de
r~gra. Tinha n. dar~lh~. ainda. um
tcdo de espantalho, a sua lónga c~.pa

preta, que lhe vinha quase aos pés.
D:d jul~nrem-no alguns, um louco, e
ser vitirnõ1 da zombari:J. de muitos.
Mas foi um gulr sem düv1da, li. pri
meira figura da • .:volução.

A derral11a foi o prctext<l escolhido
p~T'a a deflagração da contenda. Por
cC':1sião do seu lnnçamento. os !ncon~

fidentes sairiam Do rua, tendo aos lA
bias a scnh:L: "Ê tal dia o bat!sado'·.
mos que aderiam ao movimento, di
zio.m: "Viva II l1berdade!"

Tinham os inconfidentes, dôssc mo
do, todo o prcgrama traçado. Que
desejavam êles, afinal? - A Repúbll.
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co. fecleratlv:.L, ~ob o signo dn. liberda
de; Do criação da universidade de Vil..,
Rica e escolas públJcas para a lng
truc;ão elo povo; pcrdfto das dívidas
dor, contrlbulntes em atrazo; que t6c1as
V,$ prcfissócs honestas fossem consl
ctcradas igualmente dignas; qu~ S~

àesse aos municípios funções estrita
nlente locais, numa positivo. consugrn
ção a. sua n,utonomia; a fundação ele
fábricas de todos os arti~olj qu~ ";c
importassem da metrópole, com 'l par·
ticip::!J;i..o eles op~rár105 nos lucros;
ablJIição d:t. escravatura, por etapas;
e í1 proteçüo especial do Estado aO~

pais que Dos5~:is5em mais de 5 n:l1CS.
A traição de Silvério dos Reis e o

r1gCt.I' de B:"rbac::na reduzirarp tudo à
etesg!'aça. Dl:l5 após à prisfi.o dos in
confidentes, o dc.sembargador Alvllre~

Clfl Rocha lia o Cl'emendo dC5p:lCnO
exarado no processo: "Sem embargo
Cios embargos, que não recebem por
sua matéria, vistos os autos, cumpra
se o llcórdãoembargado".

Mas a carta régia de 15 d~ outubro
etl! 1790 comutou a pena dos incon
tinentes :l degredo, com exceção da de
Tiradentes, enforcado na praça da
Lnmpadosa.

O corpo de Tiradentes foi dividido '!nJ.
quatro partes. sua descendência con.~1

derada infame, n casa onde moraVll fd
arrazada. pnra qU2 nuricn ma!~ 0.11 se
constru!sse. tendo em seu lugar se er
gu1do um pilar, recordando a culpa do
"réu abominável", Trinta anos depois,
no entanto, a pleoa enfurecida o.rrazou
() pilar. c, em seu lugar. colocou llIDa
enorme taboleta como nome do subl1
me pregador Hoje, ali vive a estátua.
do martir. assinalando a sua. té e o Sf4U

idealismo, sInal evidente r1.o tem:! que
o~ home:ls da Inconfidência colhf'ram
do Inicie de um verto de Verg1:io na
sua Bucólica. 9.:&: "Libertas quae será
tamen" .

Mas 3, violência da cõrtc não intimtA
dou os brasileiros. A desgraça a.calen A

tou novos desejos, Na manhã d~ 12
d.e agôsto de 1798 ap:ueceram afixados,
em diversos recantos de Salvador. na
Bahia. inúmeros fclhetos concitanclo
o povo â revolta,cnqunnto à. pr~ça

principal da cIdade. a. massa dava
vivas à liberdade t: morras aos precon
ceitos. Lavradores, alfaiates e solda..

do~ foram os artífices da revolução
baiana de 1798. O movimento fracas
sou, mas o "Estntuto dos Trabalhado..
re;''' confeccionados por CIpriano BaA

l'~ta, ManeeI Faust1no e João de Deus
assinala o advento do verdadell'o sin~
dl.cal1smo no Brasll. Fôrca, degrêdo c
cárcere fOl'am os prêmios dêsses ho
mens.

Aqui no Brasil, o fanatismo à terra e
o' aprêço às suas tradições nasceram
com o natural. Se o pais possui:5~ um
veiculo mais célere de idéias,· como a
Imprensa, talvez a nossa independência
e a humanizaçúo do trabalho repon
tJ.ssem mais depressa. Basta dizer qUe
o poema impresso pelo padre Viegas.
em 180'1, fei a primeira composição ti..
pogr{J.fka na colônia, depois de 1747.
Entretanto, a imprensa já.' se instala..
l'nem 1539 no México; em 1583, no
Perú; e em 1630 nos Entados Unidos.
No próprio Portugal ela tivera pleno
ingresso no a.no de 1465. Era o temor
do reino ao órgão de cUfusão, seme:!.
dor da liberdade de· pensamento.

Cem 2. chegada da fllm1lla· real ao
Brasil e logo determinada a nbertufc.
dos nC3WS portos o.ocomércl0 e fi. na
vegação do mundo, por inspiração. do
Visconde de Cairú. Com a entrada de
nova gente acodem novas concepçõe~

e outros ares embnlsamam as cousas
noclonais.

D. Joáo VI ordenou a construção
de escolas, arquivos, bibllotécas, jar
dins, teátros, bancos, concede favôres
pa.ra estabelecimento de fá.bricas j mau...
d~ abrir estradas, regulari~a o serviço
de correios, ettimula a indústria e o
c<Jmérclo. Funda a imprensa régIa,
sendo que o jornal •• A Gazeta ele Rio
de' Janeiro", 6r~ão ofl~lnl, e, posterior..
nlentc, a revista "O Patriota" apare
cem inicIando a imprensa no Brasll.

As leis soci:l.is ti ....eram aplicação !la
cc10nia. Pelo decreto de 21 de outu
bro de 1808 determinou D. João VI
que osnrt1f1ces e oficiais tra.balhassem
durn.rite 7 horas. sem interrupção. na
Cosa da Moeda, sem outro horário
d~ trabalho para. cada dia. Dá férias
de iornais aos serventes e trabalhado
rf'S; torna obrigatória a remuneração
no trabalhador indígena maior de 20
allOS; considera de muita distinção o
<:mprêgo de porteiro real; concede a
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contlliuação do soldo às vluvas dos
oficiais mortos em açã.o: fbm o orde~

nado dM empregadas do Paça; conce
de às pcssóas empregadas nas fábr"lcas
do Brasil 05 mesmos privilégIos que
H:m as de Lisbóa; c reconhece a Uti11~

dada das feiras em favor elo povo.
Mas o rotundo Bragança errou mu1~

tas vêzes. A sua. provisão de 31 de IZW.l0

.óe 1809, .em que manda orB'anlzur
companhias de capitáes de malo pnra
ao prisfi.o dos escravos rugIdos, pl"O'VO~

cou 1Je1"nJ. descontcnrt:unrmto. To.m~

bém ~ sua lei de censuo:-::. à únprensa,
de 14 de dezembro d<1ssc mel;.mo a.no.
despertou sincera indignação em tOdo.
ascln.sses socia.1s

A Carta Régia de 28 de agôsto de
I811,pela qual todo empregado na5
minas ficou obrjgado a. coaneçar o
t'I"abalho o mn1s cêdo c o Q,C~ba.T o
mais tarde poss1vel, em virtU'de do
excesso de dias ~a.ntos e fe'liOOoo,
3.Cir.t''Ou o clamor d'Os tra,.ba.lhad.()(l"E:S
das minas de Soroca"bn.. cujo protesto
serladc justiç.a comtri.sse da hístór1n
como li a tC'nsão doo tr8s dias". O
movimento foi {;en<:ralíz~o, de vê,z
que ess.a. Ca.rta Régia '1mh: revog·ar
a de 12 de jul:ho ele mesmo amo, em
que o rei cleterrninn.va que o tra;b::v
lho nas minas se fixew3 "sob libe
rais princfpioo".

Alêm d.izso, (l. elevação dos i!Il1lJ)OZ~

tos .. causa.va. alM'me. Os maiores
produtos da ind'ÚStl1a CCki:ll~l, como
o açüea.T, os couros, o ta,·b41.co, e o 311
godão foram c:lTrcgados de pesar10s
ônus. Na.da mais ",tendia às n e
cesstdiade·s do Govêmo. que g:J..S.tM'a
cOOl esbanjamento e ostentação, 50
bressaindo-se, ain<l.a. OG do~;falques e
as dUapiod·ações de tôda. :'. o:-dcm, co~

metid.<>s contra a fazen-:t·a, pública.
Por cu1r.o la.do, a torpeza de Cl1.rlO'tn.
JOo.crwna, que sealfo.ra. ao bandido
/, Orel!ha", no ara de l1quirlar as
sua.~ rlv·ais, enchín de pún:ioo e de
ódio os nnociona1s.

Não era possível que os brasi~e:ir<lS

suportassempassi'V3.mente essas afrcm.
tas. Paxa ac:J.1mar os nossos pat.rí~

ci'OO, o atormentado D. João eleyou
o Bras11, em 1815, à cMcgoria de
Re!1'!oI') U1"JJdo à Portugal c AlgDiTVCS.
Issc '1teiu, ainda. mais, aumenta.:r o

ânimo de liberdade do Brasil, at1..
v3.IlJd'Q os frutos da revolução d·e 1817,
em Perna.mbu(;o.

Prc-e1rJftados os accmtcd~.1entoo e
vitoriO".::.a o. revolução social re,pU!bl:1
can.a, foi organizada., d·eecL logo, a.
Junto. Governativa, composta d'O pa~

cire J·eydO Ribcu'o, d·e Dcmlinr;os Matr
ting, Tcotónlo Jorge c JOf;é Luís üc
Me.,tl'do()·nça.

De llnfci.o, declararam que Pern",,1l)
buco, Ceará, Pn,raíba e Rio Gra..nde
do Norte, constituia.m uma ro rcrplÍ
blica, cuja S1.llpr:rficl<; deviEl SCT au
mcmtad3. com a a.desão dQ~ outros
Estados. E, à. m:l:nc!.ra da revolruçã.o
ír.aooes,a., 31br"l1ra-m (. tratamento ce
rImonioso pelo(j d,c patT~A(J,. iguaJ:JJn...
do~se perante .n. 1m oodOb os me:tn
bros da nova TE;!pú·bl!ca. Proscreve
ram~se títu~os de no'brez:. c prfrVilé
g10s de classe, ab(j11Tam-s- os impOS
to:; extorsi'Vos, bem como os mono..
pólios, as menções de dlreltos e fa,..
vores espwo.is.

Prt}so, no entClnto, o princll>al emis
sário da :,evolu.ção - ... padre Roma
- o têIncr se apooeTou elos crlad:ores
dI:' república..~, desmanoo1o.nrtf.o-a. Su
c~'Cleu~.se a prisão de frei Caneca., ~
dre Mitrtteliinho e de todos a cllei'es
do movimento.

O SR. PRESIDENTE - Mais uma
vêz, peço a atenção do orado'I" sóbre
o té:':'Ini'=lo dotemJX; a que t8IJl<lí
reito.

O SR. BRIODO TINOCO - Vou
t~nninar, Sr. Presidente.

A vinganç.a da côrte surgilÃ e'n&
gica e tremenda.. Os rcvoluci'Únâ:r1'Os,
depois de moctos, tinharr. cortadas as
rníi.os. decepadM . a~ clJibeças c 00
membrClS esqutlrtejados. Dorni'ng'Os
T·eotôni'O lievc a cn.beça hasteada na
Solerlcde e as mãos no qlWJrtel: li.
cabeça do p:u:1~·e Tcn6ri - foi p~a

Itap3il'ica. e as mãos paTa Goiân:a,
após o cmo:po ser ligado C. cauda de
um ca:valo e ar.r.rustado pcl:J..S ruas do
Recite: de José c.[.e Banos L1ma, a
cabeça 1'01 para OUnda• .lS mãos paro
o quartel c os membro salgadas e
dispersos. Também fim tenebr();'j.O
teve Jooé Peregrino, jovem de 20
ancxs mccmpletos! que foi coaw1od'eTa.<lo,
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&pó: um lustr:o, l.IiPenas, à. sua <:'XC..
cuçâo. o herói de ParaJib:.

Com os prore5tOS g·eneral1zaodos, a
COrte se ElICovara3. e ooncedrco PeT"
dâ<l aos dema1e 1m'Plica,d~ no mov1..
mf:1l&.o, oferecendo a.o BrasIl, pelo
Decre1iO de l{) d·e m'DJI'ÇO cf,e L821 aB
bases da Constituição Polftlca cL'l
MonarqUia Portu~esa.. contetndOa5
pnne!Jpa,1s l'el'Vind1!cações dos fdeaJis..
ta.s d'e 17: respe1oto à proprledade:
l1bel1d!a.de de ação, d,erutro da lei: se..

• gu-r.l'.l.nc;a pessoal e a C1et·e:rIIlI1nação de
que n1'11lguem pod.erá se enoon:brar
prêso sem culpa tcmnada.

A política na.clonal tomara norvOG
rumos. Dai por d.La.nte, nem a. con
duta flam-ejamte d-o prtncJjpe herdei
ro. funda.'Ilic1o um !m'Péri'O do alto de
sua . "bêsta baia gateadR", JJnJter..
romperá os ímpetos eLa n'OSSa vocação
soc1al dern.<>cráUca.

O Eram] d·esperrtava "la:'l () m'Undo
e para os seU3 altos destinos. (Muito
bem.: mu.ito .õ:mz.. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Está finda
a hora do expediente.

Passa..se à. Ordem elo pia.

Compareceram mais 65 Senl10res
Constituintes:

Partido Social Democrâticc

Amazonas :

Leopoldo Peres.
j?treirada Silva.

Pará:

Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Carlos Nogueira..
Moura Carvalho.

Maranhão:

'Clodomir Cardoso.
Vltor1no Fre1re.
Odilon Soares.
Afonso Matos.

PiaUÍ:

Rcnault Leite.
Sigefredo Pacheco.

Paraíba:

José Jo!1U.

;Bahia:

Regis Pacheco.

E. Santo:

'AUllo Vivaqua.

R. JaneIro:

Amaral Peixoto.
Eduardo Duvlvler.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura..

M. Gerais:

Benedito Valadares.
J'oaqulm .Libânlo.
Gustavo Capanema.
Celso Machado.

" fJair Tostes.

São Paulo:

João Abdala.
Sampaio Vida!.

Goiás:

Guilherme Xavier.
, Paraná:

Munhoz de Mel.o •
João Aguiar.

R. G. Sul:

Gaston Englert.
E161 Rocha.
Batista Luzarclo.

União Democrática Nacional

Pará.: '

Agostinho Monteiro.

Maranhão:
Alarico Pacheco.

Piauí:

Esmaragdo Freitas.

R. G. Norte:

J osé Augusto.

Para1ba:
Joãoúrsulo.
Osmar Aquino.

Pernambuco:

Alde Sampnl0.
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Bahia:

Luis VInna.
Rafael Cincurâ.
Al10mar Baleeiro.
AlbericO" Fraga.
Clemente Marian!.

R. Janeiro:

. Prado Kelly.
Romão Júnior.

M. Gerais:

Magalhães Pinto.

São Paulo:

Paulo Nogueira.
Romeu Lourenção.

M. Grosso:

Dolor de Andrade.
Agrícola de Barros.

r'arUdo Trabalhista BrasUe!ro

Bahia:

Luis Lago.

Distrito Federal:

Benjamim Farah.
Vargas Neto.
Antônio Silva.

M. Gerais:

Ler! Santos.

São Paulo:

Guaracl Silveira.

Partido Comunista do Brasll

Pernambuco:
Agostinho Oliveira.

Partido Republicano

Maranhão:

Lino Machado.

Pernambuco:

Sousa Leão. '

Sergipe:

Dunal Cruz.

M. Gerais:

Bernardes Filho.

Partido Democrata Cristão

Pernambuco:

Arruda Câmara.

Partido Popula.r Sindicalista.

Pará:

Deodoro Mendonça.

Bahia:

Teódulo Albuquerque.

Requeiro votação nomInal para o
requerimento de suficiência apresen
tado pelos 51'S. Deputados PauloSa
I'D.sate e outros, que tem o nÚlne..
ro 114.

Em sessão, 8 de março de 1946. 
Aloisio de Carvalho Filho. - Prado
Kelly. - Jurand1Jr Pires.

O SR. PRESIDENTE - Continull
em votação a Resolução n.a l-A~ de
1946· (Regimento Interno).

Na última sessão, foi apresentado,
pelos Srs. Aloisio de Carvalho Filho,
Prado Kel1y e Jurandyr Pires, o se
guinte requerimento:

Feita. a chamada, verificou-se não
haver número na Casa para a vota
ção, pelo que ficou esta acUada para
a presente sessão. Vou, por isso, con..
sultar os Srs. Constituintes sObre
aquele requerimento.

Os Senhores que o aprovam, quei..
rarn levantar-se. (Pausa)

Foi aprovado.

Concedida a votação nominal, vai
se proceder à chamada; antes, porém,
desejo esclarecer bem a Casa sObre
o objeto da presente votação.

O Sr. Deputado Paulo Sarasate
apresentou emenda supressiva do ar
tigo 76 e respectivo p:l.râgraf!l. A Co
missão havia aceito a supressão do
parágrafo e o eliminou, de. modo que
3. manifestação agora, será sõbre o
resto da emenda, isto é, supressão do .
artigo. .

O SR. BARRETO PINTO (Pela
ordem) - Sr. PresIdente, peço a V. Ex.
a gentileza de acompanhar-me nas
considerações que vou expender.

Conforme tem sido decidido em
casos· análogos, primeiro é concedida
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a prefcr8ncia; depois, vota-se o con
teúdo da emenda..

O SR. PRESIDENTE - 11: o que
vou fazer.

O SR. BARRETO PINTO - Perdão,
SI' . Prcsidente; a prcfcr(:11cia ainda
não foI concedida pcla·Casa. O que a
Casa aprovou, há pouco, foi requeri
mento de votação nominal para no
preferência.

O Sn. ALOíSIO DE CARVALHO - O Se
nhor Presidente expll.-:ou à .Casa o
objeto da votação.

O SR. NEnEO' RAMOS - A Assembléia
vai dizer se di? ou r.ão a preferêncIa.
~ o qu~ está anunciado.

O SR. BARRETO PINTO - V. Ex.,
51'. Presidente, anunciou requerimen
to aos Srs. PradO Kelly e Café Filho,
no sentido de votação nominal.

O SR. Er..NAm SÁTIno - Já foi apro-·
va.do. Não é mais objeto de votação.

O SR.. BARRETO PINTO - Bem,
Sr. Presidente, consicJe1'o-me esclare
cido.

O SR. PRESIDENTE - Volta a
M~saa pedir a atenção dos 51'S.
Constituintes. O que vai ser pôsto
em votação é. a preferência. solicita
da pelo DeputndoPaulo 5 ara.::atc,
nos seguintes tGrmos:

Requeremos preferência para n
emenda n.o 11~ ao art. 76 do projeto
do Regimento.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro
de 19·16. - Paulo Sarasate •. - Alde
Sampaio. - Amando Fontes.·

O SR. PRESIDENTE - A votação
nominal já foi concecl1da quase por·
unanimidade.

OS 51'S. que votarem pe1n. prefe
rência dirão "sim". Os que votarem
contra, àlrão "não", mantendo, as
sim, o dl::;posto no substitutivo.

Penso estar esclarecido o assunto.

O SR. ACURCIO TORRES (Pela
ordem.) (~) - Sr. Presidente, cume
abalanço a falar pe~· ordem, neste
momento. porque noto que há uma
parte do plenário que não se acha.
ninda bem esclarecida sõbrea. vota
ção. Queda. que V. Ex. me infor-

(~) Não foi revisto pelo orador.

maRSC se é ou não verdadeira. o. in
tcrpl'ctaçúo que me· está. parecendo
ser n d~da pela Mesa.

Os 51's. Senador AloisIo de' Cal'..
valho c outros Constituintes pediram
votação nominal paI'a a prc~crêncb.

~:equcrlda pelo 51'. Deputado Paulo
S:lrasate. A Assembléia deferiu êsse
requerimento qUo.sP. unânimcmcnte...

O SR. PRESIDENTE - Para "'0·
to.ção nominal.

O SR. ACUECIO TORRES - , ..
C'stabelecerido que essa preferência
será votada pelo método nominal.

Então, perguntari~ cu a V. Ex. :
concedida a preferência. V. Ex. ')ub
uJctcrâ ao voto da Casa o mérito. ou
melhor, submctel'á. destacadamente da.
preferência,·:lo emenda Paulo Sara
sate?

Se assim fôr, isso quererá. dizer que
negar a preferência é prejudicar a
matérIa, ficando o substItutivo tal e
qual?

O SR. PRESIDENTE - Exata
mente. Assim, mais uma vez escla~

reço que os que disserem "slm" vota
rão pela preferênCia.

O SR. AcunCIO TORRES - Per..
dfio, Sr. PresId.ente.V. Ex., a prIn
cípio, pediu aos 51'S. Constftuintcs
que votassem•..

O SR. PRESIDENTE - Está em
discussão o requerimento, e êste é de
prcferGncio. paro. a emenda.

O SR. ACúRCIO TORRES - Por
tanto, a. votação vai ser sObre o. pre
fer&ncIa.?

O SR. PRESIDENTE - O reque
rlmento é sObre isso.

O SR. AcúRCIO TORRES - Muito
obrigado a V. Ex.I\..·

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
re::i que votarem pela preferência dirão
"sim"; ao contrál'io, 0.5 que vota.rem

.pelo substitutivo, dirão "não".

O SR. NEREU RAMOS (Pela.
ordem) - Sr. Presi'tlente, parece-me
que, a.lnda, muitos dos S1's. Consti
tuintes estüo em dúvIda sÔ:Jre como
votar. A Casa de~idiu, aceitando re
querimento dos nobres COllstituintes
Aloisio de Carvalho, Prado Kelly e
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outros, fõsse submetido à votação no~

minaI o pedido de preferência. Se
êsse pedido de preferência rôr negado,
evldentemer!te a emenda estará rejel~

toda. Foi assim que se decidiu em re~

lação a tôdas as emendas, porque a
preferência, uma vez concedid.a, en
volve o roêr! to.

Assim, os que quizerem negar a pre
ferência deverão responder "não'.
Sustentamos a tese de que a preferên
cia deve ser negada, porque êsse voto
envolverá o mérito <Muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Vai-se pro
ceder a chamada dos Senhores Cons
tituintes.

O SR. LAU"RO LOPES (2.0 Secre
tário) procede à chamada..

Respondem sim:

União Democrática NacionaZ

AmaZOIlll.5 :

Manuel Severino.

Pará:
Agostinho Monteiro.
Epílogo Campos.

Maranhão:

AlariCo Pacheco.
Antenor Bogéa.

Finou!:
Esmarngdo Freitas.
Matias Olímpio.
José Cândido.
Coelho ·Rcxl:.-iguef.:.

. Ceará.:

Fernandes T~:vol'a.

Paulo Sa.rasate.
Gentil Barreira.
Egberto Rodrigues.
Fernandes Teles.
Jozé de Borba.
Leão Sampaio.
Alencar ArarIpe.

Rio Grande do Norte:

José Augusto.
AJuísl0 Alves.

Paraiba:

At'llllberto Ribeiro.
Vergnlaud Vl1nderJei.

Argemiro de Figueiredo •.
João Úrsulo.
Plinio Lemos.
Ernani Sátiro.
Fernando Nóbrega.
Osmar Aquino.

Pernambuco:

Lima Co.valcant1.
Alde: Sampaio.

Sergipe:

Lcandro Maciel.
Heribaldo Vieira.

BahIa:

Aloisio· de Carvalho.
Juraci Maga.1.hães.
Otávio Manga.baira.
Manuel Novai~.

LUÍs Viana.
Dantas Júnior.
Rafac:l Cincurá.
Nestor Duarte•
João Mendes.
Alberico Fraga.
Clemente Mariani.

E5piritoSanto:

Luis Cláudio.

DIstrito Federal:

Hamilton Nogueira.
Hermes Lima.

. Euclides Figueiredo.
Jurandir PÜ'cs.

Rio de JaneIro:

Prado Kelly.
Rom5.o Júnior .
José Leomil.
Soares Filho.

Minas Gerais:

Ma~alhãe5 Pinto.
Qabl'lel Passos.

85.0 Paulo:

Má.rio Masagão.
Paulo Nogueira.
Romeu Lourenção.
Plinio Barreto.
Toledo PlZa.
Altmo Arantes.

Goiaz:

Jales Machado.
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Dolo~ ac Andrade.
Agrico1a d2 13::.rros.

E:-astc G:lzrtner.

Santa C~tarina.:

Ta V:ln~ d' P. maraI.
Tomás Fontcs.

Rio Grande do Sul:

FIÓres da Cunha.
OS6l'iO Tu~utL

Partido Comunista. do Brasil

~e::n&.mbuco:.
o:-eg6:~o Bezerra.
.Agosttnho Oliveira.
Alcêjo Coutinho.

.13~hia:

C::.:10s M::lrighelz.

D!~t:lto Federal:

Ca:olcs P:astes.
J:JiD Amilzljnas.
M:.1 ~l:'ic~o Grabois.
B:.tlst:l. N~t<>.

Rio de J:lneiro:

AlcidES Sabfnça.

São Paulo:

Jo!:é C:isp1m.
Os"l:tldo Pacheco.·
Jo:õ:: Amsdo.
C.::!:cs de Brito.

Partido Republicano

Ml:'lnhão:

Uno Machatlo.

SOUSl Leão.

DU:-V:lI Crl.:z.
An1.lndo Fontes.

Mlnls G::r::.is:

DJ.T:1el Ca:vJ lho.
Berm.:ê.es .Filho.
.Má:~Cl B:ant.
Artur B~:n::.rdes.
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Partido Popular Sinclicaltsta

Bahia:

'I'e6dul0 Al,buqucrque .

Partido Republicano Progressista.

Rio Granàe do Norte:

C::Lfé [<1Hho.

Si\o Paulo:

Co.mpos Vergal.

Partido l.ibertador

Rio Grande do Sul:

R3.ul PUa.

Respondem Não:

Partido Social Democrátfco

Aere:
Castelo Branco.

tJ:Iugo Carneiro.

Amazonas:

Alvn.ro Maia.
ValdemaJ Pedrosa.
Leopoldo Peres.
Pere1ra da 511vt\..

Pará.:

Magalhães Barata.
Alvaro Adolfo:
Duarte de Ol1vclra.
Lame1ra Blttencourt.
Nélson Parlj6s.
João Botelho. \
Moura Carvalho.

Maral'.hâo: .

Clodom1l" Cardoso.
CrepoI1 Franco.
Vltonno Freire.
OcUlon Soares.
LuÚl Carvalho.
José Nelva
Afonso Matas.

Piam:
Areia Leão.
Sigefredo Pacheco.

Ceará:

Moreira cta Rocha •
Osvaldr. Studart.
RauI :Barbosa.



Rio Grande do Norte:

Georg1no Avel1no.
Deoclécl0 Duarte.
Jose Varela.
Val!redo Gurgel.

Paraiba:

Janctu1 Carneiro:
José Jo!1ll.

Pernambuco:

Agamemnon Magalhã.es.
Qercino Pont2s.
Costa POrto.
Ulisses Li~.

Alagoas:

Te1xe1ra de Vas-concelos.
G61s MonteIro.
Medeiros Neto.
l,allro Mont.encgro.
José Melo.
Farias Júnior.

.Afonso ele Carvall'~o.

SergIpe:

LeIte Neto.
Graco Cardoso.

Bahia:

PInu Aleixo.
Rcgls Pl;I checo.
Eunápl0 ele Queiroz.

. Espirito Santo:

Atill0 Vlvaqua.
Henrique de Novais.
Vieira de Rezende.
Asdrubal Soares.

Dlstritc Federal:

.Jonas C.J'rre1a.

Rio de Janeiro:

•~1tredo Neves.
Amaral Ptüxoto.
Eduardo Duvlvlcr.
Carlos Pinto.
Paulo Fernandes.
GetúlIo Moura.
Heitor Callet.
Bastos Tavares.
ACÚI'cl0 TOrres.
Br1gido Tinoco.
Miguel CouLo.

•
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Minas Gerais:

Benedito Valadares.
Pedro Dutra.
Bias Fortes.
Duque de Mesquita.
Israel PinneIro.
João Henrique.
Well1ngton Brandão.
Joaquim Libânl0.
Augusto Vlegas
Gustavo Capanem:t..
Rodrigues Pereira.
Celso Machado.
O:fnto Fonseca.
Lalr Tostes.
Milton Prates.
Alfredo Sã..

São Paulo:

Clrilo Júnior.
Gofredo Teles.
AntÔnio F'el1ciano.
Cesar Costa .
Jose Armando.
Horácio Lafer.
AtaUba Nogueira.
João Abdala..
Sampaio Vidal.
Alves Paima.
Hcnorlo Monteiro.

Goiás:

Guilherme Xavier.
Mato Grosso:

Ponce de Arruda.
Argemiro Fia.lho.

Paraná:

Flâvl0 Guimarães.
Fernando Flores.
Lauro Lopes .
João Aguiar.
Aramis Ataíde.
Gomi Júnior•

Santa Catarina:

Nereu Ramos.
Ivo d'Aquino.
Otacllto Costa.
Ii:oberto Grossemba<:her.
Rogério Vieira.

Rio Grande do Sul:

Ernesto Dornclcs.
Gastão Englebcrt.
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Adroaldo Costa.
El61 Rocho..
TcorJomlro F'onsccn.
Oa1l1cl ftlarnco.
Batista Luzardo.
An roera Le1vas .
Manuel Duarte.
Sousa. Costa.
Olicério Alves.
Nlcolau Verguelro.
LUl~· MércJo
Pedro Vergara.

Partido Trabalhista Brasileiro

Amazonas:

Leopoldo Neves.

Distrito Federal:

Rui Alme1da.
Benjamin Farah.
Var~as Neto.
CurgeI do Amaral.
Segadas Viana.
Ben1cl0 Fomencle.
Bneta Neves.
AntÔn10 Silva.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro

Abelardo Mata.

Minas Gerais:

Ezequiel Mendes.

5fi.o Paulo:

Guarncl Sl1velra.
Peàroso JÚn1or.
Berto Cond~.

. Eusébl0 Rocha.

Paraná.:

Melo Braga.

Pa.rtido Democrata Cristão

Pcrnamb~o:

P..rrudn Cámara.

o SR. PRE51DENTE- RespondeM
ram"slm" 92 Senhores Constituintes,
e "não" 136; total, 228•.

Foi recusada 11. preferência.

Vêm à Mesa as sel;U1ntes

PECLAItJ\ÇÕES DE VOTO

Votei contra a preferência
dn. emenda do Sr. Paulo Sara
zate por entender que a mInha
emenda n,o 307 melhor resolverá.
o nsSUl1to.

Sala dar:; Sessões, 11 de
março de 1046. - Barreto Pinto.

Vencido na questão do restabeleci
mento imediato do regIme de juricllci
dade, o que importou na permanência
elo sistemo. de govérno de fato em que
nos achamos, - votei a favor da maio
ria das disposições do sub:ititl.ltivo rCM
digtdo pela ComlssG.o do Regimento
Interno, embora algumas delas mere..
cessem, o. meu ver, o. censura de au
toritárias ou repugnantes ao espJrito
liberal.

Assim procedi porque entendo que
as mecUdas de car4tcr restritivo con M

tidas no projeto aprovD.do obedccem
ao propósito de abreviar tanto quanto
possIvcl a feitura da ConstituIção.
Ora, na situar;ão atual, tacc ao tmpera
t1vo de dotar o Pais de uma leI con5..
tltuclonal, dentro elo ma!s breve prClzo,
devem ceder considerações que teriam
inteiro cabimento cm outras circuns
tâ.ncias.

Adotaram-se em verdade numcrosas
restrições i l1b~rdade de palavra, tor
nando mais rigIdZl.s alsumas 5ugcrlM

das pelo. experiência. do obstruclonismo
dos }fome Rulcrs c outros rcco.lcltran..
tes às boas normas parl~mcnt~res.

A regra de uma hora para cada
membro do Parlamento d~bntcr n. ma
téria CThe. hour rule) e a de lJod~r

ainda falar sObre a.5 emendas dcpoi:::
de haver abordado o assunto princi
pal, não puderam ser observadas.

O direito de réplicil também não
. pOde ficar formalmente assegurado,
de modo que provàlvclmcntc teremos
dcassistlr 0.0 abuso dos apartes que
rompem o fio dos argumentos c pre
judicam multas vezes 0.. clareza da ex
posição.

Nilo hõ. nesar que tôda a opinifio
sincera deve ser ouvida. Seria menos
acertado consldcrm' tempo p~rdido o
que seja ütilmente empregado, num
debate amplo, de boa fé, para esclare·
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cimento de qucstõcll de intcr&Hsc fUl1~

do.mclltal para a Nação Brasileira.
O que: importa evitar, (: ti. mania de

aparecer, de brilhar, de chamar a
atcnr;[to, túo comum numa época de
pcrsl~;tentc individualismo ou lamcn·
tivel per:30na115rno. Mas contra asses
rtlo,les h{t remédios indiretos e talvez
mais eficazes dentro. c fora da As~

scmbl6in <irppremsa. opiniúo públ1ca,
severIdade c compostura da generali
dade dos componentes dn Casa).

Como, porém, se procurou honesta
mcnteconc111ar o dlredto das rnlnorlas
de defender livremente suas id6ias com
no necessidade dc dotar o País da Cons
tituição por que tanto almeja, c todos
os Partidos scrão representados pro~

porcionalmente na Comissão Consti
tucional e na segunda discussão podem
ainda credenclar um dos seus mem
bros para discorrer meia hora sóbrc
cada 'l'ítulo do Projeto, parece-me
afastado o perigo de votações prccipi.
.tadas ou de surprêza. c que tôda. ~ ma
téria será examinada, senão com am..
pl1tudc, pelo menos com sUfici~ntc de
bate para evitar maiores inconve
nientes.

O objetivo primordial d~ concluir rà
pidamente a tarefa para a qual fomos
especialmente convocados, trn.nsluz em
todo o regimento que, .uclrncntc ob
servado, poderá concorrer bastante
para que alcancemos a mcta de5cjadr-.
dentro de poucos meses. ~ esta consi
deração que prevaleceu em meu cspí
rito no dar o meu voto.

F'inalmentc, voteI contra o artll!o 71,
que, no meu s'entir, retiraria da As..
seml,léi:L uma das suas funções mais
relevantes, qual a de servir de sen
s6rium da vida do Pa1.c;, de centro de
captação c cristalização dos grandes
ancelosnacionals, na hora perturbada
de renovação mundial.

Parece que· se poderia harmonizar
a prhneira parte do artigo, Isto é, a
regra, com a exceção constante da
emenda Amaro Cavalcanti, na Consti
tuinte de 1891, c qu~, adotada, velo
a constituir oflnal do artigo 27 do
Regimento Int~n1o daquela lnc:squecí·
vel Assembléia. Republlcana.

Assim, a Asscmblcia 56 discutiria e
votaria ma.téria estranha ao debate
constItucional, quando houvesse re..

qucl'iracnto da· maIoria dos membros
rm.:~;cnLC!S, para que o assunto figu
rasse nu Ordc:m do Dia da Sessão se
guinte.

Rlo, 11 de. mar(iO de 1!J46. - Da
niel ele Car'vulho.

O SR. JOAO MENDES (iIO) (Para
urna dcclarw}áo de votO) - Sr. Pre
sidente, S1'S. ConI:tl~uintcs, sinto-me
no dever IndcclLlúveJ de: justificar meu
voto, ante as rnL1uvras que prof'.::rí,
dcata tribuna, há. alguns dias.

nealmcnte, até ccrtlo ponto, sus
tentei o que preceitua o art. 71, con
tra O. quul agon voto. O ,que pre
tendi, com aqu&lc meu pronunclíl.
menta que u A~scmbléia se pcrdes:-;e
em . discul;sóes d~jintcrc5Santcb, CO'l]

sacrifício da m!" ria eonstitucion::Ll.
Jarr.aIs poderl:i crer qUe ('~."I"(!·",:cmos

aqui privados de uc:bl1ter qualquer as
sunto constitucional ou tratar de
questões que mteressem, visceral";
mente, no povo brasileiro .

Mas, Srs. Con"'tltulntcs, ainda que
coincidisse inteiramente o meu ponto
de vista com o dispositivo do art. 71,·
cu declararia " P..sscmbléla, sem ne
nhum constran· . "lento. que hoje' mo
dificaria minha. oplnlÚ<l em face da
maneiro. por 'lue se portou a nobre
maioria relativamente à indIcação
Octavio Mangnbcira. (Muito 'bem.
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Há. outro
requerImento, rcf.erente à mc:)mo. ma
téria c firmado pelo:; Srs. Depntados
Osvaldo Pachcco, MaurícIo Gruboisc
outros.

2sse rcqucrimrnto, no entender da
Mesa, não está prejudicado· pela vota
ção anterior do. emenda .supr'_~sslva do
art. 71.._- isso que se tr~ to.. já agora,
de ~mcndn. modlficativa de artigo em
apreço.

O texto que se vo,i votar é o sc
guinte: .

"Ao art. 76: Redigir assim:
"A As....emblé!a Constitulnt,e,

de representantes eleitos do povo,
.cabe privnt!vamentc, durante
todo. o período de sua existên
cia, o poder de legislar, discutir,

I\< Não fol revisto pelo orador
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ilprovnr c promulgar tOda. c
qualquc" lei".

Está em votação.

O Sa. . ACUHCIO TORRES (Pela
ordem) - Sr. Presidente, peço a
pnlo.v:-lL parti. ene~mil1hur a votação c
rqu')iro ~ '. r,t~'~''1, permlssio paro.
!:'11nr da bancada, por serem breves
as considerações que vou expcnder c
levarem meno:;' . [':0 do que d1SPP;11·
der!a a subir e descer da tribuna.

O SR. PRESIDENTE - O nobre
Deputado pode falar da bancada.

O SR. ACURCl0 TORRES (Para
encam.inhar avotar;lio) (*) - Senhor
Prcsldent~, cl1sse V. Excia. nãocon·
.sidei'ar preJu::iicada a emenda da
bancada comunista. a que se refere o
r~querirnento de preferêncla, cuja VOa

t:l.ç5.o ílc:tba de anuncIar. porque en
quanto a emenda !'lO ilustre Deputado
Sr. Paulo SarDllste era supresstva,
í'Hm!nnndo do substitutivo o art. 71, a
do Part:do Comunista é modif:catlva
d:tQuêle preceito regimental.

O Sr. Aloísio de Carvalho - Por·
tanto, satisfaz a VV. Exc1as., porque
deixa o artll;.o.

O SR.. ACURCrO TORRES - Esta.
i·~t!ma emenda. Sr. Presidente. não
me satisfaz, por sem dúvida. conforme
narece ao espírito esclarecido do nohre

Constituinte, cujo nomp. sempre de
clino com uma velha am:zade, tão
grande como " admIração que êsse
bahfano llustre, Sr. Aloisio de Car

valho F1!ho. sempre me despertou.
O Sr. Aloisio de Cárvall1o- Peço

perc!flo por não ter compreendido bem
o pcns~mento de V. Excfa.

O SR. ACURCrO TORRES - Re
gimentalmente - n este particular
V. Excio.., Sr. Presidente, tem tôda
a razão - a· emenda· de fato, não
deve ser cons1derada prejudicada, por
que as dun.s emendas - a do senhor
Paulo Sarasate e a da Bancada Co~

munista - sno dIferenciadas pelo.
objetivo que coHmam: uma mod1flca
c· outra ~up:lme um d:sposltlvQ re~i

mental. Pnrc,ce, Ru.3im. qUE' uma o.~inge

o todo, enquanto a. outra. apenas a
uma parte.

(") Não 1'01 revIste r>clo orador.

Mas, n6s, do Partido Social De
mocrú.tico, não podemos votar o. favor
da preferência, porque, se 0.5 emenda.s
nã.o são IguaIs, como realmente não
são, rcg!mcntal1ncntc, s[o por demais
idênticas no sentido, na finalidade.
Ao passo que a do Sr. Paulo Sarasate
mandava excluir do Regimento o dis
positivo que pro1be à. Assembléia de
liberar - porque discutir c votar é
deliberar - enquanto não e.stivcr
pronta a Carta Constitucional, ao
emenda comun:sta determina justa
mente o contrário: que exerçamos o
Poder Lcgisl:tivo orcllnário a partir ela
votação c aprovação do RegImento.
Sendo assim, as duas emendas, no seu
sentido e objetivo. são perfeitamente
ldént.icas, e os congressistas que ne
garam apóio li preferência. Paulo Sa.
rasate, hão de, por certo, continuar
a negá-lo à. preferência pedIda pela
Bancada Comu:llsta.. (Muito bem.
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Os se
nho:ocs que concedem a preferência,
queiram· lcvantar..:;.c. (Pausa.)

Foi rejeitada.
O SR. PRESIDENTE -' Acha·se

sõbre a Mesa. a seguinte.

DECLARAÇÃO DE· VOTO

Votei a favor dn. preferência por
que aprcl'lentcl uma emenda nomcs
mo sent~do.

S.S. em 11 de Abril de 1946. 
Barreto Pinto.

O SR. PRESIDENTE - Há outro
requerimento, finnado peJos !lustres
Deputados Srs. Jorge Amado c J.v.tn.u
ric10 Grabols, nestes têrmos:

Requeremos destaque c prefert';nc1a.
pnra o parágrafv 10.0 do artigo 26 do
ante-projeto de requerimento.

SaIa. das Ses:Jões, 1-3-46. - Jorge
Amado. - Mauricio Grabois.

O 8R. PRESIDENTE - A emendo.
está prejudicada porque a Comissão
a. adotou. No. redação final desapa
rr.ccrá o § 10.

Há sObre a mesa o seguinte reque..
rlmcnto de prcferõncia do Sr. Bar
reto Pinto~ nos seguintes têrmos:

R.equeiro preferência para a vota.ção
no substitutivo - do art. 34,§ 1.0,
das expressões nos quais se realizarão
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d.as 9 às 12 Ttóras ficando as palavras
exceto aos sábados depois de todos os
dtas.
S.S .• em 28-2--16. - Barreto Pinto.

O SR. BARRETO PINTO (Para
encaminhar a votaqâo) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, o ~ 1.0 do
art. 34 do projeto diz o seguinte:

11 As SCBSÕCS ordinárias serão di
urnas e real1zar-se-ão todos os
dlu5 úteis, começando às 14 hora~

c terminando às 18 horas, exceto
aos s~badosJ nos quaIs se realiza
rão uns 9 às 12 horas, se antes
não houver matéria. indicada na
ordem do dia."

O meu pedido de destaque pretende
sejam excluídas as palavras - "das
9 às 1.2 horas" - c transportada a' ex
pre:;são "exceto aos sábo.dos" para lor:o
após "todos os dias úteis". .

O dispositivo fiCU1'â assim redigido:
liA"i sessões ordinárias serão di

urnas e realizar-5c-áo todos os
cUas úteis, exceto· aos sábados, co
meçando às 14 horas e termin::mdo
às 18 l1oras ... '·

e o maIs como está no ante-projeto.
N~o realizamos, até azora, ncnhumt\

:;cssao 0.05 sábados; n praxe jli consa
grouque não havcrú' sessão aos sá
bados.

Nestas condições, peço à AssembléIa
que defira meu requerimento.

O Sr. Nerc?t R.amos - A Comis3ão
está de acôrdo com V. Ex.

O SR. BARRETO PINTO - Azra
deço o aparte de V. Ex., que vem ao
encontro do meu desejo. (Mutto bem.>

O SR. SOARES FILHO - (Para
encaminhar a votação) _. Sr. Presi
dente, fui Rl.ltor da emenda que, mo
dificando o projeto primitivo, deter
:nina que nos sábndosse realizem
sessões.

O refrãu mais constante qu~ :.:c tem
ouvido neste recinto é no sentido de
que devemos quanto o.ntcs dar uma.
ConstItuição no pais. Hã, assim, a
máxima. pressa, Do máxima urgência
na votação do projeto constitucionn.l.

Admitindo, Sr. Presidente, segundo
as maIs otimistas previsões, que a
feitura dn. nova. Carta nbsorva. 4 a 5

meses, teremos cerco. de 22 míbo.dos
sem sessão nê:sse per1odo. Ora. nf:.o
é conccbivel que estejo.mos o. rr:rt:rlnr,ir
prazos para dlscuDSúo normal da ma
téria constitucional, c deixemos de
realizar cerca ele 25 sessões.

O Sr. Barreto Pinto - V. Ex ••
está pc:,;slmista. Vinte c cinco sábados
cQl·respondem· a seis mcecs.

O SR. SOARES FILI1:0- Seria.m,
nês.sc caso, 18 sessões. Aindo. assim,
Sr. Presidente. sejo.m 23 ou 18 sessões.
como quer o autor do destaque. penso
que nüo podemos dispenso.r a.s sessões
aos st!.bados, diante da. presa que vem
demonstrando a A:-l:3cmbléln em votar
o projeto constitucionn1. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Da mesma.
formo. como se procedeu anterior
mentc, consultarei a Asscmbléiasô
bre cada item separadamente.

Preferência. para a parte da emen
da n.o 156.

Em votnçílo.

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que nprovn,m o requerimento, que
lmport:l. na exclusúo dos sábados nos
trabalho3 legislativos· ordln{c.l'ios, quei
ram levantar-se (Pausa>.

Foi aprovado.

O SR. SOARES FILHO· (pela or
dem) - Sr. Prcsldente, requeiro ve
rificação de votação.

O sa. PRESIDENTE Vamos
proceder ao verificaçüo.

Os Srs. que votam contra o r(~

qucÍl,jmento queiram levantar-se <Pau
sa) ..

Votaram contra 70 Srs. Constituin
tes. Foi npr-ovndo o requerimento.

Vamos votnr. o último requerimento,
de autoria do ilustre deputado Sr.
Barreto Pinto. Pede preferência. po.riJ.
votn.çfio das emendas ns. 156, 157 e 307.
nos seguintes têrmos :

Requeiro preferência das cmcndM
n.O 156, n.O 157, c n.o 307, para que
sejam vetadas. cada uma de per ::;1,
pelo plenário.

O SR. BARRETO PINTO - (Para.
encamfnhar a votação) - Sr. Presi
dente, quando se discutiu, nesta Casa,
o Regimento interno, a escassez do
tempo não me pennltlu fazer con-
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sIdcra,(;üc,';i sustcntanto n. necessidade
da clJn vocu.r;fI,Q dos MinistrOH de Esta
do, quando ti. A:;:·;cmbléill assim rCBol
ves~e peja maiada dos seus membros.

ExpH<;Q. Hequcri (1CStfJ.quc por me
p.~rccer nccc:·jsúrlo, c mesmo justo,
que tóda vez que julgarmos conve
niente a vinda a esta PAsscmb16ia de
um Mlnil:itro de: E3tado, seja óle con
vocado pura prestar esclarecimentos de
Q.LW, em 3Ua ;;oberania, ela necessitar.
NC:5ta.'i condições, remcmoro ],034, quan
elo, por c()incid~ncia,o lider damaioria.
(:ra o Sr. Osvaldo Aranha, e cu re
quel'i o destaque de uma emenda, no
sentIdo de, :sempre que fossem cha
mados, aqui comparecerem Ministros
de E:-;tado a fim de emitir opinião
pcrantc a Assembléia.

O SR. NEREU RAMOS - Para
encaminhar a votaçao J - A Co
missüo do Regimento deu parecer
contrá.rio a essa emenda, c eu não
t~nho motIvos paro. modificar meu
modo de pensar.

A Asscmblé.afoI convoc{l,da para
elaborar a Constituição. Os M1nls~

tros de Estado foram conslclcrados
1nclcgivcis par.:t.esta Assembléia. Ora,
se êles sáo 1ntlegivcis e se a. As
sembléia' ter.l como único. finalidade
elaborar a Constituição, não vejo como
pcrm:tlr a vinda dos Ministros, VO~

luntàrlamente ou por convocação des
ta Casa.

Em 1934 foi adotado dispositivo .'e
mclhantz, mas. naquel.1. ocasIão, era
just1f1cávcl, porque alguns dos Minis
tros tl~ham feito varteda Comhjsão
que no Itamarati elaborou o proje:o
de Constituição.

Sou favorável à Convocação dos
M:nistros e à sua vinda à Assembléia.
ordJnária ...••.

O Sr. Barreto Pinto E' bom
prenúncio.

O SR. NEREU RAMOS -- ••.•..
. pam que prest2ID contas dos seus atos
ou deêm expllca,çõesà Câmara: oâo
vejo, entretanto, sob que aspecto Cons
titucional possam ser convocados pela
Assembléia. Constituinte.

.Nestas condiçõeoi, voto contra. a
preferência. mant~ndo o voto ql,te dei
na Comissão. <Muftobem>.

o SR. PRADO KELLY Para en
caminhar a votação) - Sr. Presidente,
acompanhei, na Comissâo, o emInente
lIdcr ela maIoria, Sr. Ncreu Ramos,
por cntcnd~r que, em se tratando de
atrIbuições constitulntcs conferidas (l,

est.a Assemblúia, não se devia admi·
til' n. l1n.r eJciJ)v,(;5.o , nos dch~t;:s. de
membros de Poder prt·constituldo.
como vem n. S2r o Execu tivo. MérO;5
secretários de EstJ.do, aux111arcs de
confiança do· Sr. PresIdente da Rc~

pública, declarados lnelcF;1veJs pela te!
afiB'ura-s~-mc não haver razões para.
convocá-los a participar dos debates
na elaboração do Estatuto básico do
pa.i'!. Os precedentes de 1890 e 1934
já. foram perfeitamente esclarecidos.
(O orador foi mutto aplaudido).

Votarei Sr. Pr~cidentc contra o
rcq!lerimento de preferência formu
lado pelo Sr. Barreto PInto. (Mu.ito
bem).

O SR. Presidente - Vai-se pro
ceder à votação. Os Senhores Con:::
tituintes estão esclarecidos a respeIto
do requerimento de pretcrênc1a ao
Sr. Barreto PInto parJ. a emcnew.
que permite o comparecimento dos
Ministros de Estado ao esta Assem
bléJa. O requerimento tem parecer
contrário da Com!ssão.

. QueIram levantar-se os Senhores
qlJC votam a favor de requerimento.
(Pausa> •

Foi rejeItado.
. Passa-se Do parte do requerImento,
relativa à. emenda 175,.

O autor propõe a seguinte redação
para o art. 13:

IlSetenta horas depois de apro
'11;:1 do êste Regimento, será. incluí
do em' Ordem do DIa, durant.e
quinze dias, para receber cmen- .
da!;, o projeto de ConstituIção.

Parágrafo único - ServIrá de
projeta0. ConstituIção promul
gada em 16 de junho de 1934, por
haver sido a última votada pelos
rcpr~scntantes do povo".

O SR. BARRETO PINTO (Paia en
caminhar a votação> ("') - Si Pre
sidente a emenda por mIm aprcsen-

(.) Não foI revIsta pelo orador.
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tado., .c que teve parecer contrário da
Comisstlo, diz " segutnte:

"Setenta c duas horas depoIs de
aprovado êstc Regimento, será in
cluido em Ordem do Dia e duran
te quinze dias para receber emen
dns, o projeto de Constltuição.

Pa.rágrafo únIco - Servir{J. de
projeto a Constituição promulgado.
em 16-7-1934 por haver sido o. úl
tima votação pelos representantes
do povo".

O projeto da. Comissão estabelece
que será nomeada· a Comissão ConstI
tucIonal e esta, 45 cUas depois - por
que, evidentemente, no prazo de 30
cUas não poderá. ela apresentar o pro
jeto e lançm'ã mão de prorrogação que
lhe será concedida por mais 15 dias 
apresentará. o projeto const.i.tucional
que receberá em~ndas numa únlca.dis
cussão.

Ora, miwla emenda prova, por :;1,
desde logo, do modo evIdente,que de...
sejamos colaborar, tomando como
pont.o de po.l'Udo. a Constituição de
1331, votada pela Assembléia Consti
tuinte, que se inaugurou em novem
bro de 1933.

O Sr. Aloisio de Carvalho - Então
V. E.'xcla. acha bôa ·30 Constituição
de 34.

O SR. BARRETO PINTO - Não
acho boa nem má.; apenas tomo a
mesma como base dos nossos estudo.::.

o C Sr. Acuraio Tôrres - Peço licen
ça ao nobre orn.dor parrL melhora:: a
nota "boa" dado pelo nobre Senador
Sr, Aloislo de Carvalho à Constituição
de 34, pois cu a consIdero "6t1ma/.

O SR. BARRETO PINTO - Vamcs
fazer mna revisão da ConstituIção de
34, mesmo porque os vários pr:>Jttos
que se vêm apresentando por ai têm
muita coisa. da de 1937, incltJslv~ o
ante-projeto do Professor Sampaio Dó
ria, quando Minil3tro da Justiça, que
aproveitou algumas das mecUdns oon
substanciadas naquela Carta Constitu
cIonal. O projeto será o pOnto de par-

o tida..
O o ilustre líder da bancada de Per

nambuco escreveu um artigo no "Ra
cUcal" de ontem - c para o mesmo
chamo a. atenção da. A.')sembléla. - em
que mostra perfeitamente a necessl-

dade ele caminharmos para. a. frente.
Nestus condlçõe~, sugiro dar...se 11...

bcrcJadc à Assembléia Constituinte, 1stv
é, D.<luclcs constituintes que não tlzc-
mom parte do. Com1s:;ão Constitucional.
para apresentarem emendas em duas
cliscur.~õcs. Da1 haver tomado como
ponto de purtida a Constituição de 34,
que poderá ser trazida. a debate seten
ta e duas horas depois de aprovaclo
éste Regimento; equivale dizer; já na
próxima semunno começaremos a tra
balhar defInItivamente na elaboraçã.o
da Carta Magna, que ha de correspon
der à contlar.\ça emn6s depositada pelo
povo brasileiro.

Era o que tinha no dizer. (Muito
bem.) .

O 311.. NEREU RAMOS (Para cn...
call/.linhar a votação) - 51'. Presi;'
elente, a Comissão tõlcal'rcgada de
elaborar o Rczimento deu parecer
contrário a emenda do nobre Depu
tudo Sr. Barreto Pinto.

Se cu me houvesse de guiar por
motivos scntlmcntl1.is, teria emitlclo
opinião favorável, porque fui parte
na elaboração da Constitu~ção de 34.
Acho quc essa Carta foi obra .notável
em SUf4 época.

ManHestcl-me contra a adoção dessa
Const1tuição como projeto, por me pare
cer que o ]Jroccsso adotaelo no Regimen
to acelerará z:. marcha da feitura do
E:;tatuto l"undnmcnt:ll que pretcndc 4

mois dar ao pais.
Não há n1850, porém, impedImento

- e aqui foJo indivIdualmente - em
que a. Comissão d1L Constituição ndo~

te essa Carta como base de scus tra ..
balhos. Se dependesse indlvldualrncn~

te ele mim, repito, adotarIa, na Co
missão, ~ Constituição de 34, como
orientadora das nossas dellbcrnções,
Agora, como projeto, não D. aceitaria,
porque desejo permitir que o. Comis
são, além da Constituição de 34, re
ceba c aceite outros subsídios, como
o trnbalho do Instituto do. Ordem
dos Advogados daqui, da. Baia c ic
s~~o P[~ul0, elementos que devem ser
anal1zndos.

CreIo que devemos deixar essa atrI
buição ,., ComIssão de Constituição
onde todos os Partidos seráo represen
ta.dos c onde todos osConstitulntes
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poderão colaborar, através de SUo.s

ba.ncadas.
Mantenho, port,mto, meu modo de

pcns:J'!'contrârio 2, emenda do nobre
Dcrmtudo :Em'reto Pinto.

O Sr. Soares Filho: - Pcrmlta. V.
Er.n.. um aparte:: encendo que o S15
'Lem.a <l.tic~:lcl.o no H.egimcnto atuai
não :;6 cncul'taré. de muito iJ. clabora
ç5.0 Con~títuclonal. como, ainda, do
r;or~to de vi!:tn. pl'ópriumente de si::.·
tema, é sup~rlor. sobretudo porque
o projeto virá. ~ plenário .1á com ~l

cO'Jrden~lçf:.o do. m~dia das opiniões.
Nêssc ponto 6 que vejo a superiori
dade; não um projeto extranho, a
servil' de ante-projeto, paro. ser cri
vado com milhares ele emendas.

O SR. N1l:REU RAMOS: - -;r. ..l::~X;'"

tem tóda r:tz:lo. Quando ado:;amos I)

sistemr. do Regimento, tivzmos, sobre.
tudo, em vist~1. trn.nsformo.r a C;j·:n~~;·

:-;5.0 de COll.3tttuição em espécie di.: !il~

ko dns jt~~ias de todos DS partidos rc
pres~mta(los na Assembléia. O tr~ .
balho, assim, viria muito fac1l1tado ~

o número de cmend~ts seria muito m~

nor, com o que ganharíamos lmcnio
tempo.

O Sr. Paulo Sarasate: - Os Cans·
tttuintes tu.robém podem levar subsidio
pe~-::ml à Comissão. Está previsto.

O Sr. José Aug~to: - De 19a~

pal'.. ciL o mundo evoluiu muito. Te
mos de fazer uma Con5titulç~o de
1946.

O SR. N'EREU RAMOS: - O pen
samento de V. Exa; coincide com ú

que cu aflrmei há. pouco, A Consti
tuição de 34 foi obra realmente not9.
\'01 paro. () tempo c dentro do ambi··
ente cm que foi elaborada; entretEm
to. é ntl'azada para nossa época.

Era o que tinha Do dizer. (Muito
bem) •

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que aprovam o requerImento
de I)refoerência do Sr, Deputado Bar
reto PInto queIram levantar-se (Pau
sa,)

Foi rejeitado.

O SR. BAR'RJE'I'O :PlINTO (Pela
ordem> Sr. PresIdente, embora
isola.do nesta Casa...

o Sr. Alu~sio Carvalho - Não,
V. E>rola. tica em cornptl.nh11l do
Sr. Depucado Arruela Câmara.

O $IR, B.A...~RE'rOPIL'tTO - Boa
companhia, pO'ls csbrei r.:om a r~

UgHiD.
Mas embora sozinho, S·r . Pre31~

dcnc~~ requeiro verifIcaçã.o l,b 'Iof.a
ç~o.

o SR: P.RE51DENT.E - Os Se
nho.res que l'Cjeltam o rcr~uenmc-n to,
queIram levn.ntar-sc.

:Flol rejeitado.
Ainda do nobre DepL:.tado Scnl1or"

13ilrrcto Pinto, há no requerimento
a parte referente à. enlend~. n.Q 30'1,
propondo outra l'edaçã·o oaTa o ar
tigo 76.

Arigw'a,-se à Mesa que éSJe r~que

r1mento está preJucU.carlo.

O SR. PRADO Kelly (Pela or
dem) - Sr. Presldenlie, [><i:' uma
qucst:lo d~ coerênela, a.figma-Se-ID&
que a emenda não está prejudi
cad~,

V. Excia. ent.endeu que, em re~

lnção ll.o art. 711 do substitutivo. l"..or
respondente ao 76 do Rzglntanto,
devia. dal'~se preferenclll :'1.0 pedluo
formula.do pelo Sr. Deputauo Pa~11o

'S:lrasa~e, per se tratar de em...."nda
supressiva.; c, mais, que a emenda
oferecida pelo Parttido C:>m~.mt"\t~ t

sendo modificativa não ~s~ava pre
judi<:ada.

Ora, na hipótese, trata~s2 de
em::nda aditiva. A meu. ver, nã.o está,
pot'Canto, prejudjcada. V. Excia .. P:,)
Têm, d·ccidirá como me1110r jul
gar,

o SR. PRESIDENTE ·J.'erel
muito prazer em submc~er o ::\.ssunto
à· votação da Oasa, única qc.c de
cide.

Entendi que esta.va. pr~juàl""::lda,

além do mais, porque seu ~utor veio
d~larar-me que pretendia. :'·e~trâ-la.

o SR. BARRETO FINTO ~ (Pera.
ordem): - S1'. Presidente, de rato,
estive l14'1. Mesa., perguntando se a
cmcnàa ~ achava ou não prejudl~

c:tdn.. E, na minha declaração de voto,·
disse haver pedido preferência pelo
fato de julgar que !lo emendn meUl0r



o SR.. PRADO KELLY - Sr. Prc
sidcnte', a bancada a que pertenço tcIn:
por vãrias vêzes. sustentado que OS
poderes constituintes desta ASSEmbléia
são mmltudos.' Ela não disputou parn.
a Asseebléin o e~erclcio do Pode\' ~
gisla.tivb. Mas devo snllcnt::t.r quP. tn.l
como se encontra redigicltl. n cmendn..
também nela não há rcfcr~ncla n Dt'·
nhum projeto de lei e tão 56 à resolu
ção inadiável, não apenas a crlUmo
dfl Assem.bléia, mas, tarnoém, qu~ndo
o Cllcfe de Estado vier pedir. no com H

boraçãci da Constituinte.
. Nêstc' sentido, votareI pelo reque

rimento de preferêneia, acredltum.lo
quc, assim, interpreto o pensamento
dos meus correligionários nesta Cnsa.
(Muito :bem) •

,

O s::i. NEREU RAJ."\!OS <Para en..
minhar! a votação) - (.) SI'• Presi
dente, " primitivo projeto apresenta..
do à Asse:mblél:t estabelecia o seguin
te: i

I
I

'fArt. 76. A Assembléia Nacio-
nal :não poderá discutir ou votar
qualquer assunto estranho ao pro
jeto; .de Constituição, enqnanto
êste! não for aprovado, salvo os
casos prevIstos neste Regimento.

Parágrafo único. Se, entretan
to. no correr dos tra.balho5 se L01'

nar evidente o. necessidade absolut..'1.
de qualquer :::esoluçã,Q lnn<Uável,

i .---,
(.) Nao foi revisto pelo orador.

• i

I
I
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pondeu S. Ex.." que as altas questõl~s

de Estado se acha.m em plano 5upe~

rior a 'letra fria do Reslmento - por
estas ou por outras palavras, - c que.
em taf h1pótct:e. ao Assembléia consIde
raria ;, assunto sem se restringir, no
seu modo de ver e proooder. às Dormu'1
csto.be1ecidasna lei interna da Casa.

O Sr. AC.'UTcio 1'orres - V. Ey.P }3e"t ~
I

rnite um aparte?
!

O SR. PRADO KELLY - Com
prazer'.

O S~, ACUTCio Torres - Mesmo P(Ji'·
que, em tal hipótese. a própria. Assem
bléia poderia,· com urgt}nclll, nlOdifj·
cal' o !Rcgimento.

O Sr. Paulo Sarasate - Por q olC:
não o! cstatlÚr, desele logo, no Reg}-
mento? .

o SR. PRADO KELLY - Peço a
palavrA.

O SR. PRESIDENTE - Tc>mE'. p;t
lavra o Sr. Deputado PrMIo Kcl1y,
que como relator pod<! falar pela S~

gunda vez.

O SR. PRADO !mr..LY - Perdão,
51'. Presidente, da. primeira ".~z fa-
lei pela ordem. '

O SR. PRES!D:8NTE - Tem Co
pala.vra o noore Deputado.

O SR. PRADO KEIJLY CPam en..
ca.minhar a voLaç(io) - Sr. Presi
dente, a. emenda estó. re'digld~ ':lOi)

~gul11res térrncs:

,. Acrescenw-se: parág'l'aio ún1~

co no .l.1'Ugo 71:
se, r-ntretanto, no correr :los

·t.rab~lhas, se tornar evidente ao
11ecessidade absoluta de qua.lqucr
resolução inadiável, a critérlo da
f..ssembléla, cu sõbre II qual o
Chefe de Est:::.clo bouver pedido
II colaboraçüo do. Cons~itulnte,

lõerá. ela debMidaevotuda em
discussão única, com parecer da
Comissfio Executiva ou da Comis
85.0 ~pe.cial que para t:ll 1im
ror cria.da pela AssembléIa".

OrDo, Sr, Presidente, há poucos m1-
. nutos, quando se discutia o requerI
mento de preferência formuladc p.;-lo
Sr. Paulo Saras~tc, o ilustre 81'. Flo~
rcs da Cunha Interpelou O eminen
te líder da maioria sôbre qua.l o pro
cedImento que deveria ter o. Assem
bléia, no caso de ser sol1cit3.da. mcdidu.
importante. de cará.ter geral, pela
Sr. Presldcnw da República. Res-

.. Awnderla â. observó.ncio. do Regimen
to e à sobernniá. da Assembléia.

1"1.11 in!orma-do, porém, de que es
tD.va. prejudicada, c, nessa hipótese
eu a retiraria. Acabamos, po;'ém, de
"CTificar que há. dúvidas a respeito.
Assim parece-me conveniente, sub
mete~lu. Ó. vottL<;.:fi.o.

O SR. PRESIDENTE: - Diante
da m::mHc5t.nl(fto do 81'. DCP'Lltn.clo
Prado K<:l1y (õ do autor ela emenda,
creio que não seri8. r.;randc~ja-crificlo

para a A~::sembI6ia p:onunclar·se n.
rc,'3pého. Consulto, poís, no Cas:t RÔ
brc &C conced~ n preferência.
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sôbrc ::r. qual haja o Chefe do Es..
ta-do pedido a colaboraçã.o da As
sembléia, será ela debatido. e vo
tada, em discussão única, com pa..
recer da Comissão de Policia ou
dll. Comissão especIal que, para.
tal fim, fór criada pela Assem
bléia" .

No substitutivo foi eliminado êstc
parágrafo único.

Agora, o nobre Constituinte Sr. Bar
reto Pinto renova o parágrafo, acres
centando-lhe algumas expressões. A
renovação é proposta nestes têrmos:

"Parâgrafo único. Se, ent.rctan..
to, no correr dos trabalhos se tor..
nar evidente n necessidade :lbsolu..

.. ta de qualquer resolução inadlá.. ,
vel, o. critério da Assembléia. ou
sóbre a qual haja. o Chefe do Es..
tudo pedido a colaboração da As..
sembléIa" etc.

S. Ex.A acrescentou as palavras 
I'fl,critério da Assembléia ou".

Continuo a votar contrs, essa emen..
da, por me parecer que ela volta ã.
questão primitiva do.s atribuições da
constituinte. Com dizer Ua critério da
Assembléia!' proporciona se renove 3

discussão do. matéria de sua compe·
tência.

Voto contra a emenda por simples
coerência com o ponto de vista .que
aCjw defenâi em nome do meu ?:\r..
tido.

Ntlo vejo necessidade des~a emen
da. nem mesmo para atender à. su
gestão do nobre Constitui'hte Sr. Fto
res d:l. Cunho.: c não vejo. porque, se
/iUrgir essa necessidade, no momento
otlortuno a Assembléia a considerará,
resolvendo o caso em sua alta sober:l"
nia.

, Para. isso admitiu a Casa, com o
meu voto, uma emenda ao Regimen
to· permitindo ao apresentação de pro..
jetosdc resolução, indicações, reque
rimentos c outros.

Por conseguinte, a porta ficará sem..
pre aberta aos interêsses superiores,
que a Assembléia, na ocasião, apre
ciará.

A emenda, como disse, reabre n dis""
cussão sÔbre assunto já vencido l),Csta.
Casa.

Continuo votando pela roesma !or..
ma, por simples coerência. (Muito
bem).

O SR. BARR.ETO PINTO (PaTa.
encaminlLar a votaçaO) ('~) - Sr. Pre..
sidente, 31'S. Constituintes: CXctlso..me
de reproduzir os rermos de minha
emenda, porque o honradoreprcsen..
tante !1un1inense, Sr. Prado Kelly,
Vice-líder da União DemOClrática Na...
cionllil, já teve ensejo de a ler, para
conhecimento da Assembléia; e o hon
mdo líder da ma.ioria., meu particular
e bom amiga, Sr .Nercu Rll.Il1os, tam
bém El repetlU.

Mas o que. sugeri - e não vejo ne.
nhum mal nisso - fol que a. Assem
bléia votasse n. favor dêssc dispO':)lt~vc,

porque se elo. julgar necessário, em
sua aUa sobera.nia.,ela.borar qualqw-.T
le~ urgente ou tiver de atender a, p".'
d!do do Govêrno. solicitando nossa co
l:lboraçào, já se achará autorizada
para tanto.

Acresce notar que a Co:nl~õ.o jA
permitiu no próprio ~g1mento se te·
gislassesóbre matêria nova. Várias de
suas disposições, que vamos aprovo.r,
podem ser consideradas como matéria
de ordem legislativa.

O Sr. Prado Tíell,!/ - Seja dito, em
honra ao eminente lider da maior!a ,
que S. Ex.:", na Ccismsão, deu apóio a
diversas iniciativas, inclusive a ess~ a
que V . Ex.a faz referência. por entm,..
der que devemos aumentar. quant-o
possivel, o prestigio da AS5emJbléia
Constituinte.

O SR. BARRETO PINTO"':'" De ln,..
telro o.córdo com V. Ex.o.. Há emenda,
porém, clispondoque o Deputado,
quando nomeado Ministro. CoI1serve
seu mandato. Não vejo, evidentemente,
aI, maior prestígio para esse Deputado;
Desde que vai ocupar o ca.rgo de Ml
ntstro de Estada I siga Q exemplO tios
Srs. Carlos Luz, Joüo Neves e Ga~tão

Vidlgal, que renunciaram a seusman
datas.

O Sr. Prado KeZly - Não tem razão
V. Ex.", l1j.lsse ponto, até porque, p~la

(''') (Não foi rc.vis·to pelo orador).,
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OODstitulçá<> de 34. à qual V. Ex.~ até
poucos minutos fêz justos louvores,
era. admitido que o Deputado fOsse
Mlnistro de Estado, sem pel'da, do
mandato. .

O SR. BARRETO PINTO - Hoje.
rulm1namas t\ Const1tuiçã.o de 34, para.
reforço.t a de 37.

Não vejo, te'pito, qualquer mnon...
Teniente em ser aceIta. a minha emr.rl"
da, que aumentará, forçosamente, o
prestigio da. Assembléia. (Muito bem.)

O SR. FLORES DA CUNHA - (pe
la ordem) (.) -Sr. Presidente. lou
vado seja Nosso Ser...hor Jesus Cristo!
Pela primeira vez vou dar roeu voto

. n uma iniciativa crl·teriosa do ilustre;
Deputado Barreto Pinto. (Riso.•

O Sr. Barreto Pinto - Os crItérios
sâo cl1versos. Há vários modos de o:>
entender..

O S11.. FLORES DA CUNHA - As
palavras que há. P0l,'.(:O proferiu o Um.-·
tre Uder o.a malort.o., Sr Nprtou Ramos.
não convencem; bem· ao contrá.rio,
mostram que há. o propósito de nã() ~
permitir a reabertura da disCU5.:5?,Q so
bre os poderes da Assembléia. 1:"01 CI
que já decidiu a maioria maciça, que,
na expressão··espanhola, n<lS "aplast:.Io",
nesta reun1fl.o. (Riso.> .

Sr. Presidente quando eu, nos pri
mórdios da minha vida acadêmica, .li
Augusto .Conte - como também nos
primórdios de suamoctdadc o Se
nhor Luis Co.rlos Prestes - aprendi
com êlc o melhor método é o de daJJPr
para prever, a fim de prover. Ora,
ccijrrcndo a hipótese de solicitar o
Presldc':.1te da República a Assemblêla
med1dú. de elevado alcance. já deverá.
estar esta Casa. habilitada, por dispo..'
sit1vo expresso do Regimento, a. delo.
tratar...

O Sr. Nestor Duarte - Muito bem.
Isso é que é raciona.l.

O SR. :FLORES DA CUNHA - •.•
sem necessidade de revogar o que te
Ma votado. (Muito bem.>

O SR. PRESIDENTE - Vamos
proceder à votação do requerimento
.ele preferência. Os 51's. Constituintes
que o aprovam queiram conservar-se

("') Não foi revisto pelo orador.

sentados. (Pau.sa). Aprovaro.m ~ pl'~

ferêncla 90 Srs. Constituintes. Em
face do número acusoAo pela listo.
de presença. está êle rejeita-do.

O SR. JOSE cANOIDO (Pela. or
dem) - Sr. 1?l"esidente, requeiro n.
verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE - Vai~sc pro
ceder a verificaçã.o da votação.
,(Pausa.)

Votaram a favor 90 STs. Consti·
tulnt~s.

Noventa e três 81's. Constituintes
votaram contra o requerime'1lto~

Foi, portanto, rejeitado.
O SR. BERNARDES FILHO (Pela

ordem.) - SI'. Presidente, pedirta a
. V. Excia. que fizesse a verificação

<l.e vota.ção de bancn,da. por ronca·da.,
o que facilitaria n. conta.gem. Trata.- '
se, aliás, de praxe sempre aqui obe
decida.

O SR. CAF'E FILHO (Pela ordem)
- . Sr. Presidente, dada a pequena
ilifercnça anunciada pela Mesa e
,porque, quando se fazia a verificação
da Votação. alguns dos Srs. Depu~

tados estivessem de pé junto à ban
cada de imprensa, requeiro ao Vossa
EXlcelência nova verificação de vo>
tação, por bancadas.

O SR. PRESIDENTE - O Regi~

menta não permite es5a nova wrUi
caçã.o.

O SR. CAFtt. FILHO - Nesse caso,
Sr. Presidente, requeiro a ·votação
nominal.

O SR. ACúRCIO TORRES (Pela.
ordem) - Sr. f'residefite, em que
,pese à alta consideração em que te
nho o ilustre e digno Deputn.do, lD.2U
preza.do amigo, Sr. Café Filho, venh').
neste instante, opor-me ao rcquerj
menta de S. Excia." porquanto o Re
gimento estabelece as normas da. vo
tação. que devem ser fixadas antes
do seu in!cia. A votação é simbólica,
secreta ou nominal. A Assembléia.
pelo sistema simbólico, já rejeitou ao
preferência e, portanto1 aca.tar a
M-esa a stlgestiio do Sr. Café Filho
importaria em .submeter a matéria a
nova. votação, contra a letra expres.sa.
do Regimento, uma vez que êsse mes..
mo Regimento não cogita, no C6SQ,

de outra votação. Cilf1lito bem.)
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o SR. PRJ\DO KELLY ('" ) (Pelo.
ordem) -De fnto, Sr. Prtes1ode.nte, Do
A.~~mblélo. já ef·etuou a vota..ção pelo
IPro"esso simib61:ioo.· v. Ex. 11 • po..
ré..-n considera.rá o as5'Unto com mais
v'ílJgWl'. Aí1Ima~se= não ~e pod'erá
proood,cr à vota.ç.ão noon1naJ., uma vêl:'.
que Já foo feita por aquêle pTocc:;so,
c nonbum Sr. O<mst1tuinte requerc.-:u
se rea.l1zass·c por outra forma..

Ot:L, Sr, Presi'Cllente, qua.ndo a
Mes.a proclamou o r.esrultOltk a.ss1'na"
~a.nd"i) pequc:n.a d1!erença,fo1-Jhe fC'1 ..
V,L a. comun1caçã,o de que a..lguns Se
nhores Constl:tutntcs, presentes rlO re..
c:lJnto. ;,tão t1'Veram seus votos coo:n:pu..
bdcG. Quem a fonnu1ou foi o dig..
na J'leprese:n:ta.ntc do Ria Grande do
Noo:1ie, Sr. Café Fllho. S. Ex. À

mesmo apontou a. razão por qU<l CJ
tato ocorreu. ~ possivel passaooe
d-espe:rcclPiõ:a aos llustr.es Secretá.....;.os
ao presen~a.· dêsses r.epr·esentante da
Na.ç.ão. cujoo votos não podem dei..
1CM' d/e 6C'l' oontados.

v. Ex. /I, real1zílorla urn.-a. segunda
ver1!io~--ão: a.penas procederia a
wn.a contagem retl.t1ca<l()1ja doa. que
~ lêz há, PC1U'CO. Aliás, devo dizer
QIt1'e. . nc-we scaltttdo, bá. precedClntes
na. As.~ern!blé:La de 1934: quanoore
vota.vam ddsposit1vos de gflUlde re~

levànda para a vl-da nn.cional.
V. Ex. a honrará. aos pr1ncfp1os de

ti.'bera/11smo que. lhe orientam a for..
mação IDtelectua,l, se, em vista de
um rato ccmm-eto oomo o que foo.
óelnu.nd.a<lo pelo Sr. CaJ:é Filho. &e
dignaT de atender ao alvitre à.o senhor
Deputado Be'l"'Il.8X<1es Filho. pondo or..
dem à verificação de votação. que
~ :não dera. por conc1uida, e pro-
<:~endo à oonta.gem dos votoo dos
presellltes pelas L'espect1Vas b'M!,..
cadas. Será. um prccC'dente úb11 à
v.e.ma.de das de1Jberações da Ca.<;ra.,
(Muito bem.)

O SR. BEmNARDES FILHO 
(Pela ordem) - Sr. Prestd'eIlrl;{; d'2vo
1ém'brar a V. Ex. Il que pedi a r-eti
.(icaçAo antes d.e am'ltn.C1Ja.do o res,ul..
~ f~, de m.a.neira que n.b.o colhe

. (.) Não !oi !t'evWto pe'J.o orador.

,

:
I

o argumer.lto. do nobre Desputado Sr.
Acurcl0 Tor:l'es. ~cS1lJ11do o qw.l, com.
o fazeT ti. retM'lcac;ão. V. Ex. A' estar
rIa procedrm'Ct.o n nwa votação. Arn..
tcs de anundfllcl'o o resultado - Te..
pltl" - e: diante ela ccm.fusão que se
cista-belccta. no rf..'Cirnto, sCllio1·terl de
V Ex."' z:e fizesse a voiação parbain
ca.da. (My.ito bem.•)

O SR. i, ACURCIO 'rORRES (Pela
orde'm) (~) - Sr. Prestcl'C'ute. t1nba
cu razão 'quand'O, há pouco, ralei 'lÔ
br.e o rcquc.rime:nto de vt1t~ no
minal !OmL\l:1Ja,do pelo Sr. Deputado
Co.fé F'Hho.

O Sr. Café Filho - C(l(Il<:~ei com
V. Ex,~,: retilrando o requerlme'nto.

O SR. ~CURClO TO.R.RES - Não
tem r.a!~ão, o SI'. Deputado Bernaroes
FHho. porque - e note bem V. Ex.",
trata~sc de tato passado nc:iul não
ha. dois tmnutos - S. Ex." requereu
se fizesse i~ ver1!1cação CPII1'O antiga.-o
lnente era: et'etu::1da n~ Oã.ma.Ta. lsto
é. de b3.tL<:a'Cla por banca.:1a. :rUa. por
~1~" .
Ao ..~. ~

O Sr. I!!ernardes FilhO - Porque
sc estabeleceu confusão no momen..
to. !..

I

O SR. t\CURC1:0 TORRES - V.
Excla.. ainda vai me dar razão; con..
fio no seu. espírito de justiça..

O nustreDel'ut:ldo por MInas, Se..
nhol" Bernardes Filho pediu a V. Ex..
cel&ncJa, 51". Presidente. :fôsse feita s
ver1!1cnção: bancada por banca.da., fila
por fila, para que melhor .fOsse con..
tado o número de Contnbulntes cen..
tra e a favor; mas S. Excla. reque..
reu Isso à: Mesa depois de sc have..
rem 90 6r5. Constituintes pronun
c1ado a favor do ped1do. (Apoiados e
não apoia.dos>.

Sr. Presidente, .se o nobre Deputa..
do BernardcsFJlho. ao vér que Vossa
Excla. não; fazia a verif1ca9ão da vo..
tação !!Ia 'por .fila, mas sollcltava se
levantassem antes os que eram a fa
vor, para mais tarde se leva.ntarem
os que fôssem contra...

O Sr, Bernaràe,'l Filho - V. Exce..
lC:nc1a está. :e~ul'vocado.

("') Não !fo1 re-Mto pelo orBldor.
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o SR. AcaReIO TORRES - ...
~e S. Excia. tivesse formulado na..
quêle instante seu p~dido de conta..
gem t~,ncada por bancada, eu o te
ria apoiado, porque acho ser êssc o
l"l1cio ma.is fácil de verificação; mas
S. r-.;xc~n. pediu n modificação de
uma vcrifico.r;:lo.

O Sn. PJ\tno SAnJ\.SI\TE - V. Exc~
lénci;:c. quer salvrtr a pátria ou quer
salva.r o. votação? ..

O Sr. Piren Ferreira - A verifica..
çâo 6 p~rt\ que se saiba da verdade
ou 'cl~, mentira? (Trocam-se numero..
sos o,partes. O Sr. Presidente reclama·
(tte7Z(::ao~ fazendo soar demoradamente
os tímpanos).

O SR. ACURCIO TORRES - Per
mitam os nobres colegas responda ao
apartí: com que me honrou o ilustre
repfcscntantedo Distrito Federa.l, Se
nhor Pírc3 Ferreira.

S.Excia. afirma que a ver11'icaçfi.o
é para que se veja da verdade ou da
mentira. A verdade já. soou na pala..
vra de V. Excla., Sr. Presidente: 90
a favor e 93 contra. (TrocamMse nu..
merOSD8 apartes).

Se VV. Exclas. não confiam no re..
sult~do anuncIado pela Mesa, pro..
curem dissipar suas dividas, mas não
rasgando o .a.cglmentoda Casa.

Se, ao ser requeric1s. a verifIcaçâo
- repito - o Sr. Deputado Bernar
de.., F.1lho tivêsse pecUdo que V. Ex·
celênc1a. Sr. Presidente. fizesse a con
tagem Pancada por bancada, f1la por
t11a, cu estaria com S. Excla. Fazer,
porém, um pedido que eu bem eba..
m.arla de sub-soltcitacã.o, no meio de
uma verifIcação, é o que não pode
ser.

O Regimento em vigor é claro.
Atentemo:; para o § 4. o do art. 89 :

"Nenhuma votação adm1tirá ma1s de
uma veri!icação".

Respeitemos, Sr. Presidente, a decI
sáo da Casa <Muito bem; muito
bem) •

O SR. BERNARDES FILHO (Pela
orcIem) (.) - Sr. Presidente. o no
bre Deputado pelo Estado do Rio,
Sr. AcurcIo Torres, põe a questão
nestes têrmos: a.pela para mim a fim

ele àa,r meu tc:::tcmunho de que soU..
citei no vc:rWcação bancado. por banO'
cada, depois de Ulmncindo o resUl
tado c.la votnr;ão. Embor.a me pese
dIzê-lo, há C(luívoco da parte de S.
Ex.

V. E;, ., Sr. Prc3identc, que é juIz
- c é ncs;.;a função que dirige a
A.<.iscmbléia .- poderá dar o teste·
munho ele que nós, P~putados da
mlnodn, já havíamos realmente vo
t:ldo; ma~j, quando V. Ex. fazia a
conJ'cr6ncla dos votos dD, maioria, e
untes de anuncIar o resultado, Ioi
que sollcitei, justamente por cn.U;ia
do. b[~lbúre.ti[L estabelecida no recinto,
um processo mo.is px·ático e segu1:o
para verificir..se a votação...

O Sr. P'rado KeZl1l - V. Ex., tem
pestivamente, argüiu defeitos de con
tagem no curso dela.

O SR.. BERNARDES FILHO - ...
o que é milito clifcrente de 1'aZê..lo
após.

Dr.ixo, pois, ao critério de V. Ex.,
Sr. Presldent~, a decisão do assunto..
(Muito bem).

O SR. LINO MACHADO (Pela or
dem) (Ill) - Apenas duas pala.vras,
SI'• Presidente. TOda a Assembléia
reconhece o l1beraUsmo de V. Ex.
Claro é que, neste lnstri.nte~ é para
êsse llbera.l1sIDo que estamos a ape
lar.

Evidentemente, poder-sc-á ter ve
rificado um equívoco. DIrei a V. Ex.
que quem tem a honra de ra.lar â
Constituinte. no momento, estava na
bancada de Imprensa c, conseqüente..
mente, não pôde exercer seu direito
de voto.

D1::mte disso. eupedirio. 3. V . Ex••
Sr. Presidente, em nome da própria
AssembléIa, que nos atendesse para,
mais uma vez, rat1!icar seu cspfr1t.o
de llberal1smo.

O S:-. Prado Kelly - Já hâ.pre'.:e"
dente deret1!1cação de eontagem.
Por ocasião de se votar a indicação
da U.D.N., subscrIta, em primeiro
lugar, pelo Sr. Octavl0 Ma.ngabeira.
foi verificado, na votnçfi.o nomln:ll
procedida.,que se dera como tendo vo
tado num e noutro sentIdo Constttuln-

(*) Não foI revisto pelo orador.
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tes a.usentes do recinto. E n Mesa.
atendeu à retificação que, no momen~

to, foi postulada por alguns mc:mbr0s
desta Casa.

O SR. UNO M.ACHADO - Vê 'V.
Excla., Sr. Presidente, que a própl'ln
Presidência de V. Ex<:1a. já reS<llveu
caso idêntico a C:stc da minoria, a !JC~

dido de representantes dns· Oposlçóes
coligadas.

O Sr. Paulo Sarasate - Recordo a
V. Ehcia.quefni eu quem solicItou
tal verificação, tendo sl.do atf:ncildo.
Era o caso de um representante de
Pernambuc<:l, que se encontrava aU
sente, e aparecia como tendo votado.
Solicitar re'tificação não põe em dúvi
da. -e ninguém ousaria fazê-lo- a
palavra do, Sr. Presidente' à qual tc:~

mos sido dos primeiros a llcatar .

O SR. LINO MACHADO - Com o
mãximo respeito que devemos a Vossa
Excia., Sr.Presldcnre, ninguém :poãe~

rá, entretanto, acreditar na infalibi
lidade da Mesa, como quer o. Senhor
Acurcio TOrres.

O Sr. Paulo Sarasatc - A maioria,
tão ciosa de seu número, devia ser a
primeira a aceitar a retificação da
contagem.

O Sr. AcurcÍo T6rres - t\ maioria
é, apenas ciosa, como VV. Excias. o
são, do cumprimento de seus deveres
para como país. Essa, a preocupaç~o

da maioria.

O SR. UNO V-ACHADO - A pr~o

cupação da maioria é votar a CorJS~

tituição, mas essa preocupação é muito
mais viva entre nós, da minorb, que
não temos garantias .

O Sr. Vitorino Freire - Não apo1a
Ido! VV. Exaias têm tantas garan~ias
quanto nós. .

~

O SR. LINO MACHADO - Q1:.eres~
mos uma Constituição democrá.tica.

O Sr. Vitorino Freire - ~rambém
. nós.

O SR. LINO MACHADO - DeseJa
mos uma Constituição democrática, e
para elaborâ~la é preciso que tenha
mos liberdade aqui.

Era (J que tinha a dizer, Sr. Presi
d.ente. (Muito bem; muito 'bem.>

o SR. CIRILO Jmrl0R (Pela or
dem) (-) - V. Exa., Sr.Prcsiden
te, nnullciou a votac;ãodo dispositivo
que está merecendo o exame da Casa,
e determinou, dentre;, do sistema de
votação preferido,' que esta. se f1zes~

se simbolicamente. De começo, pediu
V Exa.. que se conservassem senta
dos os Srs. Constituintes que rejei
ta:varo a emenda proposta.

A sC3uir, ~omo se tivesse estabele
cido uma confusão na .apuração dos
votos, determinou V. ExIJ.. que ésses·
mesmos Srs. Constituintes se levan
tassem. FlxOl.HiC V. Exa. naorien
t:J.ção de mandar contar, por um doIS
Srs. Secretn.I1o:::: da Mesa, os que se
haviam levantado do lado direito do
Tecinto: determinou V. Exa. a. ou
tros Srs. Secretários da Mesa que f1~

zesscm :l contagem' do .Lado esquer
do do recinto e l'eservou-se V. EX4:'\.
o trabalho de contar os que se acha~

vam levantados no centro.
Procedida tt. contagem das·· três co

lunas, anunciou V. Exa. o resulta
do da votação: 93 pela rejeição. 90
a favor.

Entretanto, o. nobre Deputo.do Se..
nhor Lino Machado. a quem apre..
sento desta tribuna as expressões de,
meu respeito c do. minha admlra~

ção...
O Sr. tino Machado - Agradecido

a V. Excia.: êsse respeito e cssa ad~

miração são reciprocos.
O Sr. Barreto Pinto - VV. Exas.

merecem o acatamento de tõda a As
sembléia.

O SR. CIRILO JUNIOR - ... o
nobre Deputado. em seu eloquente
discurso, fundamental.,; apedido de
nova verificação, porque ·não tivera
oportunidade, em se achll.ndo no l'C"
cinto, de maIÚfesto.rseu voto: encon
tra.va-se na bancada de impre:lsa.

O Sr. Sou:a. Lcã.o - Poderia ser
feita nova veri!icação, sem prejuizo
algum.

O Sr. Lino MaChado -- Permita V.
Excin.. um esclarecimento: esta.'la no
recinto. na bancada de, imprensa. de
modo que meu voto não pôde ser
contado.

(.) Não· foi revisto pelo orador.
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o Sr. Guaraci da Silveira - ;e: la..
mentável que V. Exa. estivesse na
bancada da Imprensa na hora da vo
tação.

O SR. CIRILO JUNIOR - Reglstro
o esclarecimento do meu nobre co
lega.

O Sr. Bernardes Filho - IV. EXEl.
dá licença para um aparte? Vejo que
o ilustre colega com a propósito de
descrever o que ocorreu, passou por
cima do princIpal. Antes do Sr. Depu
tado Lino Machad'o ésclareccr onde
se encontrava na hora da votação,
deu-se neste recinto o seguinte: vá
rios Deputados, quer cios qu~ votaram
contra, quer dos que votaram a fa
vor, entraram no recInto depoi~ de "
iruclada a contagem. donde haver da
minoria vários membros que não pu
deram realmente votar. Outros da
maIoria, que foram chamados, ma.s
precisamente porque os seus votos fo
ram contados depois dos votos da mI
noria, tiveram a chance de poder vo- .
tp.r. Foi precisamente para lmpedir
esta confusão, que se estabeleceu em
meio à votação,. que solicitei ao V. Exa.
fizesse uma correção e adotasse um
critério mn.1s eficiente para Do. segu...
rança da contagem:

Além disso, seria um grande pra
zer proporClOnal1l10S à maioria a.
oporturudade de vencer Do questão por
maIs dois votos.

O SR. CIRILO Júl't"10R - Ouv1
com a atenção costumeira o discur..
50 do nobre Deputado Sr. Behlardes
Fllho, e VoOU responder a S. Excia..
com wn aparte, desd~ que me encon
tro na tribuna.

Ao injciar minhas considera.ções,
fazendo referência nominal ao argu
mento do nobre Deputado Sr. Lino
Machado, fi-lo não com o propósito
de deixar sem réplica os demais ora
dores que ocuparam, com brilho, a
atenção da C:l.Sa, mas porque tenho
em mão o regimento vigente. do qual
consta. o § 3.° do 'artigo 86, assIm re
digldo:

"Depois do Presidente procla
mar o resultado fInal da votação,
não patim ser admitido a votar
nenhum Deputado".

o Sr. Paulo Sarasate - Mais ain·
da não houvera sido proclamndo f'!m

definitivo.
o Sr. Praclo KeZly - Em relação ao

dispositivo que V. Ex.lloacaba de ler,
o ~ 3.°, so alude à. votação nominal.
O nobre orador verificará que o ar
tlso 86 diz:

AtFar-se-á a. votação nomlluLl
pela lista geral dos deputados,
etc."

No caso, como sllbe V. Ex., se rca..
llzou votação simbólica. .

O 81'. Bernardo Filho - E o rc
. sul~aclo não tinha sido anuncIado.

O sn. CIRILO JúNIOR - O no..
ore Deputado Sr. Prado Kelly lendo
o artlgoBS deixa bem e[Jclarec1~a que
na votação simbólica nem 5iqucr a
l'cclamação, fonnulada nos têrmos em
que o foi, deveria ser recebida, pois
que' êsse artiso estabelece o processo
simbólico com o levantamento dos
Deputados que v')tam a lavor da ma.·
téria em deliberação.

Diz o § único:

.. Ao iniciar a votação ele qual·
quer matéria, o Presidente con
vidará os deputados que votam a
favor a se levantarem c procla~·

márá - E proclamarão, notem bem
- o resultado manIfesto dos
votos" .

o Sr. Prado Kelly - O dispositIvo
referido por V. Excla. diz respeIto à.
vote.ção simbólica e não à sua ve
rificação.

(Troca.m-se a'1Jartes. O Sr. Pre
sidente recla.ma atenç~o) •

O SR. CIRILO Ju:aOR - Vou re
Iêr o § único do e.rtigo85 do regi
mento vigente.

O Sr. Os-mar Aquino - Certos de
talhes cie maior importãncia do rcg1~

mp.nto t8m sido constantemente in..
fringidos. Ainda nesta sessão o pró
prio lider da maioria pediu a pnla
vra· para talar sôbrC a ata e abordou
assunto completamente diverso. Per
gunto ao J.lustreoro.dor porque impôr
eritão essa mentalidade caturramcn
te regimental em relação a uma ques
tão que entende cora a verdade de
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uma votação c quo carece de tWf C3~

clnrccidtl..
O S1. l~ino Macltaclo - Qual o rc~

ceio que V. Exclu. tem de uma nO'la
veriftcH.ção '1 J(l. 116. precedente.

O SR. CIf-(.ILO JÚNIOR - Nilo
tenho receio algum.

(Trocam-lie alJartctJ. O Sr. Pre
sfdente. pede atenção).

O SR. CIRILO JúNIOR - Se a
nonna. rC[5'imental desta Ca~a está
Bendo feita para ser, ti. cada passo,
burlado., confessemos, s(mhorcs, n. fa.
lência da finalidade que aqui no:.!
trouxe (apoiados, não apotados; pro
testo!J) •

O Sr. Paulo Sara.'talc - Não sere·
mos n6sos culpadm••

O SR. PRESIDENTE - Peço nos
nobr<:f) Constituintes que permitam ao
orador prossiga' em suas considera-
ções. .

O SR.. CIRILO JÚNIOR - O Re
gimento votado - já não me retiro. ao
vigente - mas ao que vem de ser
votado - dIspõe no artigo 61 § 4.°:

(Trocam-se apartes. O Sr. Prc
..'itdente reclama atenção).

O Sr. Flores da Cunha - Estamos
perdendo tempo para reso1'Yer uma
questão que não tem maio:" importân
cia. Aliás, se não a resolvermos 1me
diatamente, a maioria saIrá. do recin
to. (Palmas).

O SR. CIRILO JUNIOR - D1zia
eu, Sr. Presidente, que o art. 64, § .1.0

do Regimento em votação. Já aprovll
do pela quase unanimidade da As
semblél.a, ..•

O Sr. Paulo Sarasalp, - Ainda falta,
a redação final.

O SR. CIR1LO JUNIOR - ..• ais ..
põe - "Nenhuma votnc;flo ndmitirá
ma.!..s de uma vcr1t1cílçli.o.·'

O Sr. Nere'l/. R!lmos - E' d15fJO:dçáo
do Regimento vigente.

O SR. CmILO JUNIOR - Perrcl
tamente.

E quando invoco o dlsposittvo d:J
Regimento que está. sendo votado, .s~

melhantc ao do Regirnento vibcn~.

la~o-o com o propósito de deIxar clara-

mente estabelecido que a disposição
que mereceu o votei da Assembléia não
contt':m medida. de carátcrd1tatonal,
ou, melhor, preeclto de arrocho à 01(;,
nUcstaçüo da minoria.

O Sr. Plinio Barreto - Permita
V. Ex.ll um aparte. Se o result:ldo aa
votação, anunciado pelo Presidente.
é inapelávcl, nunca Berá. poss1vel Elo

vcrlf1caçfio.
(Trocam·,cw vários ",parte:f. O

Sr. Presidente, fazendo soar 09
tímpano,c;. reclama atençao.)

O SR. PRESIDENTE - Atenção.
Lembro ao nobre orador estar findo
o tempo de que dispunha.

O SR. CIRILO JUNIOR- Sr. Pre..
sidente, o aparte do nobre e llust.re
Deputado PUnio Barreto trouxe-me lJ.
última consideração que devo fazer ao
deixar a tribuna, onde não pude, ape
3:;,r de membro da maioria, dizer o
que pretendiat porque a. l1béIT1ma xxu-

.noria, usando do direito regimental de
me apartear. não me permit1u fazê-lo
dentro do tempo de que dispunha.
Mas, pela teoria do ilustre e Dl)bre
Deputado Plinio Barreto, nunca seria
possível uma verlf1eação•• ,

O Sr. Plínfo 8arreto - Pela de
V. Ex.a ; não pela minha.

O SR. CIRILO JUNIOR - ..• 1.ie
o que era possível requerer, sem ferir
o dispostt1vo regimental. foi aqu.1lo

.que a ilustre minoria não otêz: re
querer a retificação.

O Sr; Prado Kell1J - ~otesto . .Fol
a reti!1cação de contagem que 8011
cite1.

O SR. CtRlLO JUNIOR. - O que
a minoria quer é que se sacr1!ique :lo

letra do Regimento, quando pede que
se proceda a uma terceira ver1!1cação
(protestos) depois tle proclamado por
V. Ex.Co , Sr. Presidente, o resultado
da votação <Muito bem, muito bem;
palmas) .

O SOARES FILHO (.) (Pela or
dem) - Sr. Presidente. quero dizer
neste instante, duas palavras, que .t'IU
ponho serem de serenidade.

A vida dos parlamentares é .,lvlda,
m1nut~ a minuto, na ação dos Depu-

("') Não foi revisto pelo orador.
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tados, dentro da órbita regimental, de..
baixo da 'autoridade soberana. da Mesa.
que preside 05 trnba1l10s.

Portanto, como Deputado, atento ao
desenrolar de nossas atividades, vou
dizer, com tranqu1l1dadc absoluta, :lO

Presidente da Mesa c, depois, aos no-
pres Peputados, que na contuP.'cm de

V, Exa, rejeitaram o pediria de prc·
fer8ncla, o que pc:nso flóbre o lncidcnt~

que agora presenciamos,
Devo dizer, Sr. Presidente, que nus

ccu no meu espírito uma dúvida qun
me levaria a pedir n retifIcação da
-contagem, se tmtcs o nfro tivesse fel!;o
o nobre Deputado por .Minas Gerais,
sr. Bernardes Filho, Iria peà1r essa
ret1fJcação, porque, atento aos nossos,
c, sobretudo, ao esfOrço de V. Ex.,
no proc1U'l1 r dirigir, com liberalismo
mas, ao mesmo tempo, dentro do
:leerto rCf51mental, os nossos traba..
lhos (apoiados gerais) verifiquei que
havia. no recinto certa balbúrdia.

.Bem percebi que fjerta natural a dú
vida no proclamar-se o resultado da
votação.

V. Ex., Sr. Presidente, pela n:ttural
confusâo do plenário e. também. pela
pouca experiénci:l que quasl todos 05
81'S. Deputados têm destes assuntos de
verif1car votos, notou que havia gran..
dcs dlt1culdades, na contagem.

Presenciando o que se passou, com o
alto respeito que lhe devo, af1:'IllO que
mclho'r do que qualquer Deputado.
V. Ex., Presidente da Casa, deve sa
ber c pode informar se o pedido de
retIficação tem ou não todo cablI:1ento.

Quanto aos nobres Constituintes que
rejeitaram a preferência, pere:lJ.nto
onde a pr&xe parlamentar, quando a
miA.1oria se apega a um d13p,iSH;lvo.
para que se não faça uma retU'Jcação
de contagem?! (Muito bem) •

Estamos nesta Casa, porvent.ur:l,
pa.ra aproveitar um erro de contagem?
(Muito bem> Estamos aqui para apu..
rnr a vontade da Nação, expreSS:l iJcla
maioria presente no plenário, mas ex
pressa numa contasem livre de dú
vida. (Multo bem) .

Sou o mais modesto dos Deputados
(Não apoiados), mas nem por Isso dcl
~o de ser um dos maiores defensores'
dt' V. Ex., Sr. PresIdente, àe sua p,.U~

toTic1acle e da autoridade da .Mesa

Suponho que seda diminuído perante
o conceito da opln1ão púbUcll (mutt~...
bem), perante a própria Casa, se essa.
retificação não se rJzessc, tll.nto me
p~rcc:e não ter sido eia decisiva. Nessas
condições, Sr. Presidente, apelo par:).
o csp1rlto de justiça de V, Ey.. na de
cisão final a que venha dar sôbrc o
CLlSO. (Muito bem; muttobem. Pal
mas) .

O SR. NESTOR DUARTE (Pelo.
ordem) (") - Sr. presidcnLc, quis.e
ra, antes de tudo. um m:c1:lreclmcnto
de 'V. Excla., se fOr possível.

O SR. PRESIDENTE - Pcrfeltn...
mente.

o SR. N;ESTOR DUARTE - O no
bre Deputado, Sr. Aeúrci0 Tórres, Iórfl,
aliás, doe sua serenidade habitual, afir
mou, há pouco, não ser possivel, den
tro do Regimento, fazerRse uma oU
mais verificações de votaç.ão.

Antes de responder ao S. Excla., ln~

dago de V. Excla. Sr. Presidente, se an
tecedendo o pedido do Sr, Deputaao
Bernardes Filho, alguem,nesta As
sembléia, requerera verificação de 'lo·
tação.

O SR. PRESIDENTE - Sim. Bou..
ve quem r,equeresse,

O SR. NESTOR DUARTE - Pensei
que V. Excln, houvesse feito a verlfj..
cação de mot'!/. próprio. Esta, Senhor
Presidente. a dúvida que pairava. em
meu espírito.

O Sr. Acúrclo TÓTTes - A contag~m.

por 51, demonstrou a ver1t1cação.
O SR. PRESIDENTE - Anunctcí,

de acOrdo com a informação dos Se
nhores Secretários, 90 votos. B:ouve
pedIdo de verificação da votação. Essa
se procedeu na· forma do Regimento.

O SR. NESTOR DUARTE - Agra
deço o .esclarecimento de V. Excla.

O SR. PRaDe KELLY (Pela ar..
dcm) (*) - Sr. Presidente, não creia
V"~sa ExC!a. que, pela segunda vez, es..
teJa falando pela. ordem para um só e
mesmo Obj.2tivo.

Otl. primelra vez, tive a honra de pe..
dir :l. ret1!lc:lção da contagem; desta.
vez, vou reportar-me 0.05 disposltiV0/5

(. ) - Não foi revisto pelo orador.
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regimentaIs que me parecem adequa
dos à solução do aSS1HltO.

O cmincnt-e Sr. Cirilo Júnior invo
cou dois cti5P051tivos~ o nrUgo 85 e pa...
rágrnfo único e o3.rt.!go 36, § 3.°. Ne..
nhum deles tem pCl'Líl1.êncla com o as..
sunto.

O primeIro, refere-se à votação pelo
processo simbólIco e não à sua ver!
flcàção. Está. redigido nestes térmos:

".l.l.1't. 85 - O pl'OO~SSo simbó
lico praticar-sc-á com o levanta
mento dos Deputados que votam
a favor da matéria em d~l1bern.. ·
ção.

.Parágrafo único - Ao anunciar
(l votação de qU:l.lguer matérIa, o
PresIdente convidará os Depu
tados que votam a favor. a se le..
vantllrCI:l c proclamará o resulta
do manifesto dos votos".

O ~ 3. o do artigo 86 também não faz
alusão à. materia, porque diz respeito
à proclamação dos resultados nas vo

. iações nominaIs.

DIspõe:

"Art. .86. Par-se-á ao votaç.ão
nominal pela lista geral dos Depu
tados, que serão chamados pelo
1.° Sccretârio e responderáo sim,
ou náo, conforme forem a favor,
ou contra, o que se estiver vo
tando."

Esclerecem os dois parágrafos se
guintes o processo da votação nomi..
nal, e o últimodêsses dispositivos, que
ê o § 3.0, está vazado nestes têrmos:

"Depois do Presidente procla
mar o resultado final da votnção,·
não poderá. ser admitido a votar
nenhum Deputado".

Não era êstc o dispositivo que S.
;Ex. devia invocar, mas o § 4.° do ar..

. tigo89, porque, êste, sim, trata de
verificação de votaçã.o c preceitua
pela seguinte forma:

"Nenhuma votação admitirá
mais de uma verificação".

Assim, Sr. Presidente, se se hou
vesse ped1dú a V. Ex. l.una s.:gunda
verificação, a súplica seria antl-res;.
mental, mas não é disso que sccogi-

ta. No curso davotn.ção, quando ainda
os i1ustres Srs. Secretá.rios procediam
à contagem, dúvidas foram sllscltn.dM
no recínto. O l;)eputado Bernard~

Filho, no lnterêsse de facilitar o tra
balho da. Mesa, solicitou que a COI)...
tagem se fizesse por bancada. V. Ex.,
por que já havia adotado um proces
so diverso, não aquiesceu à. solicita
çã.o do nobre representnnte por Mina.s
Gerais.

Mas encontro, também, no Sc~l

mento, a solução do assunto. O arti ..
go 89 cllz~

"Se a algum deputado par(,>cer
que o resultado de uma vot~ ...ãf)
simbólica, proclamado pelo Presi
dente, não é exato, pedirá a sua.
verificação" .

O § 2.0 dêssc artIgo defere compc
tência aos Srs. Secr~târlos para "on
tarem os votantes e comunicarem o
resultado ao Presidente. Mal V. Ex..
cel.êncla .exprimia verbalmente o ní~..
mero da contagem efetuada pelos Se
nhores Secl'ctário{; o Sr. Canstlttür~te

Café Filho levantou uma dúvida., dú
vida - frlzo bem - em relação a. essa

, '"contagem efetuada pelos demais mem..
bros da Mesa.

li: ai lue V. Ex. Sr. Presidente, ft
meu ver, acabaria por verificar a pro..
cedéncla ou· não, da dúvida, porllU~ o
parágrafo 3,0 está redigido nêstes ti"!f..
mos~

"0 Presidente .veriflcando
sim...

Quer dizer, depois de decla.rada a
contaGem efetuada pelos Srs. Secre-'
târlos.

" ...vcriflcandc assim se ao mato.>
ria dos Deputados presentes Yl)tou
0, favor ou contra a matéria em
deliberàc;ão, proclamará. o rc~ul

tado definitIvo da votação".

Ora, o que V. Ex. Sr. Presideu
te, não teve tempo de fazer f01 .eri
fica.r a exatidão, ou não da contagem,
em face das dúvidas suscitadas.

Não houve proclamaçào definttiv",
do resultado. Está portanto tempes
tivo o reexame do assunto e com o
liberalismo que tem caracterizado O~



, - 247-.

atoõ de V. Er.. na Presidêncil1,sc rcR
tabeleccrâ o respeito e a. verdade do
voto nesta Assembléia. sem nenhuma.
consideração de natureza pessoal, por
que évelhc o provérbio :arnicus Pla ...
to secL magts amica. veri'tas. (Muito
bem; m.uito bem).

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
(Pela ordem) Sr, PresIdente, o m..
c1dente parece não comportar o vul
to elo debate. Todavia, é preciso,
desde logo, fique acentuado que- não
6 bo,seadoem qualquer precedente,
que se há de deliberar, nesta Casa,

Não podemos violar o Regimento
Interna, nem mesmo invocando pre..
cedente,

.ó.ssim, me reporto, prime1ramente,
à.s palavras do ilustre Deputado Sr.
Bernardes .Filho, quando, se dirige à
pessoa de V, Ex. como juiz. Pois mul
to bem: quando um juiz decide, náo
pode êle próprio rever a sua dec.isão.

O Sr. Aloisio de Carvalho - Não
há juiz que decida inapelávelmente;

O SR. A'rAIII3A NOGUEIRA - Se~

rIa, entã.o. caso de recurso. Orn. o Re
g1mento Interno absolutamente ,não
prevê qualquer recurso da decisão do I

Presld(.,ntc. no que respeita apura
ção dos votos.

.Ao seguIr, tivemos o prazer de ou
vir o ilustre DeputacioSr. Soares
Filho aludIr a uma s~tuação de fato,
Isto é. que de sua bancada pôde S.
Ex. vcr1!icar que o Sr. Presidente
vacUava ao anunciar o resultado dn.
votação.

O Sr. Flores da Ounha - O nobre
orador é advogado? Para que o recur
so de agravo de df'clsâo interlocutó-
ria? ..

O SR. ATALlBA NOGUEIRA 
E' justamente o que dizia: nâo é
possivel, sem a interposição de re ..
curso, o juiz modificar a sua d.eci
sâo.

O Si. Paulo Sa.rasate _. O libern.
lismo do Sr. Presidente já. foi mo..
cUficado a requerimento da maioria..

O Sr. Plinio Barreto - Um êrro de
conta, um êrro de cálculo, um êrro
de fato, é sempre corrigido com um
slmples requerimento ou petIção ..

o SR. ATALIBA NOGUEIRA 
O apal'te do meu ci1st1nto colega Sr.
PUnio Barret(J vem reforçar (; que
~eclarou, há pouco, o ilustre deputado
pelo Estaào do RIo de Janeiro, Sr.
Soares Fllho. Eu deaconhecia que o
ilustre Presidente desta Casa hou
vesse vacilado, quando anunciou o
resultado da contagem reul1zada pe..
105 S2cretários dol. Mesa, sendo pre
ciso, 11 segu:"l', que S. Ex.. em pessoa,
procedesse á vcr1!lcação da. votação.
da q1lal não estava seguro.

Não é possível nem isto esteve no.
intenção claqu21es nobres, deputadcx,
atingir a pessoa do Presidente o que
havia de importar emabsurc1a. sus..
peita ... , ..

O Sr. Paulo Sarasate - Se o at1n~

gisse~ S. Ex. seria o primeiro a SP.
dcf~mder, porque tem tio necessária
.fôrça moral para tanto.

O SR, ATALD3A NOGUEIRA ....
a de anunciar o número, quando ain
da não c1evidamente apurado na ve
rificaçúo. Se assim é, ...•.•

O Sr. PauZo Sarasate - Não que!
rD. Jcgar~nCJ5 contra o Pres!dentc;
nós estamos com S. Exa.

O SR. ATALJJ3A NOGUEIRA ....
de modo algum podemos trnz~r a
anarquia para o tempo de urgêncta.
do Resimcnt., futuro. BaseJ.do em
precedente, como êste de hoje, se vin~

gar afinal, poder-se-á, amanhã.
apresentá-lo como .fundamentação
de 3;. ll.. 4, ~ ou 5. ti. ver-~f1cação. ,

O Sr. Paulo. Sarasate - V. Exo..
está obstruindo.. , ..•

O SR. 'ATALIBA NOG't1EIRA 
Srs .• vou aléIn. O Regimento Inter..
no não cogita sequer de verificação,
tão pouco de retificação, como fol
d.ito aqui, emap~rte..

Portanto, se não trata de verifica..
ção, pergunto: c:onde, em que artigo
do Regimento poderá. o Sr. Presi
dente basear agora uma retificação
dnquilo queêle, absolutamente, não
poderia ter dado como errado ao
anunciar o resultado da votação?

Peço fi. Casa, Pois. que del~emos ::lo
palavra definitiva ao Sr•. Presidente.
Nêste instante. irá êle corta.r cerce
tudo quanto de dúvida. puder pairar
no espírito dos nobres Constituintes.
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o Sr. Pa1tlO Sarasate - Foi exa..
tamente .1sto, que V. Exa. ve1otTa"
zer agora no debate do caso, o que
têz o nobre deputado Bernardes Fl"
1110, quando deixou a dec1são a cargo
do Presidente, cujo prestigio somoS
05 prlmell'os a reconhecer, proolamar
c acata.r.

O SR. ATAL1BA NOGUEIRA - O
Sr. Presidente rccordar..se-á e repe
tirá que já anuncIou o resultado fi ..
nal da. votação, o que ê fato também
verificado pela Casa.

O Sr. Lino Machado - V. Exa.
está prcjulgando.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA: 
srs. Constituintes, um incidente des"
ta. natureza. está. comprometendo até
ar própria. minorIa, que tomou· a si
aquilo que é apanágio da maioria:
ZLCclcrarl sem comprometê-la, a fel..
turll da Constituição.

Assfm, Sr. Presidente, esperamos
que V. Exa.., que conhece os fatos, tão
bem como n6s, dê a sua palavra decl"
s1va, dizendo que o.nunclou de modO
solene o resultaào fInal, que dava ga..
nho de causa aos que votara.m can..
tra o requerJ.mento. (MuitO bern.;
muito bem.)

o SR. PRESIDENTE - Srs. Cons..
títu1ntes, vou repetir a enumeração
dos fatos, segundo se me afigura.

Pôsto em votaçã.o o requerimento
de prder~nc1a do ilustre Deputado
sr. Barreto Pinto, proclamei que o
requerimento baviasido rejeitado.
Levantou~se um Sr. Deputado .e re
quereu a verificação da votação, por~

que no seu espfrito surgiu dúvida só
bte o resultado proclamado pela Mesa.

Mandei, entãO, que s.e procedesse
ao essa v~rifl~ação pela forma regi
menti:l1, isto é, que, em primf~ir"

lugar, se le:va;r~t.as~em e j)'CTm'an~c<:::'S

sem de pé, os Srs. ConstItuIntes que
votavam a favor, enquanto l?ont1nua..
riam sentados os que votassem <.:on
.tra. Os Srs. Sccr-etãnvs, no excr..
cicio de suas atribuIçóes - porque
o Presidente não tp.nl at:lbuIção de
contar votos, apenas dá o l·esult::'.do
das votações - procederam a essa.
<:ontagem. Pracbxnel J I'p..:;últacto,
que me fol fornecldo, elo::. que vota.
ram a fa.vor. O mesm:) se fo:.::la

quanto aos Srs. Cemstir.m:1.te.i que
"Votalam contl'a. Eretiv;}.m~nt~, nC:lW
instan ce, llouve certaV'i:l.<ll1:lção, pelo
que pedi a atenção de S6. Excelên
cias. isto porque estaV'3. e'l1:0cnha.da
em que se obtivesse '} lc::;Jltado
exato, pOrque o meu Cspl:".. :n SÓ c.:Ml,
t.ranquilo qtl~ndo está com a verdade.
Isto tenho sustetltado t~m tôdt\S .SE
oportunicla.dcs de minha V10S" ~ faM
mais desejei outra COiSa (Palmas.)
or~~\llt:ado'?!~clamado 'Í()i, cst.c~

Noventa votos a favor do reque
rlmento c noventa c três contra.
Peito. a vcrlf1caçfi.&, di<:'llte d~ o1>~cçr;.o

do ilustre Deputado BernartJc; Filha,
de novo consultei os Srs. Secretários
súbre se tinham alguma dúvldo.
quanto ao resultac1C1, reaül'rMndo
~les que haviam c·ontc.do~x3.~~mcnte

os votos, não eXistindo motlvoS pa.ra
qualquer retificação.

Não PCS&iO, evidentemente, aes~uto

rlzllr acruclcs a quem :l lei lltribuiu
ar com,p;:t(:ncia. ex-clusiva de contar
os -votO::l (paZmas no rect71tO). Nestas
con~Uçõ~s, proclamei () :·2RULtMo da
VOttlyã.o: noventa c três v:>to:.> cÓ:lt.ra.
~ n...o"·cuta ?. !'j).~o!.'.

Foi rc-jeitado o requerimento.
O Regimento, categ6ric:l e c;(prcs

~.a.mcnte. determina. que "nenh'\.11"O.a.
votação admltir~ mais eLe uma veri
ficação" •

Asslm. em !aee do ql).e acabo de
e~r, mantenho a decl.Sâo, con.:i1
derando reje1tado o r~queriIIlento.
por n<lventa. e três votos contrtl no
venta. (Multo bem; palmas.)

O SR. JOS~ LEOMIL (Pela ordem)
- Sr. Presidente, quero que conste dn.
ata dos nossos trab:l.1hos que, sccstt..
vesse presente, teria votado a favor do
requerimento do nobre· colega Senhor
'Barreto Pinto.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex!' st!râ.
atendido.

O SR. LIMO l-1ACHADO (Pela
ordem) - Sr. Presidente, tendo cer
tez~ absoluta, tal U 52renidadc dn.
mInha consciêncIa, de que meu "loto
não foi computado, quero fo.zer ao de
clarilçáo de que, se me achasse no re
c.1nto, t~ri.a. vota.do a ftl.VOl: do t'eq,ue
rlmento. Achava-me na Bal1cadg. da



Imprensa. Pediria. a V. Ex.a f1zesse
const!lX da ata e.~ta declaração,

O SR. PRESIDENTE - V. Ex./\ será
atendido.

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Sr. presidellte, fo..'~o decltm.\~!f';) idfm
tica à do Deputudo que me antece
deu: se estivc~sc presente. tnmb~m
terla votado a 1'n.vor·· do requerImento
de urgênc1a.

O SR. PRESIDENTE - A dccla
raçi40 de V. Ex.o. constará de uta.

O aR. Josri: ARMANDO (Pela
ordem) -; Sr. PresIdente, declaro ao
V. Ex.A que, se me achasse no recinto,
tcri'lo vota.do co:ltra o requerimento do
Deputado Barreto Pinto.

O SR. PRESIDENTE - A rvreza
fica ciente.

O SR. MUN50Z DA nOCHA (Pela
ordem) - Sr. Presiclt::nte, declara que
votaria' a favor do requerimento, se
estivesse presente na o~asiõ.o.

O SR. PRES!D.EN'1'E - A Mesa.
fica inteIrada.

Há outra emenda a examinar.
Apresentada pelo Sr. Deputa.do Do
mingos Velasco, do seguinte teor:

RedIja-se a pa.te final do § 1.0 do
art. 36. da seguinte formn:

"Scr..1he~á.. porém, facultado en
viar à. Mesa qualquer declaração por
escrito" .

O SR. NEREU RAMOS - Senhor.
Presidente, tenho a declarar à. :v.tesa
que a comissão de Rcgimp,nto é fa.vo
râvel à emendn do Deputado Domin
gos Velo.sco,. porque se trata de sim
ples emenda de redação.

O SR. PRESIDENTE - Os senho
res que aprovam a e:nenda do Depu
tado Domingos Velasco queiram can
servar..se sentados (Pausa>.

Foi aprovada.

o SR. LERl SANTOS (Pela or..
dem) - Sr. Presidente, desejo de
clara.r e. V. Ex. que, se estivesse prc..
sente, ter:io. votado contra. o requc
r1mento.

O SR. PRESIDENTE - O projeto
substitutivo, com tódas as emendas e
pareceres, volta à Comissão para que
dê tl redac;ã.ofinnl. Não temos a Co-

missão executiva a que sc refere oRe...
g'imento, pelo que a. Mesa núo tem ou..
tro remédio senão devolvê..lo à. Comis
são ctaboradora do Regimento (Pausa.)

Tem a pnlavra o Sr. João Amazonas
paTa extJ1icéLÇ~lo pe5soal.

O sn. JOãO AMAZONAS (Para
explicCLçdo pc:ssoaZ) - Sr. Pl'csidente, .
pccil a r:~l::tvra pnrr. tra.tm' d{! a~:5Unto

que cOl1!.;idero ela maJor importúncIa.
Fn.z já n.lg'uns dias, foi o.provado

nesta Casa, por unânimiclade, umre.
Cjuc'dmcnto dirigido no Poder Executi
vo c no qual esta Aszcmhléia, entre
outra::; COU::;3.S, solicitava informações
sóbrc se já havia sido aberto inqué..
rito pn,l'a apurar as violênclo.s policia1s
pratlcnclns contra operários grevistas
nas cIdades de CD.mocim, ScntoAlldré
c São Paulo.

At6 esta data, 81'. Prcsidcnt~1 a
re:mo,c;ta do POd()f E::eCtltlvo não che
gou ao conhecimento desta Caso.; e,
al;::'!so.r de o conteúdo dnClu~lc pedido
sfgn1f1co.r o repúdio dC5ta Assemhléia
n. dtO:S: de violência de talnatu:reza.
apc~ar disso, Sr. Presidente, c ao coo
trá.rio do que se esperava, essas vio
lências pross~lrUcm agora, n~o mais
apenas naquelas cidades, senão em
todo o tcrrlLório nacional e sob os
pretextos os mnis ln5ubsistent~s. Sem
fo.lar, S:c.·. Presidente,' nas medidas
adotndas durante éstcs ílItimos dez
dias, l'nedidas sem dúvldtl. anti-demo..
cráticas, tomadas à revella desta Casa.
medida::: que s\..:mcndem as llbcrclades .
civis por dez (lias; sem falar, Sr. Pr~...
sidentc. 11a pr"ibiç~o não só de co
mícios como nt~ de sImples realizo...
ções rotineiras. de assembléias sin..
d1cais.

Quero rererlr..me, Sr. Presidente, às
violências e vexames que ncsteB úl
timos clías uma grande parcela da co
letIvIdade carioca. vem sofrendo - os
trabalhadores da Light.

Essas vlo1ênclaz fazem lembrar os
(Uns monstruosos em que à frente da.
nosso. políci::L se encontrava o Sr. Fi~

l1nto MUller, policia que servin aos
inimigos do nosso povo, inclusive aos
espiões e traidol'es da pátria.

O Sr. Jandtlt Carneiro _. A polIcia
do DIstrito Federal não tem cometIdo
vJolêncins; tem tornndo medidas pre~

ventlvas em favor da ordem pública.
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V, Ex. quer retcr1r~sc, sem dúvido., às
providência.s relativas ao Movimento
UnificndOl' de Trabalhadores.

O S.a.. JOAO AMAZONAS - V.
Exa, está querendo interpretar o
quü ainda vou dizer a respeit~.

o Sr. Jandut Carnefro - Nua tem
havido nada. disso. Ho.. liberdade de
pensamento na imprensa e forn. dela.

O SR. JOAO AMAZONAS - Da
rci resposta a V. Eil:ll. quand.o ch~

gar LI. oportunltlade.
O Sr. Jandul Carneiro - O Dr.

PereIra. Lira é professõr c cultor do
direito e jamais cometeria. uma vio
lência.

O SR. JOAO AMAZONAS - Na
quela época, os trabalhadores da
Li"'ht - os condutores - com aI
gu~s anos de bons serviços prestaâos
à. cmpres:l, eram ar1"ancados dos bon
des e enviados, como ladrões, à Po
licia, não lhes sendo ao menos .asse
gurado o dIreito de defesa.

. A Policia, pa.ga ~loscofres públi
cos, ao invés de exercer seu papel
de guardiã da orde'm, servia a.penas
como apêndice da Ligth, como uma
seção de físcalização da empresa im
perls.llsta canadense.. Todos sabemos
que a Polícia não tem atribuições
para. fiscalizar o ,:jcrvlço de tró.fego
ou de cobrança nos carros da Lght,
assunto que compete á propria em-

.prêsa, através dos seus f!scais e ins
petores.

A verdade, Sr. Presidente, é que.
coma saida do Sr. F1l1nto Muner,
cessou essa esdrúxula. m c d i cl a c,
assim, o proletariado pôde compre:m
der que o cerceamento da liberdnde·
é instrumento de que se valem os
maus brasllel1:os, para servir nos in
terêsses dos piores inimigos do nos~

50 povo.
Hoje, finda a seITa, quando a

democracia se apre~nta com tõrça.
maior, brotada elo sangue e do sofri-
mento de tantos milhôes de comba~

tentes; pLl.ssada o. noite teITivel do
!asdsmo, quando o povo braslleixo ;;le
sente mais esperançoso do que nunca,
não podemos admitir se repitam
aqueles métodos tão repudiados pelos
homens dlgno~ e honrados de nossa
terra.

o Sr. Jand.ut Carneiro A :PaU..
ela apenas intimou alguns rc.presen..
to.ntcs da MU'l:' a clJ.:!;er qual a: ori..
gem, a constitulf;ão c a !1nalidade
dessa orgal1ização. V. Excla,denun
cia à Caso. tatos que não ocorreram.
li: a máscara doe que se utiliza um
partido que funciona. irregularmente
110 país, prejudl<:andoa lhe a vida
sind.ical.

O SR. JOAO AMAZONAS - V.
Exa. não dispõe de tôdas as informa..
ções que pretendo oferecer no dccor
rer.do meu cUscurso.

Apesar disso, Sr. Presidente, e de
~st:lrmos aqui reunidos paTa elabo
rar uma· Constituição democrática,
que assegure ao povo o direito de vi
vetO scm medo e dentro daquelas
quatro liberdades... .

O SR. PRESIDENTE (Fazendo
soar os tím.panos) -.Lembro ao no
bre orador que está finda a hora. da
i')cssão. Entretanto, acha..se sóbre .a.
mesa o· seguinte requerimento:

Pedimos prorrogilção da sessão{)or
15 minutos. - Jorge Amado - .José
Críspim ..... Agostinho de Oliveira.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub";
meter à votação o requer,bnento apr~

sentado.
Foi· aprovado.

Continua com a palavra o Sr. João
Amazonas .

SR. JOAO AMAZON'AS - Muito
ub:-igndo, Sr. Presidente.

Pal.wtl. eu naquelas quatro l1ber
c!adcs ...

O Sr. José JO/~li -Perguntaria ao
Sr. Pl"esld~nte, se o Regimento per
mite a prorrogação de ~essão para ex
pllcações pessoais.

O SR. PRESIDENTE - Eletiva
mente, não o permite, mas a Mesa.,
por tolerância já teIIl admit1do SO
licitaçôes nesse sentido. Entretanto,
dor~vo.nte nfia o fará mais.

O SR. JoAO AMAZONAS - Agra
deço n. V. Exa.

O Sr. José Jofili - Então, há pre
cedentes?

O SR. PRESIDENTE - Exatamen.
te.
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o SR. JOAO AMAZONAS - Todos
nÓs Cspcl'ava:nos, Sr. Presidente, qUt'~

0.,7. violências claqucla época t(mebro·
5a. nãovoltasscm a repetir-se nrJs
dIas de hoje. Quero rercr1r~me ao
mêrito ela questão. E' que, há algu
mas semanas, os trabalhadores do.
Ljctl1, reunidos em seu slndlr~?to. \..0':

portas abertas c dentro da lei, vem
estudando novo. tn.bcla de sa.lários.

Para que a Casa possa ccrtlfic:1.r~sc

ela justIça dessas reivindicações bas"
t~( ~ccntuar que os trabalhadores das
Emprêsas de Gás, por e::emplo, com
27 anos de serviço ganbam miseráveis
'j.;J cruzeiros por mês; técnicOs opcrrl
dores de energia elétrica, com 8 e 9
o.nosde serviço, percebem, em méd1a.,
c~.. eoo a ~OO cruzeiros mensais; os
conc1utorcs de bonde, cujas mãos são
.mais grOSStl.!i que os pés dos a.panha
dare;, de cacáu na Baía, pela. brutal1
dac1 ~ do serviço que executam rece ..
bem. em média - a!guns com 15 e
20 anos de serviço - 800 o. 900· cru..
zelros mensaIs. E a. tarefa. que. exer..
citam sO?1nhos está acima das posslbl~
lldades humanas, porque a lotação de
cada carro, que normalmente seria.
de 65 passageiros, é hoje, pelas dlfl~

culõadcs do tráfego, de 230.
Isso sem falar nas moças que mou~

rejam na Companhia. Telefõnica. e
que em grande 1)aTte morrem tuber
culosas depois de pouco tempo de 6er
'f1c;o, porque a. lei esta.belece o re~

me de 6 horas por dla e elas trabalha:n.
8 c mais, r..uferlndo salários que vão
de 700 a. 900 cruzeiros por mê$.

Essa é uma parte do drama de misé~

:ria dos trabalhadores dessa poderosa
empreza imperialista.

A verdade é que como debate des~

fias reivindicações, começou a circular
no. cidade. nas vésperas do carnaval
boatos de Mda ordem a. propósito .de
uma greve, que. na reaUdade, estav:\
sendo insuflada pela. própria emprezD..,
porque passou a despedir, em massa,
operários sem qualquer, justificativa,
em documento escrito. -no qual a.le~

gava apenas a conveniência do servi..
ço, 1sso quanto a operário que ao ser...
Via havia 9 e 10 anos consecutivos.
Ato contínuo, a policia lJassou nova
mente 9. repetir aquela. atuação do
Sr. Fe11nto Müller

o Sr. José Jolllt - Protesto:

O SR. JOAO AMAZONAS - Arran
cando dos bondes os condutores, taxan..
do-os de ladrões c contra. êlcs lnstau..
rando processos que não têm funda...
menta alf:,"Um.

O Sr. Jamlut Carnef.ro - Não ha ne
nhum prêso polftlco no RIo ele Janeiro

O SR. JOAO AMAZONAS - Não
estou dizendo que se trat~ de presos
poUtlcos.

_0 Sr~ Jandui. Carneiro - Também
nao l].á. pre:-;os por motivo ele rclvin
dicaçoes sociais.

O SR. JOAO AMAZONAS - Tra.rei
dentro de alguns dia.s para, conheci..
mento da Casa os nomes dêsses presos
a f1m de demonstrar o que estouafir~
mando. Ainda no sábado, uma dezena
de trabl11hadores da. Light tal àetida.

O Sr. Jandui Carneiro - Não foram
P!CSOS, mas intimados para aveljgua..
ç(>es necessáI1as, porque no R10 de. Ja
neiro c.::itá funcionando uma sociedade
lIegal.

O SR. JOAO AMAZONAS - Um
trabalhador que passou 30 horas na.
polícia na. verdade esteve preso.

O Sr. Barreto Pinto - V.· Excla.,
em seu discurso publicado no Radical
neonselhou a greve.

O SR. JOAO AMAZONAS - Res
pondo a V. Excla .• 2sse!ato é tanto
mais grave quando sabemos que o se
nhor Pereira Lira. tem agido deman('l~

ra a provooar suspeitas, porque. se~

gundo estou informado, é chefe de
Contencioso da .Llgl1t. É, portanto,
advogado dessa emprêsa. e na Chefa
tura de PolícIa, náo pode scrvf~la con~
trn os interêsscs do povo.

O Sr. Barreto Pinto - V. Exela. ~stâ
NJ.ganado. Os seus a tos foram no sen
tido de lmpeclir a greve.

O Sr. Jandui Carneiro - Ooncordo
com as reivIndicações sociais dos tra
balhadores da· L1ght. os qua,ls nào po
dem porém tJle1teá~la5 por intermé-
dia do MU'I' que funciona sem rcgIs~

tr<i, clandestinamente, como emissá
rio dos. comun1stas. V. Ex.a não
pode negá~lo.

O SR. JOAO AMAZONAS Nós
não temos em1.ssâ.r1os.
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o Sr. Barreto Pinto - V. Excla.
lliCOnselha a greve. como tez nos dis
curso PUbncllQo pelO RadIcal. Disse
tl.1ndn. V. Exc111. que as greves são o
prelúdio das revoluções.

O Sr. Jandui Carneiro - VV. Er.~ias.

precisam ter n coragem de dizer que
Q MU"!' é uma organlzaçfi..o comunilitn,
Q.ue está provocando greves no Rio de
Janeiro. Os tr:J.balh~dorcs que aprc-
sctem suas reivindicações, utill~anrlo

organizações legais, nunca. porém ptlr
%nterméclio de sociedade clandest1na'.

O SR. JOAQ AM.AZONAS- O Sf>
Ilhar Pereira Lira é advogado da
Llght.

O Sr. Barreto Pinto - O Sr. Pereira
Lira é um homem dlgno, coerente,
bonestÍ5::l1mo. (Trocam-se outros apar
tes.O Sr. Presidente padeatenção.)

O SR. JOAO Al\-!AZONAS - Quero
responder a uma afirmação capclosrL.
baseada numa nota taIsada lmprr;n
sa, na qual se dIzia que eu declar'f.ra
na. Assembléia dosSlndJcat<Js que a
greve era promissora. da revoluçã.,.
Na verdade, asseverei sâbado. no 510
dJcMo das Tele!onlstas. que 05 ren..
c1onárlos amedrontados pensam que .z,s
greves são ~ p:enúnc\o Ull 1'evoluçr"o.

O Sr. Go/rcao Teles - Is,,;e} é do
manIfesto comunista. 1):'{)(10 o mundo
:sabe.

O SR. JOAO AMAZONAS - Accm~

tueJ, então, que se aS greves tossem
o prclf:dl0 da revolução. a ordpm po
Htlca c social dos Estados Unidos há
multo teria· sIdo subvertlda. púrq1lf;·

nesses últimos tempos, é a11 que se
têm verificado as malores c mais pro..
longl:.das greves. Ê r;.rcclso qUe se {'s
elareça essa minha atlrmação par:;:.
que decla.raç.~fi capciosas da impren..
sa., aqUi citadas por um Deputado,
não sejam aceitas como verdadelr:ls

O Sr. Barreto Pinto - L\ (,I que à~sse

<:l "Radical". Se V. Ex. desmente,
fIca o dito por não dito.

O . SR. JOAO AMAZONAS - Se
nhor Presidente. além desses tatos,
quero aInda chamar a atenção dos
meUS nobres colegas para caso mal.s
grave. Ontem, quando os moradores
d,olnOUO de São Cn:t1os 1'ealiza.vam
um comlcl0 'com o único fim ele pedh~

M ll.utorldadcs mais bicas de água para
aquele local, onde se morre de ':lêde e
a~ crlançlls e mulheres pas5~m as 24.
horas do dia a aublr intermin6.ve15 ln.
deiras com latas de ó.{;uo. à. cabeç;t..· gero
qualquer justlt1catlvíl, contrariando ()
r('glme democrático vigente em nosso
país, dcsmentJndo tOdas IlII afirmações
que têm feito nesta terra 013 rcspoa ...
.saveIs pelos nossos desUnos, apareceu
um choque da Policia Especial e - o
que é estranho - um choque do Exér...
clto impedindo pela fôrça que o pov~ .
IJuQ.esse dizer a1gumas ve1'àacles, com~

é de .seu direito.
O Sr. José JojUt - O nobre orador

pode informar se êsse comício tinha
a deV1da. autorização?

O SR. JOAO aMAZONAS - Res...
pondo afirmativamente ao nobre D~p'J"

tado.
O Sr. Jam1ui Ca.Tneiro -E) de no..

tar que nesse com~cl0 hav1a um'.\ faixa
com. o letreiro - "Pela. revogação da
carta de 37" - o que é atent~tó:rlc. à •
soberanIa. da ASsembléia, tratando...sf:
de assunto já. resolvIdo. Pretendia-se
apenas fazet' demagogia na. prac;a pú
blica.

O SR. JOAO A..""4AZONA5 - Se
nhor Presidente, o !lustre Deputa.do ::

. contra a democracIa (não apoiados;
protestos), mas o povo tem o direito
de se man1testar. A AS::lcmblé1a não·
pode permanecer Jndiferente a ta.is fa
tos. porque é assIm que começa 2
reação. No princípio, são peqUenas
causas, medidas contra as organIza
ções pro1etárins" prlsão de trabalha-:
dores pac1flcos, como sucedeu em 1935,
fi vem a seguir O fechamento do Par
lamento, onele estão as válvulas de
mocrátIcas. atra'Vés das quais o pov"J
pode fazer reclamar os seus direitos.

Sr. Presidente. estando a term1ntu' a.
hora da· sessão, desejo dirigir um ve
emente aplHo à. Mesa, em nome dos
trabalhadores do DistrIto Fedel·l,ü. con
tra cujas aspIrações levnntou-se hoje,
em cletesa da LISht. umdeputa.do do

. Partido Trabn.1h1sta.
O Sr. Seuadas Vtana- Náo é exato

o que V. Ex. afirma e quero desde'
j{t lavrar meu protesto. O que V. Ex.
está fazendo é pura demagogIa. .

<Trocam-se numeTOSO~ a.partes.
O Sr. Presidente reclama atenção),
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o SR. JOAO AM..:\ZONAS - Se
nhor Presidente, renovo meu apêl0, no
~entido de que o Sr. Ministro da Jus·
1iiça, tomando a.s necessárias medidas
garanta o <Urelto de reuniúo c livre

, as~ocIação, dentro dn. lei e do clIreitti.
para que o povo passa exprimir-se 11
vr~mcntc. IdêntlcofJ.pêIo dirijo, atra
vés da MesD., no sentIdo de que c Se
nhor Ministra do Trabalho estude a
fundo as reIvindIcações dos trúbalha
dores da Light c, sentindo as necessi
dades dessa. gente, se coloque ao lado
cc povo brasileIro c não do polvo C~

nadense. E' Isso que os trabalhadurêri
espera.m do Sr. Ministro, que .nuda.
mais é senúo o representante do P:u
tido Trabalhista no Oovêrno.

O Sr. Ba.rreto Pinto A qucm
V. Ex. nCU30U.

O Sr. Janàut Carneiro - A quem o
orador defendeu? Terá. sido ao MUT,
que 1'omel1tou a greve?

O SR. JOAO AMAZONAS - Se..
nlior Presidente, por último, quero rc~
afirmar, mais uma vez, ~ posição In
transIgente do Partido Comunista do
13ra:sll, que é de apoio ao Govérno ...

O S,... José Jolilt - Ap610, mas sem
faltar à verda.de. Quanto ao comido,
a verda.de é que o mesmo não havIa
sido permitido.

O SR. .JOAO AMAZONAS - Vo~':;a

Exccl~ncla cr.tf:. cquivo<:lldo. Como as
severava, Sr. Pre~idcnte,cu queda rem
!lnnr.r dest.a trIbuna a posição ÇJ'J'

Utica do no$')o J?ar'Udo. de apoio no
Govêrno, porque sentImos que, "iem
o apolo de líddas as camadas PIJPuto.·
:ros, jamai5 se pod;::rft. governar o
Brasil e levar nossa pátria pu.ra dU/..',
m(ÚS t~l1zes. .

Em :-ee.l1dade, nossa voz será. sem
pre uma annn. em brasa para caus..
ti(:ar 015 atos da natiurc~a daquele.,
que a.pontei, muito dos quais às vê·
zcs nem mesmo chegam no conhf~cl·

men1:o das autoridades compctcnt:'~s

como. penso, tenha a.conbectd.o com
o Sr. Pereira Lira, em ~ujo patr~t:·

t1..cuno 111ncla acredito, .•.
O Sr. Jo.'lé JO/m - E não faz tn

..,or algum.

O SR. JOAO AMAZONAS - ". ,
que, ccrto.mentc, 1snora até a que

ponto seus subordinados abt15nra.m da
npl1ca.r;:i.o falsa. de uma lei.

O Sr. Barreto Pin.to - Nã.o apoi lo

tio. Tudo se :f:êz por ordem direto. de
S. El;:.

o SR. JOAO AMAZONAS - Des
ta tribuna., Sr. PresIdente, seremos
irredutíveis na defeso. dos ln!icres.;c;~

elo povo e do prolctario,do e, de !I1a~

nc1ra a.lguma. cederemos 'luno. polcg.Á;
da nessa posic;üo, que é Do Justo. atit l

de o. que não renuncia. nosso Partido.
(M1dto bem, muito bem. palmas,

O SR. PRESIDENTE - A rec~'l

mação do ilustre DClIutado Sr. J·),àt
Jomi tem tôdn. procedência., dian;.t
cio que: estipula o o.rt 75, do Regi
ment/.). Não tendo estado prescm,c
porém, ao !lnaldns du~ últimas ses
sões, em que foram concecUd.as pror
rOBMÕcs d03 nossos trabalhos, ná~)

nu1:; adota.r orientação diversa..
Em face do que prec<:itlla o ae~l

mento, êsscs requerimentos não m!1:~

dc:vcrão ser atendIdos.

O SR. ACURCIC TORRES "(Peto
ordem) - Sr. Presidente. dcsnjo
aproveitar os minutos que alna"a rt:~·

tam ...
O SR. PRESIDENTE - O prazo ctn

sessão .1á. está esgotado.

O SR. õ.CURCIO TORRES - Nes·
sas condições. sol1clt.a.rcl prorroga.çi.il
por mais cInco minutos

O SR.. PRESIDENTE - O scnhc'
Deputü.do AC(h'cio Tôrrc5 acaba fie
en....iar rI. Mesa o seglú,ltc requerI
mento:

Requeiro a prorrogação de seS:l::\o
por maIs 5 minutos.

s. S . • em 11..3-46. Acunno
Torres.

O SR. PP..E..".iIDENTE - Vou sub
meter ii. votiaçilo o requerimento llpr~..
senta.do.

O requerimento ê aprovado.

O SR. ACURCro TORRES (Pata
explicar;ão pessoal) - 51'. Prcsldc~~

te, o opcrarladonaclono.l não conta
Il nã.o contará apenas ne:,ta Ctl.5~, n~

defeso. de seus legitimos direitos e In..
tcrêsscs, com os nobres representa.n
tes do PartIdo Comunista.
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o Sr. Carlos Prestes - Que assim
seja.

O SR.. ACtT,R,CIO TORRES - ~'.s-
tou certo, tenho convicção sincera nc:
que os direitos e OS legítimos lnteres··
Sf;S dn. classe trabalhadora do BrasL
terno sempre a seu serviço tOdas as
vozes desta AsscmbU:la ...

O Sr. Carlos Prestes - Tanto me
lhor. E' 1sso queesperamo3.

O SR. ACURCIO TORRES - ...
partidas de todos os quadrantcB po11
t1~os do pais. porque somos tod.l)S
dêstes ou daquele partido, horn~:~

afeitos à. luta democrática, ao tratl:\·
lho em t~Vür da pátrio. e de ~lW

gente.
O Sr. Ataliba Noyue1.ra - Somo::

hc.me:ls qcc: nos fizemos danada
O Sr. C~ire~ de Brito - Perm~T?.

o orador um aparte. V. EK. é peLJ
direito de gre'::::?

O .SR. ACURCIO T01-(.J:(.ES - :-)JU

pelos legitimos inoorésscs do traba
lhador.

O Sr. Catres de Brito -.V. Ex. nãc
respondeu ao meu aparte.

O SR. ACURCIO TORRES - SO]

pelos legitimas interesses do trab~ ..
lhador.

O Sr. Caíres de Brito - Vou !a1.r~~

1:ma segunda pergunta. V. Ex.
O Sr segaiLas Víana - Há direltc

ae greve na R.Ússia?
O Sr. Caires de Brito - Não sou

russo.
O Sr. Segadas Viana - Estou co.,

sultando V. Ex.
O SR. ACURCIO TORRES - N ,.

momento oportuno. quando (orm:,:.
chamados u feitura. propriamente, ar
Carta Constitucional. cada qual 1.(
nós cioso da rcspommb11idade que
tem para com a Nação há de den!U~

aqui sua pos1ção contra ou a favor
do direito de greve. certo de ,:\'1('

Sr. I?re::;ldcnte. contra ou a faV'l~

flão faltarei. porque nunca raltei nf's,
ta Ca~a. quando comun1.~tas aqui t\\n.
ela não tinham assento (mutto bem)
aos deveres que julgo sa~rados p~.r.)

com n massa sofredot'à, do traba.lh 1·

dor brasl1elt·o. <Mutto beml.
N:lr:l cl,esconheco 5r I?res1l'lente,

n1n!rUêm desconh-ece, o que vai de ml

sória e sofrimento pelas classes tra·
bnlho.doras do BrasIl; mas tudo será.
:feito com oportunidade,..•

U Sr. José Crü;pim - Até lál. _. E .
as prisões? '

O SR. ACURCIO TORRES - ...
porque, com medidas intempestivas,
jamais salvaremos do. fome, deaf.,'Tu
ras ma.iores, o proletariado do Brasll.

O Sr. Caíres de Brito - Existe ou
não, no Brasl1, situaçã.o de nl1sérla.,
conscquente oi. Inflação o. que chega..
mas?

O. SR. ACORCIO TORRES
Existe.

O Sr. Caíres de Brito - V. Exa.
pode afirmar que os trabalhadores,
sempre qu~ reclamam aumento de sa
lários, são atendidas?

O SR.. ACURCrO TOR.RES - Não
sou dos Departamentos incumbidos do
proletariado.

O Sr. Cafres de Brito - Como
Dcpütndc do povo, V. E~a. devia pro
curar saber. o que ocorre no .Brasil.

O SR. PRESIDENTE - Atenção!

O sR.. ACURCIO TOP..RES - Se..
nhCil' Presidente, V.Exa. não sabe o
prazer que me proporclOna êsse "test".
O que pos~o dizer aos nobres rE:pre
scntantcs do Partido Comunista, sÓ
nur.a.13. frasc ...

O Sr. Caíres de Brito - 1:: que o
orador desconhece o Ministério do
Trabalho.

O SR. ACURCIO TORRES - Não!
Minha ignorância não vai até lá..

O Sr. Cm'los Prestes - V. Exa. me
permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
Lembro ao orador estar terminado o
tempo dcstintlodo à zessí1o.

(Trocam-se vários apartes. Soam
os tímpanos).

O SR. COSTA NETO (Pela ordem)
- Sr. Presidente, requeiro a prorro
gação da sessão, por 10 minutos.

.,

O SR. PRESIDENTE - O reQue
r1mento deve ser formulado por es
crito.

O Sr. Acu,rcio Torres - Agradeço
ao .. nobre Deputado por São Paulo a

. gentileza. Vou concluir.
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o. SR. BARRETO PINTO (Pela
ordem) - Sr. Pres1plente, estou en
viando 'à. Mes&. requerimento de pror..
rogação da sessão.

O SR. PRESIDENTE - Acha-se
sObre a Mesa. o seguinte requer!
mento:

Requeiro a prorrogação por mais
dez (10) minutos.

Sala das Sessões, em 11 de março
de 1946. - Edmundo Barreto Pinto,

O SR. PRESIDENTE - Vou sub..
meter à votação o rcqucrbnento apre
sentado.

1"01 aprovado.

Continua com o. palavra o Sr. AClll'''
cio Torres.

O SR. Ac'úRCIO TORRES (Conti
1LUando) - Sr. P::ocs1dcnte, não me
furte 0.0 prazer de ouv:': o aparte do
nobre Senador, Sr. Luis Carlos Pres
t~~,

O Sr. Carlos Freatas - Nós, asco;'
munistas, desejamos sômente que os
representantes doPo S. D. nos aju
dem a obtel' do govêrno medidas me
nos arbitrárlas do que essas prisões
de s1mpl:5 operários, que por serem
apenas operários da Llght são mantI ..
elos incomunlcáveis. durante 20 horas,
justamente no Instante em que o Che...
te de PolIcia. da Capital. da República
é o Chefe do. Contencioso da Light.
Isso é que desprcstigla o S'ovêrno. De
~ejaIinmos que o govêrno tOIJH],SS:? me...
didas para evitar inddentes. de tal na..
1ureza; que o govêrno merecesse a
conf1o.nç&, da popul!'.ção; com sem? ...
lbnntes ates, a confiança diminue.
Mais do que isso, solicitamos ao par
tido majoritário que tome medidas
nesse sentld.o.

O SR. ACaReIO TORRES - s.e
nhor Presidente, aos representantes do
Partido Comunista, nesta CaS:l - !u...
gindo ao .. test". ou, melhor, evitan
do-o, pelo adiantado da hora ..;.. quero
responder numa frase 56. Não ClnU·
dccerâ, nunca. Sr. presidente, mlnha
palavra. onde quer que me encontre,

.quando veja direitos ou inte:-csscs do
pro12tariado postergados. (Muito bem).
Mas, hei de fazê·lo com oportu.n1d9.
de, •.

o Sr. José Crf8pím - A oportuni
dade é esta. Por que nã.o ?

O SR. ACÚRCIO TORRES.,. c tro ..
c<l.l'd a demagogia (muito bem>, pelo
que de útil cu possa fnzer,cm tempo
próprio por Gsse proletariado.

O Sr. f/UrJo Carneiro - Pelo prole..
tariado legitimo.

O SR, ACÚRCI0TOREES - Hão
de vir leis mo.1S bcnc!1ciadoras do pro
letariado f! ver[w os camunist:l5 € os
trabalhadores corno hei ele utender aos
problemns do proletariado, repito, em
tempo próprio

O Sr. Lino Machado - Ainda há.
pouco se fez referl:ncia à passagem ae
V. Excia. por esta Oasa. Devo dizer
que tive a fortuna de ser colega de
V. Exala. em 1934, e sua palavra foi
sempre a. tavor dos oprimidos. Quero
assinalar, ainda mais, que a voz de
V. Excia. várias '/ezes se fez ouvir
aqui em favor de comunIstas, então
sem representantes no Parlamento.

O SR. ACúRCIO T6RR.ES - Se..
nhor Presidente. para mostrar que 001 ..
nha palavra c minha ação jamaIs po
deriam faltar ao meu pais, preciso re...
lembrar n V. EzcIa. c a Assembléia
que quanüo os comunistas não tinham
representantes nesta Casa, e, a.té era
crime falar-se em comunismo, minha
voz se ergueu aqui cO;ltra a deporta..
ção de Olga Bcnál'io e suo. filha; le
vantou..secontra o t'ccha:ncnto da
Aliança Nacional Libertadora e eontra
no !'e:'scgulç§.o aos crnb~!hadorcs.. F~
mais, Sr. Presidente: manifestei-me
em defesa. d(\s ideais democráticos que
eu sinto, e dos quais só eu mesmo sei
ajuizar; processados, arrancados desta
Casa elementos dos ma~5 valorosos
dentre os parlamentares do BrasH - e
eu me pel"tnito cita! doiS nom=5: um,
o desse verçladelro seI da jurispTudên~

ela do pais, o OI'. João Mangabeira;
outro, o de Domingos Velasco, êssc
pelejador indormIdo pela causa da Pá.
tJ'1a, -arrancados daquj para o cár...
cere, não ;preclsnndu d,e mim p,ra
cousa alguma. eu. juntamente com os
distintos colegas, Srs. Eurico de Sou
za Leão (; João Neves dn. Fontoura,
acompanhei-lhes a via CTucis no Trí-
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bunalJ cujo. crlnçú,o havia neeado com
o meu voto na Câmara dos Deputados.

O Sr. Caires de Brito - Como não
ignora V. E~c1a., então, a ?olfcia che
gou {L canclusõzs multa VD.(;as; hoje,
i:1felizmente, se esboça, no Brasil, C:.3;>~

mesmo sistema. (fIá vários outras
apartes da bancada comunista).

O SR. ACORCIO TORRES
Quem, Sr. PresIdente, como eu, tem
essa verdadeira noçã.o do que é de
mocracia, qHcm anseia por ela, como
cu, jamais poderia.:faltar, em tempo
útil c próprio, ao operarlD.do nncio
nal! (Muito bem).

O Sr. NeTéu. Ramos - V. Ecla. pod~
acrescentar que n. mnlorfa nii.o 1';11tarú.

O SR. ACU"RCrO 'l'ORRES - J!J.
o -disse, nobre lider.

(Trocam-se vãrios apartes. O Se
nhor Presidente pede atenção).

O SR. ACunCI0 TORRES - O
tr:l.balhador elo Brasil terá. a. seu ser
viço, em suo. àefesa, no ensejo pró
prio c do modo mais útU, Sr. Pre
sidente, tôdo.s as vozes desta Ca.sa
(apoiado), porq.u~ núo há maIoria nem
minoria, quan.c:o se trata dos altos e
alevantados 1ntcrê~ses do Brasil c de"
seu povo! ~Muito bem).
O SR. PRESIDENTE - Advirto ao
nobre orador de estar finda ao hor2;l..

O SR. ACURCIO TORRES
Duas palavras, apenas, Sr. Presideri"
te, e concluireI.

Não injurie· a nobre bancud~ co
munista. o honrado e briUumte se..
nhor Pereira Lira, porque não h*
prêsos, na. Políc!a Central...

O Sr. José Crispim. - Há. vários
detidos.

O SR. AC'ORCIO TORRES - O
que houve roi, apenas, o seguJn.te~

um convite paro. cKpllcaCjôcs. A 'De
lega.c1a. de Ordem Política e Soc18J
convidou vários indivíduos a. compa
rfX:erem ali ...

Um Sr. Deputado - Eram Cldo.·
dâos.

O Sr. Neréu Ramos - E é direito
da Policia.

O SR. ACURCIO TORRES - Serl\,
5r. Prr.sldentc, que chamar de indi R

víduos· ofende a o.lguém? <Troca.m-:;e
apartes>. A Policia convidou a com-

parecerem aU alguns c1dadãos, p3.1'fJ..

prestar esclarecidtentos sObre suas ati
vIdades, em tõrno das quais palra.
vam dúvidas.

Não é verdade, par consegulntc, ne...
Ja ocorrido vlolCncl11 por parte da po
Heia ca:1oca, que tem como Chefe
êsse espírito de escol, reto, digno, ju
rista de valor 1Dvejâvel, que é José
Pereira Lira, c~Jos atos, na vida pú
blica, têm sIdo pautados em defesa.
da ordem, da República c do Bras1ll
(Muito bem,' muito bem. Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Vou levan
tar ll. sessão, designando. para ama..
nhã, fio seh"U1nte

ORDEM DO DIA
Discussão única de Il1dicEloÇão núme

ro 26, de 1946, propondo a intervenção
da Mesa da Assembléia, junto ~o ao
vêl'no, no sentida de ·obter mec1iwt

que melhorem a situação do povo, em
face do excessivo custo d~ v1d3..

Requerimento n,o 18, ela 19~6, sollci
tando informa.ções sObre estoque de
trigo c de farlnh:l. de trigo, existente
no Pais.

Requerimento D.o 20, de 1946, saliR

citando seja o M.lnistl'o da AgricUltu
ra informado do grande anseIo da nosR

5a população l'ural de colaborar com o
Poder Executivo na obra. de reV1flcaR

ção dos nossos sertões contando com
a garantIa da mecanização da lavou
ra. e de outros beneficios.

Deixam de comparecer 70 Se
nh<lres ConstitUintes:
Partião Social Democrático

Maranhão:
Pereira Jún1or.

Ceará.:
Frot:l GentIl.
Almeida Monte.

PJo Grande do Norte:
MotaNcto.

Paraíba:
Samuel Duarte.

PeriJ.~mbuco:

Novais Filho.
Etelvino Lins.



Jarbas l\furnnhão.
Oscar Ca.rneiro •
Osvaldo Lima.
Ferreira Lima.
Pessoa Guerra.

BahiD.:
Lauro de Freitas.
Aloísio de Castro.
Nef;1'elros Falcão.
Vieira de Melo.
Altamlrando Requião.

Espirito Santo:
Ari Viana.
Carlos Llndemberg.
Eurico Sales.

DlstrltoF.ederal:
José Romero.

Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.

Minas Gerais:
Levlndo Coelho.
JuseeUno KubltscbeJe.
Rodrigues Seabra.
cristiano Machlldo.
José Alkmim.

São Paulo:
Novcll Júnior .
Martíns :Filho.
Lopes Ferraz.

Goiás:
Pedro Lttdovico.
Dario Cardoso.
Magalhães Silveira.
João d'Abreu.
.Caiado Godo!.
Galena Paranhos.

Mato Grosso:
Martiniano AraÍljo.

Parana:
Roberto Classer.
Santa Catarina:
Aderb~l Silva.
Altam1ro Gu1marães.
Bans Jordan.

Rio Grande do Sul:
Dnmaso Re<:ha.
Antero Lelvas.
Bittencourt AZambuja..
Nicolau Verguelro.
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União Democrática Nacumal

Pia.u1:
Antômo Correia.
Adelma.r Rocha..

Ceará:
Plinio Pompeu.

Rio Grande do Norte:
Ferreira de Sousa.

Paralba:
João Agripino.

Pernambuco:
João Cleofas.

Alagoas:
Fr,citas Cavalcanti.
Mário Gomes.
Rui Palmeira.

SergIpe:
Válter Franco.

Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José 13orAfácl0.
Milton Campos.
Lopes Cançado.
Licurgo Leite. '

São Paulo:
Aureliano Leite.

Goiás:
Dotningos Velasco.

Mato Groso:
Vespasla.no Martins.

Sa.nta Catarina:
Tavares d'Amaml.

Partido Trabalhista Brasilefro

São Paulo:
Hugo Borghi.
Romeu Fiorl.

Partido Comunista. Brastleiro
RIo de Janeiro:

Claudino Silva.
Rio Grande do Sul:

Ab1Uo Fernandes.
Partido Republicano

Minas Gerais:
Jacl Figueiredo.
Felipe Balbl.

Levanta-se a. sessão às 18 ho
rns e 30 minutos.



23.tl. Sessão, em 12 de Março de 1946
PresicUJncia do Sr. Melo Viana

As 14 horas e 15 minutos, campa..
recem os Senhores:

Partido Social Democrático

Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonas:

Alvaro Maia.
Valdem.a.r Pedrosa.
Leopoldo Peres.

Pará.:

Magalhães Barata.
I.arneira Bittencourt.
Carlos Nogueira.
Nelson Partj65.
João Botelho.

Maranhão:
Creporl Franco.
VitoI1no Ft'eire.
MonsoMatos.

Piauí:
Rc.nault Leite.
AreIa. Leã.o.

Ceará:

Moreira da Rocha ~

Osvaldo Studart.
RauI Barbosl:1.. .

R. G. Norte:

Georgino Avellno.
Valfredo Gurgel.

Paraíba:

Janduf Carneiro.

Pernambuco:
,Agamemnon Magalhães.
Gercino Pontes. .
Costa' POrto.
Ulisses :Lins.

Alagoas:
T.cixeira de Vasconcelos •
Silvestre Péricles.
Medeiros Neto.
La.tiro Montenegro.
José Melo.
Farias· Júnior.
Afonso de Carvalho.

Sergipe:

Leite Neto.

Espú1to Santo:

Henrique de Novais.
V~e1Ta de Rezende.
ASdrubal Soares.

Distrito Federa.l:

José Romero.

Rto d.e Jane1ro:
Alfredo Ne·lI"es.
Heitor:ColIet.

. Aeúrcl0 'I'ones.

Minas Gerais:

Melo V1an:J..
Benedito Valadares.
Pedro Dutra.
Duque de Mesquita .
Israel Pinhe1ro.
We111ngton Brandão.
Augusto Viegas.
Rodrtgues Pere1I'30.
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Ol1nto Fonseca.
Milton l?rates.
Alfredo Sá.

São Paulo:

Antc:lnio F'cI1c1ano.
César Costa.
Costa Neto.
José Armando.
Horácio Lafer.
Atallba Nogueira...
João Abcl.nla.
SampaIo Vida!.
Alves Palma.
Ronórl0 Monteiro.

Mato Grosso:

Ponce ele Arruda.

Paraná:
FlávIo GuImarães.
Fernando Flores.
Laura Lopes.
Joã.o A~.J.iar.

AramIs Athalde.
Gomi Jíinior.

Santa Catarina:
Nereu Ramos.
OtacUio Costa.
01'lando Bra.sj1.

n. G. do Sul:

Ernesto DomeIes.
Gaston Englert.
Adroalào Costa.
Elói Racha..
Tcodomiro Fonseca.
Daniel Faraco.
Ma.nuel Duarte.
Sousa Costa. .
Glicério Alves.
Luis Mérclo.

União Dem<JcráUca. Nacion<:Z

Amazonas:

Manuel SeverIno.

Pa.rá.:

Agostinho Monteiro.
EpHogo Campas.

::Maranhão:

Alarico Pache<:o.
Antenor Bogétl..

Plaul:

Esmaragdo Freitas.
Mat1as Olímpio.
José Candldo.
Coelho Rodrigues.

Ceará.:

Fernandes Távora..
Paulo Sara5ate.
Gentil Barre1ra.
Benl Carvalho.
Egberto Rodrigues.
José de Borba.

R. G. da Norte:

José Augusto.
Aluízio Alves.

Paraíba:
Adalberto Ribeiro.
Verl$oi9,ud Vn.nderlei.
Argemiro de Figueiredo.
Plínio Lemos.
Ernani Sátiro.
Fernando Nobrega..

Sergipe:

Heribaldo Vieira.

Bahia:

Jura<:I Magalhães.
Otãv1o Mangabeira..
Manuel Navaes.
Dantas Júnior.
Nest()r Duarte.
Allomar Báleeiro.
João Mendes.
Alberico Fraga..

ESPÚ'lt(l Santo:

LlÚS Cláudio.

Distrito Federal:

Hermes L1xna.
Eucl1des Figueiredo.
JurandirP!res.

Rio de Jane1ra:

Prado Kclly.
Romáa Júnior.
José Leomll.
Soares Filho.

Minas Gerais:
~agaU1ães Pblto.
Gabriel Passos.
Licurgo Leite.
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São Paulo:

Mário Masagão.
Plínio Barreto.
Toledo Piza.
Aureliano Leite.
Altino Arantes.

Goiás:

Jales Mo.chado.

Mat.o Grosso:

Dolor de Andrade.
Agrícola de Barros.

Paraná:
El'asto Gaertne:t.

Santa Catarina:
Tomás Fontes.

R. G. do Sul:

Flores da. Cunha •
Osório Tuiutl.

Partido Trabalhista Brasileiro

. Amazonas:

Leopoldo Neves.

Distrito Federal:

Rui Almeida.
Gurgel do }..mara1.
Scgadas Viana.
BenicloFontcnele.
Baeta Neves.
Antônio Sl1va.
Barreto Pinto.

Rl0 de Janeiro:

Abelardo Mata.

Minas Gerais:
Ler! Santos.
Ezequiel.Mendes.

São Paulo:

Guaracl Silveira.
Berta Condé.
Eusébl0 Rocba.

Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:

Agostinho Ollveira.
Alcêdo .Coutinho.

Bahia:

~"a.rlos Mar1ghela.
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Distrito Federal:

Carlos Prestes.
João Amazonas.
Maurício Grabo!s.
Batista Neto.

Rio de Janeiro:

Claudino Silva..
'Alcides Sabença..

São Paulo:
José qrlspim.
Osvaldo Pacheco.
Jorgc Amado.
Caíres de Brito.

Partido Repu.blicano

Minas Gerais:

DaIúclCarvalho.
Bernardes Filho.
Mário Brant.

Paraná:

Munho:G da Rocha. '

Partido Democrata Cristáo

Pernambuco:

Arruda Câmara.

São Paulo:

Manuel Vitor.

Partido Republicano Progressista.

R. G. do Norte:
Café FIlho.

São Paulo:

Campos Vergal.

Partido Libertador

R. G. do Sul:
Ra·'1 Pl1a.

O SR. PRESIDENTE - Acbando..se
presentes .170 Senhores Constituintes,
declaro aberta a sessáo.

o SR. LAURO LOPES (2.0 Secretá
riO) })fOCOOe a leitura da. ata.

O SR. PRESIDENTE - Em discus..
são a ata.
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o SR.. MUNHOZ DA ROCHA 
'(Sóbre a ata) - Sr. Presidente, na
lSessíló de ontem, votei a. favor da
preferência. requerida pelo Sr. Paulo
Sarasate, corno, aliás se observou pe
lo número de votantes e pela leitura.
n que prr.<:cdeu o Sr. Secretário, da
relação dos ConstItuintes que rC5pon
deram a chamada.

Na votação nominal respondi "s11n";
entretanto, o Diário do Poder· Legf!i'Za
tivo de hoje omit.1u meu voto.

Assim, solicito a V. Excia. a fincsa.
de mandar p:ooceder à necessár1a. re..
tificação.

O SR. PRESIDENTE - O nobre
Constituinte será atenclldo.

O SR. FERNANDES TAVORA (So·
bre a ata) - Sr. Presidente, peço a.
V. Ex. faça eOn5tar da ata que vo
te! contra. a emenda. do Sr. ConstItu
inte Barreto Pinto, que determinava

. no não realização dI:: sessões aos sába
do~.

O SR. ABELARDO MATA - (S6
'bre a ata> - Sr. Presidente. qU&.ndo
ontem ocupava a tribuna o nonre
Constituinte Sr. Joúo Amazonas, S.
Ex. a certa altura de seu dIscurso, as
3im se man1!estou:

"Sr. Presidente, estandon. ter...
minar a hora da .s~ssáo, desejCJ
dirigir um veemente apelo à Mes&.
em nome dos trabalha.dores do
Distrito F'ederal, contra cujas as..
pirações levantou.-sc hoje, em de
fesa da Light, um deputado elo
Partido Tra'Pa1h1sta" .

Ora, Sr. Presidente, estive aqui on
tem até o derradeiro instante e não
ouvi de qualquer colega de bancaca
expressão alguma qu~ just1!1casse es
sa declaração do nobre representanre
do Partido Comunista.. Parece-me
também que tal assertiva não tol pro
ferido. por Constit'Llinte de outros se..
tores da Assembléia

E, o que é mnis importante ainda: !Je..
la. leItura do discurso do Sr. João
Amazonas. veI1lca-se que nada há

.também que motive essas expressões,
porquanto ninguém se levalltou nesta
Casa, ontem, para defender 05 lnte
rêsses da Light c muito menos qual-

quer membro do Partido Traba
lhista Brasileiro, uma' vez que êle
tem como lema. a defesa. das classC8

. trnbalhadora.,s.
Consequentemente, deseJo fique es

clarecido êste ponto de uma vez por
t6dnb, declarando que o Partido Tra
balhista Brasileiro est.á. com os em
pregados da Light e contra essa em..
prêsll. que é indubitavelmente, impe·
rilllista.

Não chego no ponto de cometer in
,1ustiça fazendo crer 'qu~ o Senhor
João Amazonas tenha tecido seme
lhante comentâ,r1o por espirito de in..
triga.. Não; julgo que S. Ex. expen
deu tal conceito em virtude de má. 1n.
terpretação de algum aparte, no calor
dos debat::s que, ontem, à última nora,
se travaram.

O Partido Trabalhista Braslleiro,5c
nhor President€:, asp1ra constru1r so
bre bases já lançadas em nosso. país a
atual legisla.çf.o trabalhista legada por
Getúlio Vargas, mas de acOrdo com. a.
realidade brasUe1ra e tendo em V1s..
ta a tradição do nosso povo. (1J.tU&
to bem; muito bem>.

O SR. HENRIQUE NOVAIS - Só
bre Cf, ata) Sr. Presidente, desanimado
de falar na hora do expediente, dian·
te de elevado número de oradores já
lm.:critos nela até o fim do m(}s, re
signo-me a fazer aqui um resumo
ap~n:l.S elo que pretendia dizer, de
tendo-me I porém, na leitura da ter
ceira. pai:te· elo meu discurso por Ge
prender à. ata, embora. de sessão an
tedor à passad8" Peço, entretanto, a
V. E:-:., Do bondade demandar inseri
10 nos .'\no.í.s do. sessão de hoje. Na
sua primeira parte, rendo uma ho
mCl1~gem de ndmiraçú,o, saudade e
imensa gratidão ao pranteado profes
so:' Sumpo.1o Correla - ao qual devo
a minha formação profissional. Eu
não desejava tomar 1niclntlv~ alguma.
nessa. tribu...,a em que êle tanto bri
lhou, sem lhe .invocar a memória ve
neranda.

Na segunda parte, fn.ço UDm decla
raçíi.o de voto, por não ter estado pre
sente ao se votar, nesta Casa, a indi
ca.ção Mango.bdl'a. 1:: uma definição
de atitude, necessária. em matéria d.e
tanta rele~lô.ncia..
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Passo às müos de V. Ex., paro.
que conste da ata, a. terceiro. parte,
que se prende D. comunico.çãotelcgrá.
fica dirigida à Mesa. da Assembléia,
pelo llustre Descmbal'gador José Vi
cente de Sá, Presldentc do Tl'1bunal
Elc:l.torn.l do Espírito Santo, sõbre in
cidentes que se teria.m verificado na.
zona limítrofe dêsse Estado com o
de Minas Gerais. Clê){vai a Mesa o
seguinte:)

Iniciando, pela primeh'a vez, minha
colaboração neste parlamento, no mo
mento em que suas atenções se devem
concentrar na. elaboração do. nova carta
constitucional, não desejarla tomar
o tempo dos Srs. ConsUtu1nte~ tra
tando de matéria estranha t\ êztc
objetivo prec1puo. Vieram, porém, as
sessões em homenasem aos vultos
ilustres que aqui ou alhures prestaram
relevantes serviços à. Nação, desapa
recidos no período anti-congresslonal,
de 1937 até agora. Assistl..as, com a
atenção e reverência a êles devidas
e aguardei pacientemente que vozes
mais autorizadas que a minha. relern
brasscm um nome ilustre, sObre o qual
deporiam, certamente, com mais pre
cisão c ciêncIa, dnda a atuação que
ésse vulto teve neste parlamento e nas
duas casas da antiga república, c cujos
dotes de talento e erudiçáo c,. mais
ainda, o profundo espú'1to público,
multas dos que a.qui se encontram hoje,

. tiveram oportuniGac!e de apreciar. De
fato. em sessüo de 12 de fevereiro,
sóbre essa fascinante personalidade,
se pronunciou de maneira br11hante
e completa o nosso ilustre colega Alde
Sampaio.

Refiro-me ao Dr. José l\~ll.toso Sam
paio CorreIa, ao qual. neste momento,
desejo prestar um:i homenagem es
pecial de profundo respeito, grande
admirac;õ.o, imensa s.a.uda.de e gro.tidão.

Não quero alongar minha oração c
para ser mais 'preciso e conciso, resu
mi-Ia-el, lendo o que a respeito desse
1n~ignc mestre da Engcl1hari..a Nac1o..
na~ -. primeiro Professor Emértto
àa tradicional Escola Pol1técnfca do
Rio de Janeiro - escrevi em novembro
de 1942:

"Em 1898 - era cu afndn aluno
do Colégio de São Vicente de

Paula, em Petrópolis - quando o
vi pelo. primeira vez, êlc então
em' exuberante mocidade; c sua
figura não mais desapareceu de
minha retina, e a justa c elevada
fama de seu talento, l1itrcpldez e
cultura, jamais deixaram de ecoar
aos meus ouvidos.

,. A:;sim era paro. mim o insigne
morto - derradeiro dos nossos
grandes engenheiros, último con
dor da nossa clas~e - cujo corpo
inanimado acomp:il.nham03 à úl
tima .morada terrena no triste dIa
18 de novembro.

"Em 1901 - já. vencido o meu
primeiro ano da Politécnica, tive
a honra de lhe ser apresentado
por Everardo Backeusel', numa.
rápida passagem por Campos dos
Goitacazes; e o encantamento que
irradiava de sua impressionante
personalidade. continuou a empol
gar-me.

IIFol, porém, de suas proveito
sas e admiráveis lições - como
protessor de Mccfmica Aplicada
a Resistência dos Materiais - que
eu entrei a compreender bem o
que era e como devia. ser engenhei
ro, crescendo em_m1m a. fascina
ção do talento nêle expresso pela
palavra, pena e ação.

"Em 1904, acompanheI-o na Co
missão de Estudos e Construção
de Obras contra 05 efeitos das
Seca::i no Rio Grande do Norte,
cujo sel'tão cruzamos, a cavalo,
numa tremenda estiagem, Após,
estive a esmorecer na continuação
do curso de engenharia civil: já
era de fato, engenheiro geógrafo,
.possuia um diplom~ epam que
mais Do quem, com as proveitosas
lições de tão alto mestre. precisava
começa.r cedo a mourejar?!

I·1'4a5 êle exigiu a minha volta
o. escola e, sob o imperativo de
sua determinação, conclUí, e con
clui bem, o· meu curso especial,
embora trabalhando sempre, pois
já profundamente contagiado pela
febr~ do trabalho.

"Andei dois anos pelo Ribeirão
das Lages e por São· Paulo. dêle
um pouco afastado, para voltal'
pressuroso ao seu chamado am1co



e entusiasta, ao fiu. de colaborar
no a.bastecimento d'águo. do Rio
de JaneIro. c reconheci. então
mais uma vez, o gigante de intui
ção e de orgl1nlznçüo que, em me
nos de dois an03, dobrou o supri··
menta d'âgua carioca, ao mesmo
tempo conccbendv c ttm.ndo do
nada as deslumbrantes obras da
Exposição Nacional de 1908, ja
mais e;:cedidas em harmonia e
esplendor!

"Veio depoIs a urrancadn da No
roeste do Brasil, estrada de :terro
de excepcional valor estratégico
proclamado por Frontln, que lhe
apontou a conGtrução, em memo
rá.vel sessão do Clube de Enge
nharia - 24 de dezembro de 1908
- como empreendimento Drccipuo
de nossa classe.

"Mas em 1909, andava-lhe a
construção à· matraca, perturba
da pelos Kai-lrangs e pela maláritf,
co vale do Tietê. Não deteve Sam- .
paio Correia ID.4 arrlsco.da missão
de reorganizá.b, e impell-l~ ~o.

mesmo rItmo dos outros empreen
dimentos, em que jó. se pl.lzera à
prova sua capacidade de direçiio,
quase mUngrosa, um violento ata.-
que palustre; el:í, num ano ape..
nas. atravessou :J, zona p~rlgosa~

levando a ponta dos trilhos à
barranca do Paraná, c a rev15ão
<1os estudos, em condições técnlc~

aprimora.d~,a Campo Gr::mdc.
i' Até 1913 -ainda colaborei com

o grande mestre c sábIo orientador
no seu escritório tccnlc0; fizemos
Oi. campanha d:l· Pirnpora u Belém,
Cl\jOS primeiros 940 quilômetros se
reconheceram lo estudaram em onze
m('5e~ apcna:!. essa Pirapora a
Belém cujo. realização Frontin, no
seu nlto descortinio de alumiado
patI1ota, tanto encareceu, e êle
carinhosamente estudou no pr1me1.
tO grande lanço, e que figura ain
da nos mapas do Brasil, não como
o traço de::;contmuo de uma via
térrea projetada, mas como sím
bolo de nossa inércia e inadver
tência política.

lI~se Ilno de 1913, marca o meu
afastamento de sun. colaboração,

r:orquc tendo êlc dado à su~ ati
vidade fclçüo nlticlamcrite comer
cial, para a. qua.l faltavam-mo
pendores, fui procurar traball10 em
longes tcrr:::.s.

"Guardei, entretanto, seus ricos
ensinamentos; os preceitos da maM
~Guro5a ética profissional e amor
à classe; a réstca de entusiasmo
e de luz a guiar-me na minha. já
longa vida de engenheiro.

"Por SUa muo. o.indn, fui, em
1!)26, conduzido à chefia da Co
mi'ss5.o .de Obras Novas de São·
Paulo - no governo do seu grande
amigo, o pralltc::t.do Presidente
C1.rlos de Campos. Na defesa de
minha atunçtl.o, tive nele o mais •
deddk20 apolo e csclarec1do aviso.

"Retomando :.\ minha obscurt..
dadc, de. CU1'ioso e inveterado es
tudante de engenharia, nunca dei
:{ci de lhe pedir o visto nos meus
trabalhos, mormente quando a
apresentar ao Clube de Engenha
ria.

U Ainda ultimamente, dava êle,
na sua imensa bondade, valor Cy.a
eerado nos P;StUdo3 que eu vinha
fazendo ::;ôbrc o S, Francisco."

Era assL'l1 para mIm Sampaio Cor
reia, espírito univerosal capaz de abor
dar e penç~tl'ar profundamente qual
quer assunto. dando brilho sempre 1n
vulgm' e·extraordinário às missões de
que fóI::\. incumbido, desde o combate
às Seca~ - em 1904, no Rio Grande
do Norte - até a l'cpresentação do
Brasil, na conferência inter-parlamen
tar americana de l!lDS, bem como nas
restas comemorativas do VI Cr.ntenâ
rio da cidade do MéyJco.

Amigo e sincero acl.:nirador do ilus
tre Dr. .Vrushington Luis, caiu com
êsse em 1920; mas o Clube ele Enge
nharia, logo depois, investia-o das fun
ções de seu Presidente, como o único
capaz de· substituir o insigne cngc
nh2iro e super-patrtota Paulo de Fron
tin; e o eleitorado carioca enviou-o
por duas vezes no parlamento da nova
repÚblica - na constituinte de 1934
e na legislatura que II seguiu.

Tenho a certeza. de que, se vivo fosse,
Sampaio Correia. aqui e5tar1t~ conosco.
colaborando eficientemente na futura.
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Carta Magna, cmpre.s~1.:ldo~lhe, como
à de 1934, o amparo imenso do seu
talento, de sua grande cultura. c de
sua longa. experJéncia.

Outro motivo que me traz à trlR
bunaé declarar que se aqui estivesse
na. sessão de 27 de fevereiro - quando
me atastai do Rio para nssi:ltll', em
Vit.ório., a. posse do novo Intet:V(~ntar

caplchaba - se aqui e:.;~i\'es:::e teria
acompanl1ado os meus correllrrlonários
d Partida Social DeIl1ocrático, votan R

do ~ontra. a lnc1icação da União De~

mocrátlca Naclonal, e ta-lo-lu. n.tcn
dendo exclusivamente às convcn~(m

elas polHicas do momento, que urgem
pelo. elaboraçi.i.o râpld~ de nova con~ti~ .
tuição e impõe~nos prestigio.:- elo. ma
neira. I".l1ais eomp!cta possivel no D.\.:.tol1 ..
dade do :exmo. Sr. presidente do. Rc~
públlca.

Somos, assim, coerentes com o nosso
proced1mentonnter!o:r à. eleição ele 2
de dezembro.

Da . mesma maneirn pela qual a
U .D. N. combateu a carta de 37 
Q, . ponto de procurnr derogá-la imc
d1o.tamente - qual O fario. se eleito
rOra o seu ilustre eandidato - o
Brigadeiro Eduardo Gomcs- cuja
ausência no estrangeiro, neste momen
to, eu deploro por desejar vê-lo colaA

bora.ndo estreitamente na rcdemocrati
zação do pais - da mesmn forma que
assim procedeu e faria. a li .:O.N., ce
vemos nós - 05 do P.S.D. - pro~
curar tn:l.ntet, embot3. Delo m~b ·t;,urto
espaço de tempo possível - o estrita
mente necessário - :lquela carta que
nos gul011 bem ou mal até agoora;
em à.ccorrêncla do qual fomos cleitos,
e cuja apl1caçflo criteriosa no que ela
tem. àe bom, no breve intp.rreb#flo in
dIspensável 3. elaboraçúo da nova COllS"
tituição, será sem dúVida feito. pelo
Sr. Presidente d.a República, sob as
vistas d~sta Assembléia, sem que 0118"
ter haja apelar para a benevolência
de S. Ex., fi, fim de lhe garantir no
soberania, pois eb é oriunda do mesmo
voto popular e livre que o elevou à
suprema magistratura da nação. .

Disse que votaria contl'a a 1ndica~

çfLo citada por motivos àe ordem ex
clusivamente político.. Acresce afir
mar que a experiência de um mês
completo de "Constituinte" - muito

embora o l1ustrelidcr da U.D.N.
nqui procurasse demonstrar, na sessão
clc28 de fevereiro, pondo água na fer
vura de uma discussão por vezes 3oco.
lorada, o quanto de útil fizemos neste
curto espaço de tempo - sou dos que
pensam que pouco realizamos em
rela.ç§.o no muito que de nós está. ex!
c;inCJ.o o po.1s. Poucas hoto..<; nas tem
sobrado para tratar de assuntos pro..
liminares a con!cção dn. Constituição.
Nem ~e dlga aguardar-se um perioclo
morto para isso aproveltável, durante
o qual a Comissão Constitucional, ain
da por oTgn.n1zar, e1aborar'L2. o seu ante
projeto. De fato, alguns daquele~·

assuntos preliminares já. nos estão
empolt;ando, pela palavra autorizada
dos mestres .que desta tribuna os
tem abordado, em substanciosos d1sR
CUl'SOS na sua ll'1aioria inncn.bados por

I exlguidade de tempo.
Ouvhnos, assim, sôbre as ,,1rtudcs do

parlamentarismo, os ilustres consti
tuintes Drs. José Augusto e Raul
',PUa ,cuja importante lição 1ntenom..
peu..[.;e ao findar a hora do expedien.. .
te da sessão de 1 de março. Igual
mente por terminar, ficaram as bri..
lhantes exposições dos nobres deputa
dos Duvivier, Jurandir Pires Ferreira
e João Cleofas c não tivemos ainda.
oportunidade deventllar a importt.nte

- .questão de <1istriPuiçio de renda.s posta
aqd e~ cc.t:ação pelo 1lustre deputado
Horácio Lafer.

yó.rios· colegas, sem dúvida. minu
dcarão CSt..1.5 questões c levanta-rão
outras, enriqueccndonoundllntementc
os anais desta Assembléia, de modo a
não haver lazeres para divagaçõas
desr4ccessár1as.

Peço llcença para reierir~mc, final
mente, ri. UnJ.a comuIlicação telegráfica
lida na sessão p.n.ssada, na qual o Pre
sidente do Tribunal Eleitoral do Es
pirito Santo - Desembargador José
Vicente de Sá - deu~nos noticia de
novos incidentes ocorridos na zona
contestada entre aquele Estado e o
de Minas Gerais, ora sob a jurisdição
do primeiro.

Info:mo à Assembléia,hq.ver rece
bido a bn;~caê.a espirito::lnntense nesta.
casu, avisos no mesmo sentido elo
Sr. nes~mbargn.dor Otávio de Car
valho Lcmgruber, quando ainda Inter..
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ventar Fed~ral, em fins do mês pns
sado.

Dlrlg1mo..nos imediatamente ao EK
celentissimo Sr. 'Ministro da Justiça,
por duas vezes, c obtivemos de S. Ex.
o. promessa de providêr1cias urgentes
:J'qnto ao Governo Mineiro, ao mesmo
~cmpo que aguardamos o estabeleci
mento de l.una fórmula que dê fim às
divergências de fronteiras sôbrc as
qUQ.i.~ j{J. disse a última palavra o Ser
viço Geográfico do E:-eórcito.

De,sejamo3 sinceramente - nós do
F~p1r1toRSo.nto - um entendimento
cordial e definitivo com 05 nobres vi
zinhos do oestc,núo sôrncnte em tomo
disso como de outros .problemas de
lnterêssc comum aos dous Estados.

Ainda há poucos dias fol aprovado
o projeto de ampliação do pôrto de
Vitória, a exigir o dispêndio de Cr$
133.000.000,00. Ora, trata-se, em. "er
dade, de um GI'ande escoadouro de
Minas: dous têrços de seu movimento
Virá da bacia supel'ior do Rio Doce
que é o coração do estado montanhez.
Por outro Jado, é êle o embarcadr·uro
já. estabelecido dos minérios, igual
mente de M.lnas, drenados pela ferro-

. Y-ln, Vale do Rio Doce.
Urge, portanto, um acórdo lógico

entre as três entidades uél" altamente
interessadas - E'5pirlto Santo, Minas
Gerais e Comp.:mh1a Vale do Rio Doce
- para que êssc empreendImento por
tuário, superior às forças isoladas de
cada. uma delas, se tome viável c
rapidamente realizado pelas três em

'ação conjunta.

Alimentamos a esperança, e aqui
deixamos o nosso apelo, pa.ra que as
soluções dos dous problemas - o de
fronteiras entre os dous Estados ir.;.
mãos e a ampliação do põrto de Vi
tória que lhes é comUnl- sejam en
caradas e resolvidas num ambiente de
mútua confiança (: de sü.o patriotismo.
(Muito bem, muito bem,)

O .SR. JO.;'O A.TI,.1:AZONAS (sôbre
a Ata) - Sr. Presidente, desejo fazer
algumas retificações ti. Ata, referentes
ti. m1nhaint~rvençfio nos debates
ontem travados nesta Casa.

Em primeiro lugar. quero apresentar
as provas do. minna. denúncia fi res
peito d:ls perseguições de que vêm

sendo v1tlmo.sos condutores da. L1ght,
denúncia que mereceu contestação por

. parte de dois· nobres colegas 03 Se
nhores Deputados Jandul Carneiro c
Jose Jof1l1.

Acabo de receber do Sindicato düf,
Trabalhadores das Elmpl'êsas d~ Oarris
Urbanos o seguinte oficio que envio à
Mesa.

Segue-se uma relação de vlntee
dois nomes, o último dos quais, An
tônio Carlos. trabalhador chapa nú
mero 2.216, tol prêso faz apenas al
guns dias.

Dcnejo ainda, Sr. Presidente, con
testar apartes que ontem. no momen
to de minha, oração, não me foi pos
sível perceber.

Dizia o nobre Deputado Sr. Jandui
Co.rneiro, da Paraíba, sempre mal in
formado, segundo me parece, que as
reivindicações dos tra.balhadores da
Llght estavam sendo levantadas por
intennédio do Mut. Trago aqui. Se
nhor Presidente, no convocação, pela
imprensa e dos três Sindicatos de·
classe, a saber: 'o Sindicato dos Tra
balhadores da Indústria. de Energla
Elétrica c Produção de Gás do Rio
de Janeiro. cuja ordem do dia em IJm
de seus itens, declara: "discussão e
aprovação da. tabela referente à me
lhoria. de salário, etc.: o Sindicato
dos Trabalh~dorcs nas Emprêsas de
Carris Urbanos, em cujo. ordem do dia

. se lê: "Aprovação da nova tabela de
aumento de salário"; o Sindicato dos
Trabalhadores de E~ ..~:>rêsas Telefô
nicas, cuja oráem do dia é: "Discussão
c aprovação da nova tabelól referente
a salárlos".

Essas rciv:udicações, portanto, estf10
sendo :lpresentadns atríl.vés dCJ5 ór
gãos legitImos do proletariado. que são
os seus sindicatos de c1,,"s5e,.

Há. ainda outro aparte do nobre
Deputado que diz: "O MO'/lmellto
Unificador dos Traba.l.~adores é uma
organização clandestina" ..

Quero afirmar, 51'S. Constituintes,.
que o Movimento UnIficador dos Tra
balhadores tem BUrlo sede na Avenldn.
Marechal Floriano 11.° 225, e exerce
leGalmente suas atividades no país há.
quase um ano.

Quero acentuar aincla', 51'. I?resi
den:e, que essa agremiação é Teco-
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cid", oficialmente inclusive pelo 00
võmo da RepúblIca. pois, por ocasião
da ida de três representantes '"'0 oro
letario.do brasileiro ao Congresso Mu."!
dial de Paris, o Govêrno forneceu pal'i
saporte oficial aos delegados da MUT
c até numerárIo para as passagens de
ida c volta.

Desejo· ninda referir-me àsdeclnra
ções da Policia, através da nota pu
blicada em um matutino de hoje, na.
qual se fez cr~r que as pnsôcs efet.ua
das tora.m apenas de elementos do
Movimento Unificador dos Trf1ba.ln~

dores. Devo informar, contestando ta.l
assertiva, que do MUT foram presos
apenas dois dirigentes e que dos tra
balhadores da Light foram prês:,s:
Pedro de Carvalho Brasa, .Domingos
dos Santosi Benedito Lurai, Severino
Ladlslau Severino Wanderley, Ar! no..
dr1gues'da Costa. AJ,ltônlo Boamovi
dez. AI;o5tlnho Scancett1.

São estas, Sr. Presldent.:J, as de.::la
rações que pretendia Jazcl' sôbre a
ata. a fim de fundnment~r a dcnú:l"
cio. que OIAtem fiz dn tribuna. Por
último, refutando as afinnaçócsfci...
tas, há pouco, pelo llustrcc:012c;a dn
bancada do Partido Trabalhista, Se..
nhor Abelar~o Mata, preC1So aS~l:ln ..
lnrque ontem estranhei estivesse 1,.lm

Deputado do citado partido defendendo
a Light desta tribuna. Con:;l'atulo-:nc
agora com o no~recnlegapcla sua ci.e
claraçâo de que o Partido lTab::1.lhlsta
Brasileiro considera a Light uma cm
prêsa imperialista, merecedora do ódio
sagrado de todos os que ll[io que=-em
a pátria sujeita à. exploração dcdl'.l
mana do capital c.;t:'~:1gciro colo::l!
zador.

O SR. FRESIn:3:·;TE .- L2mbro ~o

nobre orador que ec~:~ !'l::do o tempo
de que dispunha. .

O SR. JO.:\O AMAZO~AS - Duns
palavras, vou concluir, Sr. Frcs1d~nte,

Pretendo l~r ainda t ~'l:S l1nllns da
oração do D:;pnta::o l)::trreto Pinto:
"Se nâofôsse n açflo enérgica e de
cisiva do Chefe de Policia do Distrito
Federal detendo, e muito bem. os agi
tadores, 1nimigos do govêrno e 1a
ordem, .assalariados da Rússia, que
pretendiam deflagrar. na Capital da
RepÚblica, uma greve de conseqUências
imprevisíveis, etc."

o Sr. Barreto Pinto - Reitero o.
meu aparte: mantendo a ordem contra
os desordeiros.

Aplaudindo a a.titude do Chefe de
Policia.. ,

O SR. JOAO AMAZONAS - .
que havia prendido humildes trabp,...
lhadores da Llght, apenas pelo fato
de estarem reivindicando seus direi
tos. O 5r. Ba.rreto Finto sc coloc~~v~,

assim, na defesa dos interêsses da
L1ght. .

Era o que tlnha a dizer. U',fmto'
bem. Muito bem). (Palmas.)

O SR. NEREU RAMO~ (Sôbre (1

ata) - $r. PresId'ente, a propósito
da. ata. de:5eJo fazer wna. correção ao
dlscur,soO que. proferi ontem· nesta
Casa.

Na publ1cação que se vê à Pã.:.~,

364 do Diário ao Poder LcuisZativo,
está o seguinte período:

"Não cogl't'a também o artigo
ele limitar a aJtr1,bulção do Coes
Jtuinte de fa19.r em explica.ção
pessoal na oreiem do dia sôbre a.
matéria que quiser".

~s-e perrlorlo deve ser assim redi
gi'do:

"Não cogIta t.ambém o art~o

de lim1t3.1' a atri'buição do 00rJ.s...
tituirn:te, d-e faLa.r em ex:pli~ão

pessoa.l, após a Ordem do D1a.,
sôbre a matérIa que quiser"•

para coincidir, preeisameIJ.te, com.
o que está declarado mais adian~·

te e porque ':l. cxpl1oaçâo pesso:lol é
feita. depois de esgotada a Ordem. do
Dia.

Ê ao retüic3.Çáo que solilcáro a. V.
Ex. n•

O SR. PRESIDENTE - O nobre
Constituinte SErá. alten:dtdro.

O sa.. NEREU RAMOa - Agra
deci'do a V. Ex.a, Sr. Presidente.
(Mu.ito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Nãoha
vendo ma:is quem que1Ta. usar da pa..
Lavra, dou a ata pOr aprovada.

O SR. LAURO MONTENEGRO
(3. 0 Secretário, servindo coma 1.0) 
lê o .:;eguinte
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nEQm:nIMF:NTO N.o 35, DE 1946

A,à1tivo ao Requerimento n. 19, de
protesto da Assembléia Constituinte
pelo fuzilamento de Crf.stino Garcta
e outros republicanos espal1.hóis.
Solicita que igual medida seia to
mada, com relaçao as per.seg'Uições
poZittco-religiosas praticadas pelo
{}()v,êrno soviético.

A<l'1.tivo ao requerimento de protoo
to da Assembléi'a pelo flW11amen~o

d:e Cristino Garcia .e outros rerpubl1
ca.noo espanhóis. '

O requerimento, como está, é omis
so e unHate.Ila.l. Para que o po500.
moo votar, nooesslta do seguinte adi
tivo:

Estenda-se "o protesto e a repro.
v.ação" 3000 mo.ssacres e fuzJ:lam-en.tos
1e'V'adoo a efeito peLos ;-epUloll<:anos
vermelhos e5lPRn.h61s, entre cujas ví
timas figuram 2 m1ndstros da Cõrte
Suprema, 40 jUizes, 13 bispos e 7.924
padres e religiosos; à perseguição re
ligiosa. desencadeada pelo General
Tito na. I~oslávla,em que já foram
trucidados o arcebispo. d,;: Za.grel, 2
bispos, 280 pa.dres e 4.500 fiéis; à
perseglÚçãO re:igioSla na EuteDia,
ccmtra a qual C'5CI'eveu l:..á PCfUCO S.
S. Pio XII e à repatriação compul
sória de poloneses e TÚSSOO refugiaM
dos, que não d~'eJam voltar às mãos
do Govêrno Soviét.1co; às persegui
ções religIosas e políticas da Russia.;
aoo 3.wntados da Gesta.po e da
G. P. U. contra n liberdad-e e a
vida humana; à. existênc~ dos· caro
poo eLe concentração etoI'ltUl"a.s, in
clw;1ve na Rús,sia".

Q'UJant\') à 2." p:urte do requerimen
to. SOlO'l:os tavomvets n que s'e pe-ça
a. liberdade dos presos politicos da
EslPa.nba e de outras Naçõe3, perma.
necen'Cl.'o, porém, noo respe<:t1vos paf
ses. -

Saladas Sessões, 12 de ma.rço de
W46. - Arruda Câmara. - WaZ
jreao GurgeZ. - Lu,'rs Medeiros Neto.
- COsta Pôrto. - Ulysses Lins. 
Eurico àe Sousa Leão. - Teixeira

ãe Vasconcelos. - E. de FarÍ(1.8JiJ,
nior. - Adroaldo MesquUa da Costa.
- Manuel Duarte. - Dioclécio D2f,
arte. - José Varella. ~ José Fontes
Roméro. - Lu.ís Cláudio. - Ver..
gniaud Wanderley. - Janduhy Car..

metro. - Segadas Viana. - Munho~

ela Bocha. - Pedro Vergara. - Da
niel Faraco. - Thomás Fontes.
Osório Tuvutv.

REQUJm:IMI:NI'O N.o 36, :DE 1946

SoUcitct ao Pod.e.r ExecuUvo informa
ções .8ôbre CZeclaraçõcs de lucros,
para. cleito do pagamcn-to do im
pôsto sóôre a renda, feitas por so..
ciedades anônimas nacionais e es..
trange1.ras, que exploram 'Vários ser
'Viços no território nacional.

Considerando que esta Assembléia
para elaboração da Carta -Const1tu
cianal, terá. de bem conhecer as concU
ções da vIda brasileh'a, para que o es
tatuto atenda às suas legítImas neces
sidades;

Considerando que os constituintes ne
cessitam de bem informar-se dos mo";
tivos geradores da pauperismo e tam...
bém do desenvolvimento ecoooro.lcO
da Nação;

ConsIderando que a guerra agravou,
alarmantemente, as condições de vida.
ela população brasileira, rural e urba
na, pelo encarecimento de tudo que é
Inerente à vida humano.;

Considerando que a alta excessiva
de preços é, geralment.e, indicada ~o

mo resultante dos efeitos da infla-o
ção;

Considerando que o govêrno procura
justif1car as sucessivas emissões co
mo causa do desiqui11brio ocorrido en
tre a impol'tação c exportação;

Considerando que, concorrentemente
com os efeitos da inflação, outras cau
sas existem de elevação do custo· da
vida e entre estas, é de indIcar-se ao
ganância dos aproveitadores;

Considerando que enquanto a po
pulação passa fome, em virtude dos
salários e ordenados não chegarem
para as necessidades domésticas, gran
des e espantosas fortunas consolida
vam-se durante a segunda guerra.
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mundial, indicando lucros de quinhen
toso oitocentos por cento, conf"rme
balanços de Sociectadc Anônimas pu..
blicados no Diário Oficial;

Considerando que é dever de uma
As~C'mbléia, originária, do voto po
pular, invostigar as causas geradOl'D.5
do mal estar das populações, constJ
tutndo isso uma relevante colabora
ção '10 Poder EXeCl.ltlv", ao qual no
momento cabem medidas reparadoras
dos grandes e graves males que pesam .
sôbre a Nação.

Requeiro que, por .intermédio da
Mesa, sejam solicltlJ,das ao Exzr..o. Se
nhor Ministro da Fazenda, com a ne
cessária urgência as informações se
guintes:

1 - Quais os lucros declarúdcs no
correr do último quinquênio. para
efeito de pa.gamento do imposto só
bre a renda, por parte de firmaH tncH
viduais e coletivas, ou Sociedade:] Anõw
nimas Nacionais c Estrangeiras, explo
rando em território Nacional:

a) ~erviços de transporte de passa
geiros .c co.rgn., urban'Os, interurbanos,
estaduais. interesta.duais ou interna
cionais;

b} Produção, manufatura, comprr.. e
venda, a.rmazenamento ou comlss:lrla...
do de gêneros alimentícias, artigos d~

uso doméstIco, tecidos, objetos de uso
comum,· n.rtigos escalares, hospitalares,
dentários, compreendidos, entre as
que operam D3 forma acima, as fir
mas importadoras .de tais artigos e
as que os venãem no mercado interno,
e ainda as que os exportam:

c} Material de transporte, abran~

gendo veIculas de toda espécip., peças
ou sobressalentes inclu:;ive material
uso.do;

à) material de construção em ge
ral;

c) Produção, compra e venda, ou
aluguel, de móveis em geral;

f) Compras, vendas e aluguel, d::l
imóveis, sem omitiras firmas que con
fessam lucros com o arrendamento de
terras agrícolas e pastoris:

g) Comércio hoteleiro ou de sim
pIcs .hospedagem;

II - Se as firma.s estrangeiras, ~on..
cessionárias de serviços públlcol:l no

territ6rio nacional fazem transferên
cia. de seus lucros paro. o estrangeiro
e, no ca.so afirmativo, CIuais as quo
tas que têm sido empregad:ls no ree
quipamemto das referidas firmas?

III - QuaIs as retIrado.s dos sócios
ou diretores de cmprêsas de cupttal
superior a cem mil cruzeiros e os seus
lucros no período de 1941 a 1945 ?

IV - Qual o montante da fOlha de
salários no mesmo período ? •

V - Quais as relações percentuais
entre o tota.l das fõlhas de salários 
só salários - e a de retiradas pro-la
bore e lucros de ;:jócios ou aciol11sta~

das emprêsas, de 1941 a. 1945 ?

VI - Qual a intensidade da rnfio de
obra. - só salários de operárIos - nos
custos un.1tários da. produção brasi
leira por produto ou grupo de pro
dutos?

Vil - Se os membros da Comissão
Nacional de Preços são alheios a
qLtnisquer atividades industriais ou
comerciais, incluindo-se nestas as ~m

presas de publicidade ?

SaIo. das Sessõl::s, 12 de mo.rço de
1946. - Café Fil11D.

nEQ"CEIUMENTO N.o 37, DE 1946

Requer sei(/. inlonnada a Assembléia
Constituinte sóbre as medidas to
madas pelo Poder Executivo para.
restringir ou extirpar a inte;lerên
cia ào Poder Público na distribtt:çt1o
de gêneros de primeira necessidade.

Requeremos, com o. devida ven1a.
jnforme o Poder Executivo quais as
medidas em estudo ou já. postas em
prática destinadas a restringir ou ex
tirpar a inteferência do Poder público
na distribuição dos gêneros de prJ
meiraneccsslda.de.

Conhecida a. responsab111dade do
rn,cionamento nas manobras altista.:s

. e na. odiosa. exploração do câ.mbIo ne
gro; passado o pretext.:l do estado de
gt.terro. c, bem assim, da esca::;sês de
produtos, afisura-se~nos impiedoso o
sacrifício indefinido impôsto ao povo
de continuar nas tUas e com as par..
cas economias ã. mercê da ganância e
da falta de escrúpulos dos aprovei
tadores:
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Salfl. das Sessões, 12 de março de
1946. - Erasto Gaertner. - Mun1l.oz
da Rocha. - Paulo Sarasarte. - Agos..
tinha Monteiro.

REQtTERIMENTO NP 38, DE 1946

Solicita ao Poder Executivo informa..
çóes urgentes sôbre '0 clesrespeito,
por 'Parte de enUdadcs bancárias do
Estarlo de Aiagoas, ao ac6rdo fir..
mado para solucionar a. grcve do:;
'banc4rtos,

Exmo. Sr. Presidente.

Estando de posse de um d1Jcumento
em que são acusadas enUdades ban...
cárias de estarem desrespeitando, em
Alagoas, o ac6rdo f-eitopara solucio
nar o. greve dcs bancários - ;job n. ale
gação de não reconhecerem a,r;ribuiçôes
a<l Sr. Ministro do Tra.balho pa.r~ ti.
citada convenção - venho requerer
a. V. Excia. que, por intermédio da
Mesa, se solicitem, com a devida ur
gênclf\, in!ormações ao mesmo Sr. ~.fi

nlstro a respeito da noticia do não
cumprimento, naquele Estado, dos têr
mos do referido acôrdo.

Sal::\. das Sessões, 11 de março de
1946. - Silvestre perlcle$.

REQüImn.tE1'lro N D 39, DE 1946

Requer a interferência da AssembZéia.
Constitu.inte 1unto à PrejcittLTa. do
Distrito Federal o. fim de· obter-se
o 1JTOZonoa.mento da. lin11.a. de bon
das do local denominado Matri~ até
ao local denominarlo Ilha. (Campo
Grande) •

Considerando que· a população do
local denominado 11110. (Campo Gn.n
de) tem aumentado cons1der:\...el
mente e que a condução unica lA
existente foi retirada sem motivo
plausível;

Considerando que aquela popula
ção sofre de todos osmo.les decor
rentes dessa injustificável fa.lto.;

.JoDslderando que o Serviço de
Transporte Rural de Campo Grande,
que superintende o serviço de bondes
elétricos, pertence à. Prefeitura do
Distrito Federal;

Considerando que o cx-preteltn
Henrique Dodsworth, pouco antes de
deixar a Prefeitura aSsinO!l um De
creto-lei autorizando as despêsa.s :1(;
cessó.l'la.s ao empreendimento,

Requeremos que a Assembléia, ou
vido o plenário, oficie ao Exmo. Se
nhor Prefeito do Distrito Federal no
sentido de solicitar de S. Excla. o
prolongamento do. linho. de bondes
do local chamado Matriz até o de
nom1nado Ilha.

Sala das Sessões, 12 de março de
1946. - José Rom.éro. - Jonas Cor
rei«.

Ofícios:
The Spenkel"s Rooms House o! Re

presento.tives U. S. - Washington,
D. C. - Mnrch a, 1946.

Honorable Fernando Melo Viana,
President The Constituent Assembl:;
of Brnzil - Rio de Janeiro, 13razil.

I have your communication af re
cen~ date with ref.:!rence to thc honor
the Brnz1lio.n Parl1ament pald to the
memory of our late Prcsident, Rono
rab!e Franklin Delano Roosevelt.

This communicn tion wíll be lald
before the United S'..ates 'House a! Rc
prcsenta tives.

Slncerely yours, Ame R.:;I.yburn~

Speaker, lIouse of Rcpl'csentatives. 
Inteirada.

Senhor Presidente - Tendo assu
mido o cargo de Interventor Feder.l.l
neste Estado. para o qual tui dist1lJ.
p:uldo pelo Exmo. Sr. Presidente da
República, venho apresentar a Vo~sa
Excelência a minha r€núncía do mnn-·
dato de DeputadCt Federal por ê.5te E::I
tado.
L~stimo profundamente não me ter

sido pússivel dar cab....l desempenho
d~sse mandato que me foi conferIdo
pela benevolência do povo baiano no
histórico pleito de dois de dezembro.

Apraz-me ressaltar a V. Excit\.. quC'.
alguns dias de honrosa conv1vênci&.
entre os ilustres representa:ltes à
Constituinte Nacional, me deiXaram
viva impressão e fi. certeza de que te..
remos em breve uma Constituição d.e
mocrática à altura. das necessidades e
das aspirn.ções nacionais.

Peço fi, V. Excia. aceitar e trans
mitir aos Uustres pares o meu teste..



-·270 -

SUCiESTÕES

n
Sistema parlamentar.

I
Federação, com centralização da

atividade jurfdlca e a mais amplrl.
descentralização dn. atividade adminis..
trativa, de modo a amparar-se a :lU
tonomla dos Estados federais e dos
municípios.

X
Atribuição de todo o impOsto predial

aos municipios. .
XI

Intervenção federal no~Estados só
mente p.m amparo e defesa da so'lJe
ranitL nacional, da autonomia dos Es-

'VII
Taxação do impôsto progressivo dt':

renda., sem qualquer llJIÚtc;

VI
Isenção do 1mpôsto de renda com

Té'ferêncJa !lO produto do. trabalho,
manual, profiss~onal ou intelectual.

IV
Isenção de impostos de cxportação,

com o objetivo de amparar e estimu
lar a lavoura.

V
Extinção do impôsto de transmissão

de lm6veis,inter-Vivo3. .

VIl!
Taxação dos depósitos bancário::!, f'X

ceto daqu~les que forem feitos em
bancos agrícolas nacionais.

nr
Regime econõmico socialista, com a

socialização e na-cionaUzaçáo gradual·
das grandes fontes de produção, de
conformidade com as especiais condi
ções mcsológicas nacionais,· respei
tando-se a propriedade privada· que
l1fi.O prejudique a coletividade, ou que
não seja do interêsse d-esta, p9.ra de
sapropriação ou socialização.

Presidente da Assembléia Constituinte,
Rio de Janeiro - A Comissão 'de
Constituição.

IX
Isenção de impôsto territorial quan~

to às benfeItorias e partes cultivadas
. dos imóveis rurais.

munho de alto aprêeoe distinta con
st<1craçáo.

Atenciosas saudações. - Guilherme
C. da Rocha Machado, Interventor
Federal. (Firma reconhecida) .

Ao Exmo. Sr. Dr. Fernando d<-:
Melo Viana, D.D. Presidente da Cb.~
roam Federal. --.:. Inteirada.

Monsieur le Président - La miss10n
AU Brésll que m'avalt confiéc mon
Gouvernement étant terminée, jc ren
tre en l''r[l.nce lalsso.nt la directlon de
cctte Amba.ssadc à Monsieur Etlennc
de Croy. ConseJUer d'Ambasslde, en
quallté de Chargé d'Aftaires.

La rapidité D,vec laquelle prencl !in
ma mlssion ne m'a pn.$ permis d'étn..
bllr des relations personnelles en~rc
cette Ambassade ct la Constituante
et jc ticns à. exprimer à Votre Exccl
lence lc regrct que J'cn éprouve, ~u

moment ou je quitw le Brésil.
:V.eu1lle:z: agréer, Monsieur le Prési

d.ent, l'assurance de ma haute con
sidératíon.

d'Aslier - Sou Excellence, Monsieul'
Melo Viana, President de l'Assem
blée Constituante. - Rio de Janeiro.
- Inteirada.

Excelentlssimo Senhor Presiden+.c:
A Associaçfí.o dos Advogados de S~C
Paulo. no 1n'~ulto de colaborar na e1a~
boração de nossA. futura Ca.rta COi'5·
titucional, tem a honra de Elpresen~ar
a Vossa Excelência vãrias sugestões,
em an~xo, estudadas e aprovadas em
reuniões de seus associados.

Dasvárlas sugestões apresentadas,
conv6m ressaltar a que se refere a
adoção do regime parlamentnr, n
melhor c mais eflcicnte forma de g(J~
vêrno capaz de permitir uma perfeita
fiscalização do poder legislativo sõb:-C
<l executivo, melo seguro de estabe
lecer a responsabmdndc do eXtlcutiVO,
substituindo os ministérios que df.'
monstrarcm inca.p::.cidnde na direr;5.o
<10 govêrno.

·Con.slrlerando, também, a tendência
do mundo para o sociallsmo, sugerimos
a socialização dos meios de produçãC'J,
pela nacionalização dos serviços pú
blicos. tendo. em vista .as condiçõf's
próprias de Brasil.

Assim o regime ideal seria o pa.r
lamentar socialista.

Submetendo, pois, à apreciação de
Vossa Excelência as proposições do!>
advogados de SâoPaulo filiados a estJ.
entidade de classe, aproveito o Im
sejo .para apresentar os protestos de
minha elevada estima e consideraç5.o.

,São Paulo, 6 de março de 1946. 
'Waltrldo Prado Guimarães, Prc-rt~
demte.

Ao Excelentíssimo Senhor Doutt:'r
Fernando -de Melo Viana, Dignissimo
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tados e dos Municípios do regime per..
lELIllentar sociallsta.·

XII
Criação de Tribunais Regionais Pe

dero.Is, a fim de desafogar os volumes
de serviços forenses do atual Supremo
Tribunal. Federal ..

Excelcmtfssimo Senhor Senador Pre
sIdente da Assembléia. Constituintê:
Benedita Plnto de Arruda. brasllc~.r:l.,
residente à Rua São Clemente n,O 3~O,

:Botafogo, vem perante V. Excia. ex
por e requerer o se~uinte:

1. Por ato do Sr. Presidente cIo
Senado Federal. datado de maio d~
1937, foI a. suplicante nomeada p~r:-!.
exercer o cargo de da·~til6grara na Se
cretaria daquela Casn. do Parlamcmtc
Nacional.

2. DIssolvido o Senado, em cons~
qüencla do golpe de 10 de novembro
daquêleano, foI a suplicante, como
tantos outros funcionários daqulõ!.a
Secretaria, dispensada.. das suas fun
ções.

3. Todos 05 funcionários, então
dispensados, foram logo dc!)ois apro
veitn.dos em outras repartições, com
exceção única da. supl1cant-e, que até
hoje não teve qualquer designação cu
nomeação.

4.. lnst:lJado agora o Poder Legi.:;
lativo, ,-em o. suplicante, mui respei
tosamente, re<luerer a V. Excla. a
reparação da injustiça que sofreu,
aproveitando-a V. Excla. no quadro
dos funcionários da Constituinte.

Nestes têrmos,· P. Deferimento.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1946.

- Benedita Pinto de Arruda. - A
Comissão de Policia.

Requerlmento:
Exmo. Sr. Presidente do. Assem..

bléia Constituinte: A fim de que 00::18
te nos Anais da Casa, requeremos que
seja inserida na ata dos trabalhos de
hoje da Assembléia Constituinte, .a
entrevista concedida no dia 8 do cor
rente, ao ·'Diário Trabalhista"· p~Io

emJnente Chefe da Nação, 'Excelentls
simo Senhor General Enrlco Gaspur
Dutra, anexada ao presente.

Justificativa
A maioria do. eleitorado brasileiro

sufragou no· pleito· livre de 2 de de
zembro de 1945, o nome do ExceIen~1s
s1mo Senhor Gcnera.l Eurico Gaspar
Dutra, pa.ra. a Presidência da Rerú
blica dos Estados Unidos do Brasil.
Todos os ParUdos políticos concede
ram a S. Excia. ,apôs a sua legitima.
e consagrada eleição, um largo crédito
de con!iança. li. .Bancada do .Partiao

Trabalhista. Brasileiro, comparandQ. us
suas declaraçõcs no·progra.ma poli
tlco de candidato com as de agora, na
entrevista aludida, relativamente ao
desenvolvimento e ao aperfeiçoamento
das leIs sociais braBllciras. confIando
plenamente na palavra do eminente
Chefe da Nação, quer no presente mo
mento demonstrar a sua integral con
fiança, certa de que desta forma in:
terpreta o pensamento de todos o:s
seus corrcligionúrlos do PartIdo. e· o
desejo cie tôda a. classe tra.balhista. d:P
Brasil, motivo pelo qual apresenta à
consideraçúo dessa egrégia. Presidêr.
ela. este l'equerimento.

Sala das Sessões, 12 de março ue
1946. - Manoel Benicio Fontenelle.
- Segadas Viana. - Francisco Gur
gel do AmaraZ Valente_ - A. J. Silve...
- Rubens de Melo Braga. - Ezequiel
da Silva Mendes. - Paulo Baeta. Ne
ves. - Leopoldo Neves. .- Euzébio
da Rocha Filho. - Ruy AZmeida.. 
Edmundo Barrc.~CJ Pinto. - A 1m
primjr.

FALA AO "DIÁcro TCAD/.L..'I.lI5TA" o CH~
DA Nl'.ÇÃO

Enl. entrevista. exclusiva. para. i':atc
1ornal, o General Eurtco Dutra lo
caliza a. posir;áo do trabalJw.f!.or
brastleiro em face do momento
a-tual, reiteranclo suas av.tenores
ajinn,aqôes quanto CVJ desenvime1l.to
e aperfeiçoamento das leis soc"'iais
que 1á, o amparam - Por Dermeval
Gargaylione.

Uma palestra. entre o Chefe do 00
vêrno e um proletário que está enca
nccendo no. labuta da imprensa. d1à
rlamentc tinha que se encaminhar to:r
çosamente, para o panor:J.ma. soci~l

do momento, tão palpItante de an
seIos, de Iuquletudcs c de lntcrêsre
hUmano. E as::iÍm foI realmente. O
presidente começou relcmbrando pe
quenos episódios da. campanl1~ elei
toral, em que tivemos o privilégio de
lutar sob as suas ordens. e acabou ta...
!ando de fatos, coisas c problemas d~
a.tualldade:

- "Compreendo as a:.;.S'ÚStri~.e di
culda.de~ do trabalhador bru.sileiro. 
disse o General Dutra, no certa a.lLurn.
- e também reconheço que nos ínqule~ .
tações que nos fustiga.m neste mo-.
mento refletem um estado d'alma.
Universal. Mesmo eutrc as colcti'J}
dadcs mais disclpUna.das e menos in
satisfeita.s do mundo estão surgindo
sintomas de descontento.m.ento. cbo
ques de interêsses. greves e até me~..
mo tumultos mais ~érios. Creio que
não poderia ser de outro modo.
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Depois de .seis anos de (,'11 Cl1'a , é
natural que o retómo à. paz apre
sente algumas dl!iculdndcs. Durante
ela, tôdas aR energias estavam con
centradas no esfôrço de alcançar a
vitória. Todos S~ limitavam à satis
taçii.o das ncr;cssidaclc~ indispcnsó'vcis,
anscirmdo pelo dia elo triunfo, quando,
entüo, apl'csentnriam suas crcdtmcio.ls
ao gôzo das boa!) coisas.que o mUl1do
comporta. Con:3iderc-sc mais o ~c
guintc: os que trabalham contribuí
ram imensamente para ganhar a
guerra. mes o sabiam, c os chefes
de govéJrno, os liderl::s políticos c até
mesmo os comandantes militares se
encarregaram de nvivar-Ihe a memó
riu, repetIndo essa verdade. Seria ex!"
l~ o jmposslvel à natureza humana
esperar que essas grandes massas de
tl'abalhadorescont:!.nuassem agarrados
às ff::rramentas c às máquinas, espe
rando pacientemente que os patrões
lhes marcassem os ::mlá.rios que enten
dessem, inteiramente conformadas com
as condições de vida. clue lhes fôssem
a.eslnalnrlo.s pelas conveniências do ca
pital. Encaro, pois, êsses choques como
uma contingC:ncia inevitâ,vel da adap
tação às novas condicões de vida que
emergiram com a pai. O Brasil não
poderia fugir a essas dificuldades.
Acredito que. atraveSS:lremos sem
maiores abalos êsse período de tran
sição e que resoIveremos em paz os
nossos problemas, com o mais alto
espirIto de patriotismo c o mais claro
liG:lfiiO de justiça e eqüidade".

O trabalh.ador deve ser tratado com
1ustiça

ReferIndo-se particularmente ao
trabalhador brasileiro, o General EUN
rico Dutra adianta o .seguinte:

"O trabalhador brasileiro é, de um
modo geral, um bom patrlot::L, pa
ciente, dotado de inteligência muito
viva, disposto sempre a aprender c a
cooper:ÍT; e é tão bom operá.rio como
~ mclhur operário estrangeiro. E' pos
1i1v~1 obter de sua atividade U:ll
ótimo rendimento, e cada empl'c
gador pode fazer de seus emprerrado5
outros tantos amigos. Basta, tratá~
los. com justiça, isto f, tratá·los nu·
manamcntc, pagando-lhes salirios ra
zoáveis que lhes permitam alimcntar
se .bem c viver com decêncIa. A po
.s1ção do govêrno brasllciro ~m fac!)
da questão social está cl:1rarncnte ele
:tinida através de declarar;õcs que não
podem SOl' sofismad:ls c de atos que
::;6 podem ter uma. interprct~ çiio. O
govêrno dá tOda a proteção ao traba
lho c cogita de ampliar a atual le
gislação de a,:,sistfmcio. socinl. O ho
mem que trabalha· merece amparo das

autoridades e respeito dos SCU5 pa
trões, para que possa produzir sem
pre ma1s c melhor. 1!:ssc amparo dc:vc
estender-se Do suo. família, sob a for...
mo. de assistência. médica c i'acillda
eles paTO. educação da prole. Todos os
caminhos devem ser abertos à capa..
cidade daquêlcs que concerrem rea.l
mente para n Grandeza. da nação, e
seus filhos devem ter oportunidades
para se· tornarem igualmente: cida
dões útei5 u. Pátria, enfrentando, nas
melhores condições, a luta pela vida".

Asúllírnas {/rCVe3

Focalizando os úUimos (:asos de gre
ves, o Presid<!nte Dutra expressou-se
nestes têl'n1os: .

"As grevcs que tém surgido no Bra
s11, por motivo dc questões de salário
vão sendo resolvidas rápidamentc, com
eqUidade c s~rena compreensão. As
&.utoridades em toclo o pais têm a
mesma orientacúo: evitíLr vjolênc1as,
examinar os casos com justiça e aten
der, na medida. do posslvel, aquilo que
os operários pedem c que se cnquadre
nas reivindicações razoáveis. Entre..
tanto, estou certo de que todos esses
movimentos poderiam ser evitados, se
o trabalhador hem aconselhado, em
vez de adotar a medida extrema ci~
paralisação do trabalho, recorresse à
Justiça do Trabalho, que dispõe de
meIos adequados para dirimir essas
questões, dentro de um elevado cri
tério de justiça socIal. O govêrno
tem-se mostl'n.do m::ds elo que amigo
do· operário -:- seu protetor. E' óbvio
esperar que nele confie o operário· e
recorr::!. a. sua mediação, antes ele co
loco.r-se em irreconciliável poslçf~o cie
luta, o que só consegue perturbar a
economia nacional sem nenhuma van
tagem para o próprio trabalhador.

A precipitação nesse caso pode levar
.às plorct3 conseqüências, propiciando ao
Intromissão de elementos estrnnll0s
que têm intcré:ssc ~m levar Do agitaçã.o .
e a desord"m 'lO seio dt:. popula~ão
brasileira" .

No decurso da palestra, o pres1dêlite
teve ocasião de frisar ainda mais ni
tidamente a posição do govêrno bra
nHeiro: "Todos os direitos do traba
lhador devem ser assegurados. O má
ximo de benefícios deve ser conccclldo
aos que trabalham. Nenhuma tolerân
cia, porém, para com os profítcurs d::!.
desordem c para os que se transvia..
rem para as barri(~adas da luta de
classe, coisa que em absoluto, não se
njusta às condições da vida brasileira,
principalmente tendo um govêrno que
en<lara com simpatia tôdas as justas
reivindicações dos trabalhadores".
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Com estas simples e bem slg-nifi
cativa3 palavras, o eminente Chefe
deu por finda sua apreciação sóbrc o
proletariado brasileiro, proporcionan
do-nos a ventura de tra.nsmitir o sell
pensament:o claro sóbre os tl'a.balha
dores patrícios e oferecendo a oportu
nIdade únIca de uma entrevista cn
pcclo.l para DIAIUO 'rRA13AJ.lHISTA,
Do. prl1l}cirn., aliás, que oferece fi. im
prensa, dcsde que fol inYcs~1do nas
alt.as iunçófs ele Supremo M:tgi::;trntlo
dn N:H;/iO.

Bem clcnnido, assim, o seu ponto de
vista., nade.. mais poderá o trabalhador
fazer do que aguardar a reallzação
das promessas que reiteradamente tem
feito, em tôrno do amparo r.l.Ds que
trabalham e constr6cm verdadeira c
patrioticamente· {\ grandeza da :Nac;üo.

O SE. PRESIDENTE - Acha-se
sôbrc a mesa o se~uinte requerlmcn to:

Senhor Presidente:
Raquerc:mos que ~jn. rc~lstrado 110.

ata dos trabalbos da Assembléia Cons~
tltuintc um voto de. pcs~r pelo fa
lecimento do Dr. Venâncio Neiva,
republ1cano hist6rico. primeiro go
vernador da Paraíba após a queda da
monarquia. JuJ.z Federal, Senad"or da.
República até 1930, em várias c se
guida::; legIslaturas.

Jw;ti/icaçáo

Nenhuma homenagem é m~i5 me
recida. O Dl'. Venâncio Neiva, an
tigo Chefe de Estado, em toclas os
mand:ltos de natureza política que
exerceu sempre honrou toclos êles,
pela inteireza moral, desprencIlmento
c tirmeza de atitudes. Magistrado ín
tegro c esclarecido, tinha a pnJxão da
Justiça, por isso mesmo foI um rcli:vo
da classe a que tão sàmente digni
ficou. Justo é, P1)is, que a Assembléia
Nacional Constituinte preetc a sua
reverência à memória do saudoso
hrasileiro.

Sala das Scssões, em 12 de mn.rço de
1946. - Fernando N6bre(/CL. -Ar
!Jemiro de· Figueiredo. - Ver!]ntaud
Vanderlei. - Adalberto Ribeiro. 
Plínio Lemos. - Ernani Sátiro. 
Osmar de AqtLfno. - João UrsuZo
Filho.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub~
meter à votação o requerimento apre
sentado.

Foi aprovado. '
Acha-se ainda sôbre a. m~sa osc-

gulnte requerimento:
Requeremos a inserçõ'oem ata de

um voto de pesar pelo falecimento do
ilustre brasileiro Raul Ribeiro, lutador
dí'. 1ndustriallzação do Brasil, pelo.

qual se bn.teu como um verdadeiro
c consciente patriota, especialmente
quando o pn.!s era llmcnçado com o
revigora.mcnto do contrato da Itablra
1ron.

Requeremos também que a Assem...
bléla se faça rrmrcsentar no cntêrro
por uma comissão ele constituintes.

Sala das Sessões, 12 de março ele
1916. - Alccdo Coutinho. -Luiz
Carlos Prestei!. - .Ioroe. Amado. 
Alf.'ides Sabcn'la. - Mau.ricio Gra
bois. - CurLo:; lIiari{lhella..

O SR. ALCEDO COUTINHO (pela
ordem) - Sr. Presidente, quero jus
tif1c:ar o requerimento, lembrando que
Raul Ribr.:lro foi o grande pIoneiro da
sic1C:l'urgia brasileira. base· Principal do
nosso progrcsso, c, também. incontes~
tàvelmente, um patriota. Porque ser
patriota não é UjJcnas saber cantar o
hino nacional, saudar a bandeira ou
homenagear· cronológícamc:nte os he
r6is 11a.cionais. f.:sse é o uspecto sim
bólico do patriotismo. Raul Ribeiro
foi patrIota, sobretudo, porque amou
seu povoe lutou, intransIgentemente,
pela sua felicidade e bem estar. (Muito
bem.)

O SR. ACúRCIO TORRES (peZa
oracm) - Sr. Presidente j venho neste
momento, falar sôbre a segunda. parte
do Tl:qucrlmento em votação, para
pedir à Assembléia que, conservando
as boas normas aqui sempre seguldíU:i,
lhe negue seu voto. .

Concol'do, Sr. Presidente, como tôda.
a Ca.sa, com n. inscrção, em ata, de
um voto de pesar pelo falecimento do
Sr. Raul Ribcüro, cuja elogio, embora
em rá.pidas palavro.s, acaba de ser
feito pelo ilustre representante do
povo. Sr. Alccdo Coutinho .. As boas
normas desta Casa, cntrct~nto, têm
determinado, quer na nnth;a Consti
tuinte, quer na ú1tlma. Cám.::tra dos
Deputados, que o Poder Legislativo se
laça representar, P0T comissões. ape~
nn::s em funerais de Chefes de Estado
ou de SeUS T..tôprlos componentes.

Creio. o nobJ.·c colega, que núome
~mlma o desejo de contrariar o seu
requerimento pelo simples fato de
contrn.rlar. Entendo que de·ve hl\vcr
grada.ção nas homcnagens prestadas
pelo Poder Lcgislativo. Se nos fu
nerais de cnda cidadão a ConstitulnLe
fizer represen tal' por umu Comlssã.I>,
(Juc honrari~s iremos nrestar, ama
nhã, ao eX-Presidente·dn República.
ou' ao antigo Presidente da Câmara
dos Deputados, no caso ele seu !ale
cimento7

Deve haver - repito - gradaçúc
na.tural nessas homenagens. Ao morto
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de agora, a quem não conheci mas sei
tiustre, pela palavra do nobre colega
que Justificou o requerimento, creio
que nossa homenagem cstará prestada
com o voto que a Assembléia ccrta·
mente vai deferIr. Comissão para l'e·
presentar esta Casa nos seus funcmis
- perdoem-me S. Excla. e a. Assem
bléia - parece-me demais. (Muito
bem.)

O SR. PRESIDENTE - Submeto à
Casa a primeira parte do requerimon
to: - que se consigne em ata voto de
pesar pelo falecimento do Sr. Raul
Ribeiro.

Os senhores que aprovam, quell'am
conservar-se sentados. (Pausa.)

Foi üprovada.
Na segunda parte, solicita-se a no

meação de uma comissão para repre
sentar a Assembléia nus funerais do
Sr. Raul Ribeiro.

Queiram levantar-se os Srs. Cons
tituintes que aprovam. (Pausa.)

Foi rejeitada. Será. ~OnSiB'l1D,do o
voto de pesar. . .

Tem a palavra o Sr. Sl1vestrePé
ric]es.

O SR. SILVESTRE PÉRICLES 
(Pela ordem. lê o seguinte discurso)
- Sr. Presidente, ao subir a esta trl~
buna, pela primeira vez, tenho o pra..
zer de saudar, atenciosamente. os
componentes da egrégia Assembléia.

Nesta fase histórica da vida dn. na
cionalidade, aqui se encontram con
gregados, para uma tarefa árdua c
mah'11ifica, os escolhidos do povo bra.~
sllelro. .

São personalidades de relêvo, na
cultura 'e nas lutas cívicas do pais.

Daí, conseqüentemente, o respeito
o. que todos fazem jus, neste recinto
ou fora dêste recinto.

Tendorece'bido do Sindicato dos
Bancários, de Alagoas, uma f;Tave de~
núnc1a, em telegrama, contr:l o Banco
de Alap;oas e cooperativa~ bancárias
a11 secUadas, inclusi.....e a cooperati"a
do Banco Agrícola, requeri. ontem, ao
Sr. Presidel1te desta egrégia Assem..
bléia que, por intermédio da Mesa,
se solicitassem informações ao Senllor
MJnistro do Trabalho, Indústria e
Comércio.

Mas, Srs. Congressistas. alê!m das
citadas informações penso que o Se
nhor Ministro deverá tomar. sem de
mora, as providências que o caso re
clamn..

Feita esta rá.pido. exposição, que bem
just1flca a minha presença nestaTrl
buna. peço licença para ler o tele
graxna, cujo tco~ é o segudntc:

IIDoutor Sllvcstl'e Péricles:
Solicito.mo5 mais uma. vez bravo,

legitimo representante povo ala
goano sua interferência junto Mi
nistro Trabalho, sentido cumpri
mento acôrdo aumento vencimen
tos funcionários estabelecImentos
bancários. já respeitado todo paÍB.
Como oxceçüo' Banco Alagoas e
Cooperativas Bancárias, aqui, ne
gam acatamento convenção, nüo

• reconhecendo atribuições Ministro.
Orientados Doutor Alfredo Maia,
Presidente Cooperativa B ~ n c o
Agrícola. sabotam acôrdo, sob
irrisórias alegações, inclusive coo
perativas bancnrias não são ban
cos, estando excluídas obrigação.
'Confiamos-lhe nossa. causa. Sau
dações. (a) Sindicato Bancá.rios".

Nesta. conformidade, Sr. Presidente,
entendo ser desnecessár.io teccr co
mentários emtôrno da mn.térin.. ~al
a clareza com que foi oferecida. a
acusac;ãopelos próprios interesso,dos
- gente que vive do suor de seu rosto,
modestamente, enquanto outros, que
usufruem o trabalho dêsscs. bons bra
sileiros, na hipótese de l.i'Urnr~se a
veracidade da denúncia,. desacatam
um acôrdo. elaborado e firmado pelas
autoridades competentes do pnís.
(Muito .bem. Palmas.)

O SR. l\IIA.RIO MASAGAO - Se
nhor Presidente, dlscutitl-se há dias.
nesta. Casa, o problema constitucIonal
do. distribuição de rendas, e muitos
dos senhor.es Constituintes lcmbrara.m
a necessidade de nela se contemplarem
mais 1:lrgamcnte 05 Municípios. Ob·
servou-se, por outro lado, que a União
e os Estados vivem, entre nós, em
rep;imc de:!icitãrio progressivo. o que
dificulta o aumento do quinháo mu
nicipal na partilha dos tributos.

Como solução, aventou o nobre
Deputado Sr. Horácio Lã!er. apoiado
por outros ilustres membros desta As
sembléia, o incremento das contn
buic;bes de melhorin.

O Sr. Horácio Láter - Não como
solução única, mas de uma p~rtc, sob
um aspecto apenas,

O SR. MARIO MASAGAO - Al
vitrou S. Excia" como um dos meios
capazes de conduzir o problema à
solução, o incremento das contribui
ções de m-elhorla, que, estabelecidas
pela Constituição de 34, desaparece
rnmdas nossas finanças em virtude
da. Carta Constitucional de 10 de no
vembro de 1937, que suprimiu are·
ferêndo. Constitucional a êsse meio de
tributação.
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Não me merecem simpatia as con
tri'buições de melhoria, c penso que,
absolutamente, não justificam o. otl..
mismo com que a ela. se referiram
os Dobres colegas.

Em primeiro lugar, êsse tributo
constitui novidade em nosso sistema,
cujas Hnhaa mestras vêm sendo man
tidas galhardamente, atrnvé::; da nossa
História, rpesmo quando. o Império
unitá.rio se ~ransformou em República
federativa.

Alêm CUsso, a contribuição de me
lhoria nf.o pode. de forma alguma,
remediar a hituação de miséria, à. qual
um dos oradores que trataram elo a:;
sunto se referiu, em relação aos mu
nicípios brasileiros. porque a contri
buiçiio de melhoria é melo de Te:sti
tuir-se aos cofres públicos o que já
dispenderam na realização de deter
minado serviço público. Para· que os
municípios brasileiros ficassem habi
litados à. 5Ua. percepção•. seria mister
que, antes, dispusessem das qU2.:Itias
ne<:essárlas para rctallzação das obras,
e, por conseguInte, seria. mister que
já tivessem deixado a referida. situa
ção de m1sérla.

Observou-:;!? •.
O Sr. Horácio Lá/er - Os fínnn

clamentos baseados na contrlbu1çii.o
de melhoria não seriam facilitados
desde que ela existisse? E' ll."1la forma.
de erécllto para os r:.uniciplos.

O SR. MARIO MA5ACiAO - Se
guncl.o o aparte do nobre colega. Se
nhor Horácio Láfer, a contribuição de
melhoria viria permitir o pagamento
das quantias, obtidas em financia
mento prévio, para realização d~s

obras mas o que se declarou nesta
tribuna, a. propósito da atIvidade mu
nicipal, é que precisamos incremen
tá-la no campo da instrução e .da
assistência pÚblicas. Ora, 2. contrl~
buição· de melhoria, se repõe nos co..
fres municipa.is as quar..tias despen..
didas pal'a, realização de obras pú-

. bllcas determinadas, absolutamente
não pode servir ao custeio daquela
instrução ou assistência, porque essas
duas ativida.des dependem, principal
mente, ele verbas de pessoal a mate..
rial, e não estão vinculadas à cons..
tr-ução de opras.

O Sr . César Costa. - Lembrarin. a
V. Exc1a. ·que o Convênio ue Ensino
Primário resolveu que os Municípios
reservem. em seus orçamentos, ver~

bas destinadas à instrução e :lssls-
têncja públicas. .

O Sr. Hordao Lá/er - V. Excia. clã
licença. para um aparte?

o SR'. MARIO MASAGAO - Per
mita que responda primeiro ao nobre
Deputa.do Sr. César Costa.

Existe obrigação de intervirem 05
municípios, mais eficazmente, na. ins
trução pública ~ porém, na rcalid::Lclc,
o que pretendemos {: ampliá-la. Não
é pela contribUição de melhorIa que o
município pode desenvolver sua ta
rera, porque ela se destina, único. e
exclusivamente, 11 cobrir gastos reali
zados com certas obras públicas. 
as que prodmG.m valorização em im6..
vels de dctel'minada natureza.

Atendo, agora, ao ilustre Deputa.do
Sr. Horá.cio LáfeL

O Sr. Horácio Lá/er - O aparte es·
clarece meu pensamento. Nós, f111ados
à escola da divisâo trlpartida da Re
ceito. derivada, encaramos llS trC;:s hi
póteses que são: impostos - taxas 
contribuição de melhoria. Desenvol
vend.o as contribuições de melhol'ln,
desenvolvendo as taxas e tributos aos
municípios, certos impostos, que hoje,
errôneamente, são arrecadados pelo
Est~do ou pela. União - dêsse con
ju.~to 6 que poderemos dar' a melho...
ria para a situação dosmunlc!plos.
V. Excío.. está. focalizando um aspecto
que -creio - devemos des·envolver
entre nós, tendo etn vlsta o result::l.do
magnífiCO que as contribuições. de me
lhoria e as taxas determinaram em
outros paices.

O SR. MARIO MASAGAO - Em
al~uns pafoes, como, na América. do
Norte. no municipl0 de C111c:..go, que
está em situação fin~ncclra incompa..
rável. relativamente· aos municípios
brasllei:-os. • . .

O Sr. Horácio Lá/cr -- Em quase
todos os municípios dos Estados Uni
cios; mas, é uma solução parcial.

O SR. MARIO MASAGAO - ..A;.qué
les que conhecem os municíplos bra.si
leirad, na sua. S'rande maioria, .sabt!m
as dHiculdades orçamentárias com que
lutam ..

O Sr. Jates Macltado - Justamente
porque não têm 05 recursos necessá
rios. V, Excla. procura. justificar a
deficiência com a própria defIciência.

O Sr. Horácio Lá/er- Melhoremos
o impõsto de indústria c profissões, o
lmpôsto territorial rural, e demos uma.
cotaRpnrte, sõbre o numento na arre
cadação da UniãoJ dos Estudos eMu
niciplos.

O Sr. Aliomar BaleeIro-Nessa D:Ja··
térla. é preciso, de inICio. distinguir
entre a contribuição de melhoria 
que, como V. Excin. muito bem acen·
tuou, é recuperação do. dinheiro em
pregado em obras públicas - quc va
loriza ao propriedade particular e s6
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tem lugar quando tal valorização esLá
provada, e o impOsto, muito seme
lhante, que t~msido confundiclo 
como aconteGcuna Constituinte Po.s
sadD., em que um Ministro do futuro
Estado Nevo dizia ser "ullearnecl in~
cremcnt" c que, devido a &1'1'0 de im~
prensa saiu "uncorn-ed incl'ement",
enfim o ímpõsto sóbre valoríza.çfí.o
alc:atória, que se cobra quando a pro
priedade particular recelje valorização
pelo desenvolvimento g-eral da socie
dade, sem que· haja uma obra especIal
pública . naqu\~le local, e que deve
também se: fonte de receita do mu-

. nicipio. Digamos - no Rio de Ja.
neiro registra~sc, em várias de suas
Tllas, valorização escandalosa de imó
veis. para a qual núo concorrel.l oÓl'o.
pública especial. E' o caso dsquêle
segundo impõsto, introduzido per
Lloyd George, na Inglaterra, c pelo
General Lyautey, em Marrocos . .Agora,
como V. E."'Ccia. está dizendo, com in
teira razão, os municípios não podem
viver apenas dessas contribuições de
melhoria c désses impostos sõbre e:n
riquecimcntOs alcatórios .E' pre~lso
algo mal:; substancial. E eu terei 3.
coratiem de propor que .o impOsto de
herança, - que considero benévolo,
por maiores que sejam osprot<!stos
contra êlc -..;, seja repartido, no :Brasil,
entre os Estado3 e os Municípios:. Nos
Estados UnIdos, êle {: partilhado entre
no Uniãocos Estados e atInge até
77 %.

osa. MARIO MA5AGAO - Agra
deço o aparte de V. Excia. Não estou,
absolutamente, propondo, no momento,
uma revisão na. partilha dos tributos
entre UnHio, Estados e Municípios,
Quero, apenas. assinalar que, por meio
da contribuição de melhoria, unica
mente. não conseguiremos dar à. vida
municipal a intensidade que precisa
ter no campo da instrução e á:l. as..
sistêncl:l..

O Sr. IIorácioLáfer ---Nesse por.to,
estamos inteira.mentede acôrdo.

O SR. :MARIO MASl\GAO - Pre
tendia. sim, ch~mal" a atenção ela
A5~embléia para0. circunstância de
poder :J. solução do assunto ser pode
rosamente ajudada por elementos que
estão fora do campo estritamente fi
nanceiro, mas clcntro do campo cons
titucional. Rã ai setores que, sob vâ
ries aspectos, fa-cilítam, de m~mcira
cons~d.erável, a soluçã.o dos nossos
males ilnanceiros.

.. Não cabe, nos dez minutos que me
restam, dentro da hora do expediente;
a agitação do problema; nlas quero
lembrar um dêsses setores, a saber 
o da corrct~ distribuição de funções

entre 11. União, os Estados c o~ Mu~
nicfpios.
. O Sr. Ilorácío LáJcr - ti: um ns~
pecto importante.

O SR. MARIO MA5ACAO -Im
portantissimo. Talvez o mais grave
dentro ele uma. organização redel'a~

tiva.
O Sr. Ataliba Nogueira - Pennita

me V. E:;cia. urnapartc: no mo
mento em que c1:tboramos uma Cons
tituição, devemos romper com todo~
ésses cânoncs estrangeiros e fazer coisa
nossa.Cricmoz um ímpõsto capaz de
realmente bcneficiar os nosso::! muni
cípios. (Muito bem. )

O Sr. Fernandes Távora - Um ou
mais, se preciso.

O Sr. Horácio Láfer - Essa.n men~
tn.lidade que devemos ter.

O SR. MARIO MASAGAO - Se
nhor Presidente, o. boa distribuiçã.o
das iuncões entre as pessoas jurídicas
de c1ireiio público interno é problema
de certo modo simples nos países uni
tários. porém, nas federações assume
complexidade extraordinária.

A Constituição de 24 de fcvereiro
de 91 já o tinha resolvic1o satisfato·
riamente, demonstrando, nesse ponto,
como nos demais, sua extraordinâria
superioridade em relação às outras
Constituições federativas existentes,
na época, na América, a saber: nor~
te-americana, mcx1cana., argentina c·
venezuelana.

Com efeito, obedC'Cendo ao principio
essencial das federacões, de que a
União só possui os. pôdercs e atribui~
ções que lhe são taxativamente con
feridos, cabendo os demais aos Esta
dos, a Carta de 1891, ao lhes fazer
enumeração taxativa, com refcr8ncia
à União, timbrou em declarar privati
vos quase todos êles.

Com isso, o qur: se pode ver dos ar~
tigos 34, 48 e 59, a Constituição de 2-1
de fevereiro procura.va imp€dir que o.:;
Estado:5 e a· União concorrescm, no
mesmo território, a respeito do mes~
:mo assunto, em atividades paralelas.
Distinguindo e deslindando. dessa for
ma perfeita, o campo que pertence â
Uniúo do que pertence aos Estados,
ela impedia a concorrênclo. de servi
ços públicos dentro do mesmo terri
tório.

O Sr. Fernandes Távora - O que
aliás, não suprimiu a bl-tributação,
sendo preciso reagir contra ela.

O SR. MARIO ~AGAO - ~
exato.

Realmente, meus Senhores, a con·
corrência beneficia o com;umidor, llll
economia privada; mas, em se tra-
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tando .de serviços públicos, as coisas
não se passam dn. mesma. forma, por
que é o próprio povo que tem de cus..
tear todos os aparelhamentos cem..
correntes.

O Sr. Ataltba Nogueira - pagnnuo
duas vezes o mesmo serviço.

O SR, MARIO MASAGÃO - Ê
ruinoso para. o contribuinte mo.nteJ.'
dois apm'cJhamcl1tos para fazer n.
mesma coisa, no mesmo lugar,

O Sr. Fernandes Távora - Na
Constituinte de 1934 bati-mc. nfio só..
m~nte pela melhori:::. das rendas mu..
nicipais, como pela arrecadação única,

O SR, MARIO MASACjt~O - Não
estou cuidando, no momento, das
l'andas nem das arrecadações, ma.;;
cogita.ndo da boa distribuição dos ser
viços, entre as pessoas de direito pá..
blico interno, de medo a evitar ao re
produçüo de atividades por aparelha.
mentos diferentes, 110 mesmo lugar.

O Sr. Ataliba Nogueira - Acontece
cois3. pior .•. Em S5.o Paulo, há ser
viços duplicados, no próprio Estado,

O SR. MARIO MASAGAO - E'
exato.

O Congresso Legislativo Ordinário,
cntretrmto, na segunda metade da
RepúbUca. não esteve à altura da
Constituição de 91. Deixou..se levar
pelo exemplo do Congresso norte..o.me
rlcano, que n.larg-o.va.indefinidamente,
as atribuições da União. Também CJ
Consres::;ü, entre 116s, sem atentar bem
nn letra c no espírito da Constituição
de 91, que s6 admitia o. concorrência.
em tr~5. casos - art. 35 - e nU
mesmo ainda traçava normas limita
tiva.s da ntivldnde da Un1ão, para que
ela núo coincidisse com as das Es
tados, estendeu, demasiadamente. as
atividades da União, c hípcrtronou
seu aparelhamento a.dministrntívo, de
maneh'a que ~m quasc. todos os ns
suntos, em que é possível ::l intervenção
do.a.dminfstra,çáo p~blica, a União a
exerceu, ou l)rctcnde exercê-la, m~n"
tendo órgãos custosíssimos, concor
rentes com as administrações estn
dua1s, as quais. por sua vez, em .vir
tude da própria natureza, cuidam de
tais :::.ssuntos.

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. E:(.llo
permite um aparte? O mais grave é
que fn.z pagar certas despesas pelO
Munidpio. Todos nós sabemos, por
e:~empl0, que, em dias de eleições, a.
allmentação, ns merendas distribuídas
às mesas c1e1tornJs Eão custeadas pelo
Município.' E no Govêrno do Senhor
Getúlio Vargas houve. até, tentativa
de se cobrar sêlo federal nos autos
forenses, . ao invés ào sêlo estadual,
conforme parecer ão 51'. Hahnneman

Guimarães, no sentido de QUe tal 5610
devia caber à União. Muito embof::L
os Serviços forenses fÓssem custeados
pelo Estado e até pelos Municípios.

O SR. MARIO MASAGAO - O
nobre colega referc~se à trIbutação,
quando 56 estou cuidando dr.. distri
buição de funções, o que retira o as
sunto do campo financefro.

O Sr. IIoráciv Lújer - Distinç[í.o
de competências.

O Sr. Alio71'Lar Baleeiro - A di.s
tribuição de impostos e tar-as cviden~.
temente é questãc financeira, mas ;n
separúvel da competência administra
tivrL. Se a União· pagasse, sel'ia eco..
nêmico; mas da maneira como faz,
quex'cndoque o Estado ou Município
pague, é absurdo.

O Sr. Ataliba NO(Jueira - O nobre
Deputado esta ctesviando o assunto.

O Sr. Ga.briel Passos. - Parece qu~
o orador colocou a questüo da maneir~
mais inteligente possível.

O SR. MAR!OMASAGAo - Obl'i
gado n. V. Excla.

O Sr. Gabriel Passos - Cuida-sc
primeiramente de saber quais os en~
cargos, entre Do União, os Estados e
os Municípios, para. depois, cogitar-se
das rendas necessárias ó. satisfação
d6sses encarr;os,

O SR. MARIO MASAGAO - :este
o assunto que me trouxe à. tribuna.

o Sr. Gabriel Passos - O assunto é
fundamental, porque, na clistribuiçã.o
dos encarsos, pode-se fortalecer ou en
fraquecer os Estados, os Municípios oU
a União Federal. .

O SR. MARIO MP..SAGAO - Há
uma fórmula cientific:.. de distrlbuiçii.o
das funções nas Federações. Estou me
referindo. agora; ao que se fêz no
Brasil. Em outra oportunidade pre
tendo dizer o que ~c d.eve fazer.

A Constituição de 34 constituciono.
I1zou aquilo que. abusIvamente, ale"
f'islnção ordinária h!lvia estabelecido,
porque t.:riou inúmeros casos de atri
bui~õcs concol'rcntes entre fi. União,
os Estados e os MUnicípios. E o Cá03
se instaurou defi~itivamente, na ma...
t~rio.. com a Carta ele 10 de novembro
de 1937. Com uma·. fobia extraordi
nária· qu::mto às discriminações de
funções, timorou em declaraI', em to..
dos os c.ssunto~, concorrente:s ou
cumula.tivos, [15 atividades da União,
dos Estados e dos Mlinicipios.

Ta.lvez seja êssc um. dos piores pc..
cados da. Carta de 10 de Novembro
mesmo depois de, em certos casos, por
fôrça irreprimível das circunstâncias,
haver declarado da .competência pri
vativa da União determinados assun-
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tos, logo. adiante, em outros artlgos,
estabelece que tal competência pri
vativa núo impedia aos Estados le
gislo.rem supletivamente sÓbre ao mes
ma matéria.

O Sr. Horácio Láfer - E' uma ques
tão de resíduo, que a doutrina. sem
pre admitiu.

O Sr. AtaZiba Nogueira, - lvras é er
rad<>.

O Sr. Nestor Duarte - Se é priva..
tivo, ~videntemente exclui qualquer
concorrência.

O SR. MARIO MASAGAO-Corn a
alusão â. Carta de 37, quero apenas
assina.lar que o problema se agravou,
cada vez mais, no Brasll, ao invés de
ser levado para uma soluçã.o, '.::ompU
eou-se, através dos vários diplomas
legislativos.

O Sr. Daniel de Carvalho - Não
desejava interromper a exposição feita
por V. Excia., mestre no assunto, m~~s

queria, simplesmente, lembrar, em te
la.ção à Carta de 34, que ela procurou
atenuar a situação descrita por Vossa
Exc:elêncía, possibilita.ndoos acórdos
corno C:ste do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, cm que há. co
laboração da União, dos Estados e dos
Municípios, para o. realização de ser
viços comuns.

O SR. MARIO MASAGAO -Per
feitamente. A Constituição de 34 per
mitiu êsses s.côrdos que, ali6.5, não

. eram impo~síveisno regime dn Cons
tituição de 91, apesar de, ali, se fazer,
de maneira científica e perfeita, a dis
tribuição de funções entre a União, os
Estados e os Municípios. Porque êi:ises
acõrdos supõem, justamente. que as
tunções estejam cllstrlbuidas. Se o
campo f6sse comum, não se precisaria
fazer acórdo. .

O Sr. .lttaZtba NoguairCL - Real-.
mente, não houve acórdo mas a su
premacia da União, desorganizando os
serviços onde estavam bem feitos, co
mo aconter::eu enl São Paulo, com 'J
Serviço de Estatística, que -::ustou caro
e lá ~xiste absorvido pelo Govérno
Federal.

o SR. MARIO MASAGAO - Em
certos setores a. atividade d{!vc per
tencer à União, e, em outros, aos Es·
l:a:105. A má distribuição é que gero
esse Jnconvenlente.Há assuntos que,
p1l.ra. o bom desenvolvimento da admi
nistração. dep.endem dn. consideração
das peculiaridades legais, e devem 5e:!
entregues aos governos estaduais ou
municipais, pois não e possível ã. ad
ministração federal conhecer tão bem
os recantos do Brasil como os dil'i
gen tes locais.

Um exemplo no. matéria: fio ativic.1acle
destinada a incrementar a agricultura,
c que, nos países federativas, deve,
cientificamente, pertencer nos Es
tados e nf~o à União, porque é me
lhor conhecer as peculiaridades lo
cais.

Os países federativos t&m, em regra,
território vastíssimo, c a orienta.ção
daquéles assuntos depende do conhe
cimento de cada lugar em cada mo
mento, para serem levados a cabo
com pel1eita segurança e bom êxito.

Em virtude do que se dispunha no.
Constituição de 1891, a função de fo
mentar a agricultura pertencia aos
Estados, e ,\;6· excepCl01lalmcnte à.
União. Exemplo de êrro praticado pelo
Congresso Legislativo em 11:IOG:· criou
o Ministério do. Agricultura.

.O Sr. AtaZiba Nogueira. - O pró
prio Millistério da Educação não tem
razão de existir.

O Sr. Daniel Faraco - O ora.àQr
permite um aparte?

O SR. MARIO MASAGAO - Com
muito prazer.

O Sr. Daniel Faraco ~ Há necessi
dade de também concorrer 3. União,
nesse ponto, para estabcl~erumplano
nacional de agricultura.

O SR. MARIO W ..SAQAO.- Não
pode hav.er plano nacional de agri
cultura num pais onde as condiç~s
econômicas, cl1matérl<:as e outras, :são
tão diferentes como ns dns áreas que
separam o Amazonas do Rio Gra.nde
do Sul.

O Sr. Daniel Faraco- Ao contrá
.rio, é .precisamente por isso deve ha
ver o plano nacional.'

O SR. MARIO MASAGAO ~ Não
nos podemos entender, porque liOS
encontramos em pontos diferentes.
V. Excia. fala em econom1a dirlgid:l.,
e eu, muito longe disso, refiro-me à.
necessidade de animar, de soerguer a.
agricultura naClonal.

O Sr. Daniel Faraco - Ressalvo
uma consqüência econômica, que terIa
a doutrina stl~tent:lda por V. Excia... .

O SR. MARIO MASAGAO -Qual
Do conseqüência dêsse êrro que se pra
ticou?

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao
nobre orn.dor que está finda a hora. do
expediente.

O SR. MARIO MASAGAO - Peç.o,
então, a V. Excia., Sr. Presidente,
qlle me inscreva para a primeira opor
tunidade. (Mu.ito bem; muito ·bem.
Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE - Está finda
a hora do expedIente. .

Val..se passar à Ord{!m do Dia..
Compareceram mais 73 Senha..

res ConstituIntes:

Partido SoC'lal Democrático
Amazonas:

Pereira da Silva.
Pará:

Duarte de Oliveira.
Moura Carvalho.

Mn.rl.'.nhão:

Clodomir Cardoso.
.OcWon Soares.
Luis Carvalho.
José Neiva.

Piauí:
S1gefreda Pacheco.

Rio Grande do Norte:
Dc:"oclt:cío Duarte.
José Varela.

Par:l.1ba:

José Jo1ili.
Pernambuco:

05car Carneiro.
Alagoas:

Góis Monteiro.
Ser;;ipe:

Gnca Cardoso.
:Bahia:

Pinto Aleixo.
Regis Pacheco.
Eunâpio de Queiroz.

Espírito Santo:
Atillo. Vivaqua.

D:1strito Federal:
. Jonas Correia.

Rio de Janeiro:
Amaral Peixoto.
Eduard.a Duvivier:
Carlos Pinto.
Paulo Fernandes.
Bastos Tavares.
Brigido Tinoco.
Miguel Couto.

:Minas Gel"'nls:
Bias Fortes.
João Henrique.
Joaquim Libânio.

Gustavo Capanerna.
Celso Machado. .
Lair Tostes',

São Paulo:
Cirilo JÜnlor.

Gofredo Teles.
Goiás:

Guilherme Xavier.
Mato Grosso:

Argemiro 1"1al11.o.

Paraná:
Munl1.oz de Melo.

Santa Catarina:
Ivo d'Aquino.

Roberto Gl'ossembachcr.
Rogério Vieira.

Rio Grande do Sul:
Batista Luzardo.
Pedro Vergara.

União Democrática Nacio"al
Cear1Í:

Fernandes Teles.
Leão Sampaio.
Alencar Arr.rlpe.

Rio Grande do Norte:
AlUisIo AlVes.

Paraiba:
João Ursulo.
Osmar Aquino.

Pernambuco:
Limo. OsvalcantL
Alde Sampaio. .

Sergipe:
Leandro Maciel.

Bal"Ja:
Aloísio de Carvalho.
Luis Vinna.
Rafael Cincurá.
Al10mar Baleeiro.
. Clemente Mnrlane.

Distrito Federal:
Hamilton· Nogueira.

São Paulo:

Paulo Nogueira.
Romeu Lourcnção.

Partido Trabalh.ista. Brasileiro.
Bnb.ia:

Luis Lago.
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Distrito Federal:
Benjamin Farah.
Vargas Neto.

São Paulo:
Romeu Fiori.

Para.ná:
Melo Braga.

Partido Comunista do Brasil
Pernambuco:

Gregório Bezerra.

Partido Republicano

Maranhão:
Lino Machado.

Pernambuco:
Sousa Leão:·

Sergipe:
Durval Cruz.
Amando Fontes.

Minas Gerais:
Artur Bernardes.

Partido Popular Sindicalista.

Pará.:

Deodoro de Mendonça.

Bahia:
Tcódulo Albuquerque.

O SR. PRESIDENTE - Acha.~se
na Mesa o requerimento da Comissão
de Redação do projeto de Regl:nento,
no sentido de dispensa de impressão
da redação· :nn~l do Projeto de Ec
soluçãD D.a l-A, subscrito pelos Se
nhores Constituintes Nereu Ramos e
Prado KeUY, para o efeito de saI' o
mesmo projeto imcdiatamentcapre
ciado e votado. nos seguintes têrmos:

Requerimento
Requeremos dispenso. de impressão

pnra a redação final do projeto de
resolução l-A, de 1946. e imediata dis
cussão e votação da mesma.

S3.1a das Sessões, 12 de março de
1946. - Nereu Ramos. - Prado
KeZlll.

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovam o requerimento, quei
ram levantar-se.. (Pausa.)

Foi aprovado.

o SR. NESTOR DUARTE - (Pela
ordem.) - Peço :lo V. Excla., 5:::. Pre
sidente, que determine seja. consignado
em ata que votei contra o reque
rimento.

O SR. PRADO KELLY - (Pela
ordem) - Sr. Presidente, requcl'erl~
a V. Excia. pusesse desde logo, \:otn
discussão e votação, por se tratar de
matéria preferencial. o projeto de
resclução n.o l-A, em redação %inal-

O SR. PRESIDENTE - lí: o Que
será feito,

O SR. PRADO KELLY - Sr. Prf.~

siãente, a Comissã.o incumbida de
elaborar o projeto .de Rcgimentg e. já
agora, de sua redação final. naa ne~
gl1genciou um s6 dio. no cumprimento
de seus deveres, de forma ahabH1tar
a C:lsacom lei interna. que permito. o
inicio dos trabalhos propriamente
constitucionais.

A Assembléia acaba de votn.r a. dis
pensa de impressão para o. redação
tinal. Esta, no momento, se a!:ha em
debate e deve~se·Lhc segulr a votação
das normas que a Comissão oferece à
co:asider~ção do plenário.

Em tais con"alçõcs, Sr. Pre~ldcntc,
p:traevitar a suspeita. de que qual
que: dispositivo não seja do toto.l co
nhecimento ela Casa, permitir·me-ei
ler os artigos. modíflcaclos n05ubsti R

tutivo, em virtude d~s votações já·
efetuadas.
Assim. o § 10 do art. 30, .fica redigido
do. seguinte !orma: .

"Quando o membl'O da. ~scm
bléia solicit:lr licença. por maIs do
trinta dias, será. convocado o su
plente que terá direito no pa=tc do
subsfdio não percebIda pelo subs
tituído" .

O Sr. Barreto Pinto - O art. 1.0
tambcm sofreu Ug::!lra modificação.

O SE. PRADO KELLY - V. E:"ci:l.
tem razão. O art. 1.0 ficou assim x'e
c1igldo:

..A Assembléia Constituinte elei
ta. a 2 de dezembro de 1945, rea
lizará os seus tr~balhCls, salvo mo
tivo de fôrça. maior, no Palácio
Tiradentes, sede da antiga. Câmara
~os Deputados".

O Sr. Barr.eto Pinto - Obrigado a
V. Excia. Aliás, eu ia votar pela té
210 padrinho...

O SR. PRADO KELLY - Igual..
mente. o incisivo 11.° 16, par'.\grafa
único, do art. 10. tomou a segulnte
redação:
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U São atribuições do Presidente,
além de outras conferidas neste
RCplmento:

t ••• II ••••••••••••••• ~ .

16, assinar. pessoalmente, n. cor..
respondênci.::. endereçada aos Pre
sidentes da Repúbllcn. e do Supe..
riOl' Tribunal F'edcrul. a qualquer
Chefe de Estado ou a aS5cmbléIas
estrangeiras" .

O § 2.° do art. 19 tem a seguinte
l'Cdação:

uNo recinto, nos lugares dcst1~

nados à Mesa durante as scssõ~s.
só. serão admitidos os Senadoles
c Deputados, os funcionários da
Secretaria em serviço exclusivo da
sessão, e os representan tes dos ór
gãos de publicidade, referidos 110
parágrafo precedente".

O § 5.0 do art .21 passa a ser re..
digido da seguinte maneira:

"'Dlll'ante o período de seus tm..
balhos que será de trinta dias.
prorrogável por mais quinze,a
juízo da Assembléia, a. comlssüo
receberá quaisquer sugestões sóbre
a elaboração constitucional".

O art. 37, § 1.0 ( passa a ler-se da
seguinte forma: /

"·As sessões ordinárIas serão
diurnas, reallzar-se-ão todos os
dias úteis, Cy.c~to os sâbados, co
meçando às 14 horas e tel'mlno:ndo
às 18 horas. se an tes náo se es
go~ar a matérln. indicada nn. ordem
do dia, encerrando-se a discussão
ou faltandO número legal para
as votações".

Em virtude da aprovação da emen
da Domingos Velasco, foi modificado
o a:t. 19, § 1.°, para se incluírem cs
têrmos "ou decla.l'açfi.o", na clâusula
que antes existia - "qualquer decla
ração por escrito",

O art. 54 passa :1. conter mais uma
alínea:

O art. 39, § 1.0, passa o. ter ~ se
guinte formr..:

'10 Senador ou Deputado s6 po
derá falar sõbre a ata para rett
!1cá-la, em ponto que designará
de inicio e uma. só vez por tempo
não excedente a cir.l.co minutos.
Ser..lhe-ã, porém. facultado, en
viar à. Mesa qualquer retifico,çf~o

ou declaração por escrito".
Seguem-se os demais casos.
São estas, Sr. Presidente. em resu

mo, 2.5 modificações introduzid:'ts no
têxto do substitutivo; as demais são
meramente formais.

Estou pronto no prestar qualquer es
clarecimento que me seja solicitado
pelos Constituintes, (Pausa.)

Neste caso, Sr. Presidente, n. Co
missão dá por concluída SU:J tarefa e
espera que a Casa aprove a redação
final, constante do. Ordem do Din. da
presente sessão. (Muito bem,)

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais quem peça a palavra, vou
encerrar a discussão. (Pausa.),

Está. encerrada.
Vou submeter à votação a seguinte

redaçfi.o final:

RESOLUÇAO N.O l ..B, DE 1946

(Regimento Interno) ...
-~"": ...-...- ._-~.-~-. ..'.'-~ - ._-.,.,.""""...,.-....
Estabelece normas regimentais p{:ra

os 'trabalhos da Assembléia Consti
tuinte (redac;t1o final).

A Assembléia Constituinte resolve
adotnr. para os seus trabalhos o· se..
guinte Regimento Interno: .

TíTULO I

Da Assomb16ia Constituinte

CAPíTULO ÚNICO

DI\. SEDE

Art. 1.o A Assembléia Constituinte,
eleito. no 2 de dezembro de 1945, reali
zará os seus trabalhos, salvo môtlvo
de fôrça. r.1nlor, no Palácio Tiraden..
teso sede do. antiga .Cúmn.ra dos De
puts.dos.

Art. 2.° O Presidente da Assem.
blél~ será o 6rg~o desta, junto no
Poder Executivo da República, paro.
tratar ele medidas e providências, que
.se relacionem com o funcionamento
dos seus serviços administrn.ttvos.

TíTULO II

Da organização e do funcionamento

CAPíTULO I

DOS SENADonES E DEPU'rADOS

Art. 3.o Compõc~se. a Assembléia
Constituinte dos Senadores e Der:mta..
dos eleitos nos têrmos da lei, cum
prlndo..lhes prestar o seguinte com-
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promissa: 11Prometo guardar a Cans
titulr;[~o ela República ti. seI' adotada,
desempenhar fiel e lealmente o man
dato que me foi confiado e sustentar
ao união, no integridade e a indepen
dência do Brasil".

~ 1. o Os S~nadol'es e Deputados
são invioláveis por suas opiniões, pa
lavras e votos, no exercício das fun M

çõt::s do mandato.
~ 2, o Os Senndor':!s e ~putados,

desde. a cxpcdiçfio dos diplomas, não
poderúo ser processados criminalmen..
te, nem presos sem licença da Assem..
b1P.ia Constituinte, salvo em caso de
flagràncio. em crime inaflançávcl.

. Essa imunidade é extensiva no su
plente imediato do representante em
exercício.

§ 3. 0 A prisão em flagrante decri..
me inafia.nçável será logo comunica
da ao Presidente· da Assembléia, com
a remessa do auto c depoimentos to
mo.dos, para que ela resolvo. sObre a
sua. legitimidade e conventência e
autorize, ou não, o. formação da cul..
pa.

§ 4,° Nenhum Senador ou Deputa...
elo, desde que seja empossado, pode
rá: 1.° - celebra:- contrato com ao
administração público. federal, esta..
dual ou municipal; 2.0 - aceitar ou
exercer cargo, comissão ou emprego
público remunerados, salvo função ele.
Ministro de Estado ou missão dlplo..
mâtica, precedendo licença ela As...
sembléia.

§ 5.° Desde que seja empossado,
nenhum Senador ou Deputado pode..
rá.: 1.0 - ser diretor, proprietário,
56cio ou membro de Conselho de Ad
ministração ou Conselho Fiscal de
cmprêsa bcneficio.dn com privilégio,
1senção ou favor, em virtude de con
trato caril a adm1n1stração públlcll.;
2,° - ocupar, sal~o o disposto no
n,o 2.0, in fine, do parágrafo anterior,
cargo público de que seja demissível
ad nutum,·3.o - patrocinar causa
contra a Uniáo, os Estados ou Muni
cípios.

§6,o Durante as sessões da Assem
bléia, o Senador ou Deputado funcio

.nárl0 civil ou m1l1tar contará. tempo
para promoção. aposenta.doria oure
forma, e s6 receberá. dos cofres pú..

111c03 ajuda de custo e subsidio, Bem
outro qUQ.lquer provento do pOsto· ou
cargo que ocupe, não podendo, .aa
vigência do mandato, ser promovido
l)Or merecimento.

§ 7.0 A infração elos §§ 1.0 c 5.°
importará. na I'-=.:rdo. do mandato, de..
clarada pelo Superior Tribunal Elei
toral, mediante provocação do Presi
dente da Assembléia, de outro repre
sentante da Nação ou de qualquer
eleitor, garantindo-se plena defesa. ao
interessado.

§ 8.° No caso do § 4.°, in fineI
~uando aplicável, e nade vas:.l. por
perda. do mando.to, renúncia ou mor..
te,. será convoco.do o suplente•

§ 9.0 Em caso de vaga, o subsídio
será devido ao novo Senador ou
Deputado desde a data em que tomar
possr..

§ 10. Quando o mem1;)ro da Assem..
bléia solicitar llcença. J,or mais de
trinta. dias. será. convocado o suplente,
que terá. direito à parte do subsfdi"
não percebida pelo substituído.

CAPíTULO n
Dl\.5 VAGAS

Art. 4.0 As vagas na Azsembléla
Constituinte veriflcar-se-ão:

a) por :falecimento:
b) por opção entre dois ou mais

mandatos:
c) pela ren.úncla.:
d) pela perda. elo mandato.
Art. 5.0 Dentro de vinte dias ao con

tar da aprovação dêste Regimento, Q

Senador ou Deputado diplomado por
mais dp. um· Estado dcverãoptar pelo
mandato de uma das circunscrições
eleltorajs, sob pena de se consIderar
eleito por aquela onde tiver recebido
maior número de sufrágios. O Presi
dente da Assembléio. fo.rá, logo após o
decurso do prazo previsto neste artigo,
a convocc.ção do l'espectlvo suplente,
ou comunicação da v~ga. para as de
vidas providências, ao Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 6.° Em todos os casos em que,
ocorrendo a vaga. não houver suplen
tes devidamente hab1litados e reco
r.hecidos, o Presidente da Assembléia.
dará imediata participação de tato
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ao Tribunal Superior Eleitora! pal·a·
que êste ordene 11 eleição.

p:J,rágrafo único. Sea ·vaga. .ce der
em virtude de perda do mandato, de
vidamente decretada pelo Tl'lbunal
Superior Eleitoral, caberá a êste provi..
dencial', de. ofício, quanto :la preen
chimento da cadeira, se não houver
suplente deVidamente habilitado e re
conhecIdo.

P.rt. 7.0 A renúncia cIo mandato in
depende de aprovação da Assemb16ia
e se efetiva automàticamente, desde
que a Assembléia dela tenh'L ccnhe
dmento, oralmente, quo.mlo feita em
séssão ou por escrito, depois de lida
como ma téria de expediente.

Art. 8.0 Se o Senador ou Deputa
C<l não prestar compromisso dentro
d~ noventa dias, a contar da publi
caqiio dêste Regimento. "ou se, depo~s
o!:' compromissado, faltar às sessõ~s
por n1ais de dois meses, sem licença
devidamente concedid:l.. considcrar
se-:í renunciado o mandato, e o Pre·
sidentc dará imediata participação ao
1:lto ao TrIbunal SuperIor eleitoral,
para que êste ordene a eleição, se não
fôr caso de con....ocação de suplente
de deputado.

Parágrafo único. No caso de vaga,
o prazo mencionado no principio dêste
a:,Ugo será contado ela. dat:l. ela eon
vo~açilo do respectivo supJ~ntP- ou da
e,..:pediçáo de novo diploma,

T1TULO III
D3 direção dos trahalhos

CAPíTULO I
Dh ~ESA

Art. !),o A Mesa da. Assembléia.
com!Xlsta de um Presidente e quatI"o
Secretários, compate· a eí!reçãa de
toc1osos trabalhos. Haverá, alnca. para
suprir a falta. ou impecUmcntü, do
PresidEm te e dos Secretár1o."i, dois
Vice-Presidentes e dois sup~entes de
S~retârl0.

§ 1.0 A r:leição dos membros cu
Mesa se fará por voto direto e se~

ereto e pelQ sisteIna majoritário, po
dendo realizar-se em três turnos: a}
do presidente; b) dos vice~preslden~

tC!s; c) dos secretários. Conslderam·se
suplentes de secretário os imed.iatos

em voto aos ~leltos 3.0 e 4.° secl'ctá.
rlos.

§ 2.° O Presidente será substituido
peJo 1.° Vice-Presidente e, na ausên
cio. dêste, pelo 2,0 Vice-Presidente.

~ 3.0 Ausentes, durante a sessão da
Assembléia, o Presidente e os Vice
Presidentes, substitui~los-õ.o os Secre
tários. na sua ordem num&rlc.n.

§ 4.° Na ausência dos Secrettil'ioS ou
dos seus suplentes, o Presidente em
excl'c1cio convidará qualquer" Senado~

ou Deputado para desempenha.r, no
momento. as funções de Secretâlio.

fi 5.° Os membros da Mesa, efe
tivos e suplentes, não Púderáp pa.::tlci~

par de qualquer comissão inte:na
além da de Polícia.

~ 6.0 Verificando-se a vag'o. ele qual
quer cargo nn Mesa, far..se·ã, imedla·
tllmentc, a eleição para o seu pre(;:n
chimento.

§ 7,° A Mes:l da Assembléia desig
nnrá a localizaçã.o elos partidos nas
bancadas, atendendo às prererênc1as
mnnife.3tadaspelos l!deres e fiO nú
mero dos respectivos componente;;,

CAP1TULO II
DO pnESIDENTE

Art. 10. O Presidente ó o órgúo da
Assembléia Constituinte quando ela
houver de se er.t.unciar coletivamente.
o orientador dos trabalhos c o fiscal
da ordem, tudo na conform1d2d~ regi-
mental. .

Parágrafo únlco. São atribuJçõcs do
~r~sldente, o.1êm de outras conferidas
neste Regimento: .

1.°, presidir às sessões:.
2.°. abrir e encerrar as sessões, man~

ter ti. ordem e f~zer observar o Re;l~

menta:
3.°, convocar sessões extraordi:lárfas

c determinar-lhes a hora:
4.°, d.ar poss.e aoS Senadores e DeDU

tad~s;

5.0 , conceder ou negar a palavra aos
Senadores, ou Deputados, de ncôrdo
com êste Regimento; interromper o
orador quando se afastar da questão
em debate, qu.ando falar. contra o ven
cido ou quando houver núm2ro para
as votações;

6.°, avisar. com antecedência, o tér
mino elo diSCUrso, quanctoo oradores-
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o Prcsl
deixar ao

mesma

·. tiver prestes a findar o tempo regi
mental, ou quando tiver flido eSE:ota
da a hora dC5tinllclo. o. matéria.

7.°, odvertir o orador, se !nltar à
consideração devida aos seus colegas
c.em geral, a qualquer repl'C'scnLante
do poeler público, ca.s:::ando-lhc a pa
lavra;

8.°, submeter a discussão c a vota
ção. as matérias ela Ordem du Dia, es
tabelecendo o ponto em que devem
incidir ~s discussões e as votações;

9.°, rCS<llver. sooeranamentl.', qual
qu~r questão de ordem;

10. nomear as oomissõe5 cspccl:ds
criadus po:' decisão da Ass2mhléb,
ate:ldenc1o, sempre que possivel, :i. re
presentação proporcional elos partidos;

11, mandar cancelo.r, na pubUcaçiio
aos tl'i\,balhos da Assembléi!l., e:-:prc.;
sões vedadas pelo Re~mcnto;

12, resolver sôbre a votação por
partes;

13, organiZar a ordem elo dia;

14, suspender ti. sessão, deixando a
cadeira dn Presidência, sempre que
não puder m:J.nter ao ordem ou quan
eto as circunstâncias .o exigirem;

15, asslnar, em primeiro lugar,
as i'es01UçõC5 c: mensagens da &
5cmbléia;

16, assinar, pessoalmente, a cor
respondência endereçada aos Presi
dentes da República c do Supremo
Tribunal ~edeTal, a qualquer Chefe
de Estado ou a assembléias cstran
geiras;

17, presidir à Conússüo de Policia,
tomar parte nas suas discussões e ·de
liberações, com cUrei to de voto, e as
sinar os respectivos pareceres.

Art. 11. S6 no carálCl' de mcmbl'o
da. Comissão de Polícia, poderá o
Presidente oferecer proposições à· As
sembléia.

§ 1.o O Presidente 50 terá direito de
voto em plenário nos escrut1nios se
cretos e nos casaI) de· empate.

§ 2. o Para tomar parte em qualquer
cliscussão o Presidente de1xará. a. ca...
deira presldcDcial, passando-a. ao seu
substituto, e irá falar da tribuna eles
tina.do. aos oradores.

CAPITULO III
DOS VXCE-pm;,smENTR:S

Art. 12.· Sempre que o Presidente
não se achar no recinto, a hora re
gimr::ntal do inicio dos trabaihos o
1.0 Vlcc-Pre:·;identec, cm sua falL~, o
2.°, substituí-lo-á, no desempenho tlar-;
suas funções) cedendo-lhe o lugar loge
que tór presente.

Parágrafo Único. Quando
dente tiver necessidade de
cadeira proceder-se-á, da
fonna.

CAP1TULO IV

DOS Sf.:CRETAnroS

. Art. 13. São atribUições do 1. o
Secretário:

1.0, fazer a chámada. nos casos pre-
vistos nestc RcgImento; .

2.°, dar conhecimento à Assemblé1a
Constituinte, em resumo, dos O!Jclos
do Govêrno c bem ass1m de qu~l-·

quer outro papeL qua lhe deva scr
comunicado em 5ess[~o;

3.°, despachar a matérla do expe
diente; .

4.°, receber e fazer a corresponcU!n
cio. oficial da Assembléia Constituinte;

5.°, receber, 19uailnente, as re
prescntações, convites, petições e
memoriais dirigidos à· Asscm~léia

Constituinte:
6.0, fazer recolher e gua.rda.r, em

boa ordem, tõdns as proposições, P:l:r~

apresenta-las oportunamente;
7.°, assinar, depoi$ eto Prc:slclent~,

as atas das sessões e as resoluções da
ASSC1&lbléla Constituinte;

8.°, contar os· Senadores e Depu:a
dos, em verificação de votação;

9.0, cllrig1r e inspecionar os tr~ba

lhos da Secretaria, fa:r.cr observar o
seu RcgulamcnLo c fiscalizar as suas
despesas;

10, tomar nota das cllscussõe') e
voto.çõcs em todos os papéis 5ujeltcs
à sua guarda, autentlc:l.ndo·os com Do

5U~ assinatura.

Art. 14. Ao 2.° Secretário com
pete:

1.0, fiscal1zar fi. Tedo.ç~o daa atas c
proceder à sua leitura:
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2.0 , :lsf.i1nar, depois do 1.tI Secretá
rio, as a.tas c resoluçõcf: elo., A~;::;cmbléio.
Constituinte;

3.°, escrever no ntn. das sessões 3e
eretas;

4.°, contar os Senadores e Deputa
dos, ém veri1'lcar;ão de votaçfi.o:

5.°, auxiliar o 1.0 Secretário a fa';'
zer a correspondêncin. ofIcial no; t&r
mos d&stc R.egimento.

Art. 15. 05 3.0 ~ 4.° Sccret1i.r:us
receberão, b. !pOlta dn. nala das scs..
zões, os Senadores e Deputados qlle
aInda não hajam prestado compl'ú
m1sses, para. que o façam.

Pnrágra.fo 'único. Compete-lhes au
x1l1nr os 1/1 c 2.° Sccrt;:tárlos na
veriflcl:l.ção de votações.

Art.lü. Os Secretúrios e os su
plentes substituir-sc-éA.o na ordem de
(,'Tactaç:lo dos seus cargos.

CAP!TULO V

Dh C01A1SSÃO DE f'oLfeIA

Art. 17. A Mesa da Assembléia, fun
cionando como COlnlzsfio de Polic1a,
compete além das 1'unçúc~; que lhe

. s[~o atribuídas em outras disposições
regimentais:

a) opinar sõhrc os requerimentos
de licença. tios Senadores c Deputa..
dos;

b) tomar tóclus as providêncins nc
cC6súrl:ls à rccrUlarldndc d05 tra.balhos;

C) dirigir os serviços da Assembléh\
Constituinte, dura.nte aS sessões:

cl) dirigir n. policIa interna elo edi
fício da Assembléia Constituinte;

c) representar ao Ciovêrno s6brc n3
necessidades da economia. 1nterna d::L
Casa:

j) faze;: nomeações interinas para a!.i
vagllS que se vcrl!1carem nos quadros
dns secretarias das duas câmaras do
Parlamento Naclonnl que lhe são su
bordIn:ld.l1s, de:Jignanclo substitutos
para os funcionários impedidos.

Art. 13. O pol1cio.mento d,') cdiílcl0
dn Assc:mblt":ia Const1tulnt~ compete.
privõ:l.tlvamcnte, à Me53., fUl1clonõ:l.ndoJ
como Comissão· de polícia, sob asu
premo. direçd.o do seu PresIdente. sem
intervenção de qualquer outro poder

Pará.grafo único. ~stc pol1clamcn~(,

poderá. ser feito por fôrc;a pÚbl1co. c
agl:ntc3 da polida comum, l'cquj~lWl

do:) ao Govõmo pela Mesa c pmiLO:i
i.J. f~un intc:m c cy.clu.siva dJspo[iJljÚo.

Art. l~. Será. permitido n qualquer
l1cssoa, deccnlcmen te vestida, nt.:sll';~lr.

elas galerias, às sessões, dcsde: que C5
tcjo. desarmada c guarde l':il1énclo,
sem dar sinal de aplau.sos, ou de re
provac;ii.o, 0,0 que se passo.r no re
dnto ou fora dêlc.

~ 1.° Haverá· locr:.iz rcservado:; para
senhoras, membros do Carpo DIplomá
tico c õ:l.1ta::> autoridades c funcionários,
e também para os repreSentilntes dOf;
Júrnais diá.rios, de o{~ênclas tclcgrÚn~

cas nacionais c estrangeiras. c de:
estações de :rá.cUo, prêviamente autorI
zados pelõ:l. Mesa para o c!etivo ~IC·

scrnpellho da sua. atividade proCisslo
nal.A ê5tCS representantes de ór
gftc~ (1p publkid~de será taciUtado o
exercício da proI!ssão, de acOrdo com
as condIções do local c com at neces"
sidades dos serviços da A:)':icmblÚjr~.

§ 2.0 No recinto c nos lUfjrLrC~ eJc;j
tlna.dos n. Mesa, durante as sC:j}~Ú(:~i, IIÚ
~crfi.o a.dmitidos os Senadores C! D,:pl1 ..
tados, os funcionários da SecretarLa
em serviço exclusivo dn. :lc:,:>üo (~ (l~

rcprc:-.:entunte3 dos ór&ü.os de ]wblld ~

dndc, referidos no pará.grafo precC{lcn.
te.

~ 3.o0~ espectanores que pcrt.ur
barcin a sessão serão obrJfraúo,'1 1L ru~1 r,
lmccll:Ltamente. do edifício, ::Clll l1l·e~··

juizo de medida ou pennllclnrlc Clue
:lO caso couber.

Art. 20. Se algum Senador ou Df:PU
tndo comete!·, dentro do cdirlclo du, 1\<;_
s~mbléin., quo.!quer excesso, quoe rer.J:l,
mo repressão, a Ccanissâo de Polic1n
conhecerá do fato, expcndo-o tJ. Cnt'tfl,
que d-eltbern.rá. a. respeito, JJm UC!::;.'JAC)
s~crC'ta..

Art.. 21. QU;l.n<lo, no cd111clo d1l,
A.~embléla, se cOO1etcT n.1gu:rXl cl'Ci11to,
e1'etuar-se-á a prisão do crlmJneXh) II

abrlT-se-á inqUérito. sob a· dlrcç!'(1 c11~

wn dos m'Cm:bros da. Comlsoo,o dt~ Po
lícia, dcs1S'I1ado pelo Prcslclcntt.L

§ 1.° Serão obs~v.adr..s no prOCI~bf1f'

as leis c .regul:unc:n:too roocrnlll, no
que forem I1pUcâIve1s.
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~ 2. 0 Scrv1Tá. de escrivã.o nesse pro
cesso o funcionário da SecT'ctllrlo. que
fOr para i.'>so des1ó'11ado p~lo Pre:s1·
dente.

!;j ':J. o O Inquérito. qUiC terá rápido
M1Jdamcnto, será C'IlvLa.cl'o com o dE'
l1nqUentc à o:utcridOid'e jut;Uciári'a.

TiTULO IV
D~ elaboração' da Constituição

CAPíTULO I
DA COMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO

Art. 22. A Comi3tão lncumbi<1o. de
el....borar o prDJ~to de' Constituição
:;err'.t. composta: I - de tantos mem
bro;.;, qu~ntos resultarem ria seguinte
operaçfl.o: a) d1vidir-se-:.i. por 33 o
núl11cro total c,c reprcsenta.ntes (328).
c, pelo quoclente a5:;im obtido (!). se
divJd l:ó" em ~:~ulda, o número des
cOn1ponC'nlcs das banon.rdas partidá..
1'in..<:;: b> o novo qucc:-ente n.pt.lrado fi ..
':~~rú o número de membros da Co
mjr,sú,o ~trl'buiclCJ' a.os 1'es.peetivos paJI'
tidos; rI - ele ma[.r; tantos membros
qu:t.n tOJ os p:l.l'tidos cuja representa
ção parb.mC'n tar não o.tingir o SIC'gUIl
do quociente dn operação acima re
ferido..

~ 1. o Dentro ci,~ 24 h~l·as. a contar
da n..provação dêstc RC't\'!m"...nto. fará.
a Mesa os respectivos cálculos; c, em
igual e slLCessi'Vo prazo. os lJideI'lCs dos
partido3 comun1c~rão. por escrito, a.:s
suas eStCc~has •

~ 2. 0 Na sessão seguinte, o PresI
dente da A~Is<~m'l,b!ii1a de<:1arará CDn.<j
titulda. a Comissãoc lerâ os nome:; dos
qu e a compõem.

~ 3. 0 No 09.S'O de vaga., o Presiden
te da As:::cmbléla notificará. a respcc
ti\"a bancada. pn.rticá.ru para àeslgnM
o su<:~ssor. C.cnt:-o em 48 horas do avl~

so. SO}) flC'nn de Q fazcr o mesmo Pre
sidente.

~ 4.° Peita no declaração do § 2.°, os
membron dn Coml;,;~.o. nesse mesmo
dia, ou nc) scr;uInte. sc,> reUI~irão para
escolher um Presidente, um VIce-Pre
sidente c. tm1. Rclntor..Geral, requisi
tando o PresIdente. logo que seja elei..
to, 03 funcionários dn Secretaria da
Assembléia que julgar indispensávcis
à bon mnrcha. dos serviços.
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Art. 27. Cada Senador ou Deputado
terá o direito de faJar, uma vez o pelo
prazo de meia bOi'a, sôbrc o projeto
de Constituição c respectivas cmC'ndas,
incluída neste prazo o da fundamen
tação verbal das emendas que, por
ventura/ deseje apresentar c ~endo

facultada a remessa b. Mesa de di..
versos discursos e::lcrito~ para serem
insertos no Diário da A,';scmbléia. 0:1
relatores poderão ra.1ar pelo prQzo de
uma 110rn.. Se, anteli de findos 05 vinte
aias,rcfcl'jc.losno artigo o.ntcrim·,
não houver mais Senadores ou De..
putc.dt.1s que dese:jem usar t.l.o seu di
reito de falm.' .:::ôbre o projeto e emen
das, poclcr5.c os que já l1ouvcr~m

ocupado a tribuna falar pela segunda,
vez, durante meia hora.

Pal'f:.grafo único. Os Senadores ou
D~!)ut:lclos inscritos pedel'ão ceder, em
favor de qualqL1cr outl'O, o direito de
falar, contanto que cada orador não
excf::cla o pl'nzo de duas !)oras.

Art, 28. Encerrn,d~ a cliscussáo do
projeto, ::;er{:. êztc, com as emenda,s,
cnV1o.do à Corni3~fio da Const:tuição,
para intcrpo:o parecer dentro do prn.zo,
in1pro;,ro~~wcl, de quinze dias.

Art. 29. F'indo éste prazo, o Pre
sldemtc da I:"sscnliJléia cl~u'â, CO~1 ou
Ij(;::n parecer, para a Ol'ctcrn do dia
tieguintc J a votõlÇ~O, sem cilzc:uss5.o, do
projeto de Con5t1í.uição e rcspC!ctivas
emendas. Essa votação sertl. feita por
Titulo:; cu Capitulos, quando o Ti
LlÜO estiver por essa torma dividido,
::.alvo as cmcnct3.s.

Pal·âgl'n,fo único, En':::lminhando a
vNaç5.o de cõldaTitulo. poderá usar
da pala.vm., pelo pl'~ZO de meia hOf:l,
um membro da. i;'s~embléia, credcn..
ciado por qu~lqucr elos partidos nela
rcprcscn~dos.
I~~. :3~, Vot:lc:a tun.a emenda, SC·

rr:.o cc~sidcl'n.cla:i prejudicadas tódas
;lS que tmtcm du m~smo a.ssu...'1to. ou
qu~ colldo.:n com o vencido. Sendo
muitu5 ou vúrla5 as emendas ~ votar,
ri. As!::cmbléiaJ a requerimento de um
mCI':lbro do. ComIssão da ConstituIção,
poderá dccicUr qu~ a votaçfio se !aç:l.
em globo, em dois grupos, distinGuin
do~se n.s que tiverem parecerfo.vor:.\
v~l das Cp..1C oJ UVe:.'em contrt.rlo, l'CS"
salvado o dh'cito de dcstilque.

~ 1.0 As votações serão pratic:J.do.s
pelo sistema si%nbólico, mas poderão
:::e-lo pC'lo sictema nomInal, desde Que
aS.'Jim resoh'a a Assemblé!n, [t rcquc·
rlrncnto de qtmlqucr elos seus mem
bros.

§ 2.° Os pedidos de destnque serão
d~rer1clos ou indefcrldo:~, conclusl·
vamcnte, pela Presidente c~~. Assem..
bléla, podendo êstc, de oficio, esta..
bc!ecer as prcferêndnb qUI.: julgue·
nccessál'j,as à boa ordem. c1~s votnç5cs.

Art.31. No momento da;. votações,
c; no lr.tuito d.e cllcam!nhi-laa, pClde·
ri o Senador ou Dcput~lclo prime1ro
si~tmtário da emenda, relutor·geml do
projeto ou relator parcial, dar cxpIi~

caçães, que nf1.o poclCl':io c,:ccdcr o
prazo de dez minutos.

Art.· 32. Terminada :l votação do
projeto e das emendas, voltarão tOdOG .
n. Comissão da COllstituição para, dell"
tl'O elo praso de dez dias, elaborar a
l~:.tnç:lo nruJ,1.

?.::.r~grafo Útüco. Esta rCda(;ão final
H'l;~ sl.lbmctida à. aprovação do pIe..
n:hio da Assembléia., "18 horas depojs
da publicação .no Diário da Assem..
.bléia.Durn.nte três sessões, no máxi..
mo, porlcz~o ser ::prcscnto.das, com
!.<n:19.mentaçüo t"serito.ou vc:-bal,
emendas de redação, Para fundamen..
to.çúo verbal, cada Senador ou Deputa·
do, terá. o prazo mái-:1nlo ele cinco m1nu..
tes, cabendo c1:clusivamcnte no reln
tor-gernl da. Comissfio dn. Constítuiçii,o
opinar sóbrc tais emendas.

Art, 33, Aprovada a rcdaçfiofinal,
Sf;l'{r. o projeto manda.do n. imprimir,
com urgência, para que o Presidente
da: Assembleia convoque, logo em se..
guida, uma sessão especial em que
seja declarada p:"omulS'ada a Consti-

. tuição, que será assinada pela Mesa e
pelos Senndores e Deputados presentes,
sem acrcscimo de quaisquer cxpres..
:o;ões aos seus nomes parlnmentares.·
Ness~ mesmo cUa., será remetida.· ao
Diá.rio da Assembléia e ao Diário Oli ..
elal para a devida publicação.

Art, 34. O~residentc da Assem
bléia, usando da. atribuição que lhe
confere on, o 3 cio parágrafo único do
art. lO dêstc Regimento. poderá con·
vacar sessões extraordinárias paro.



discussão e votação do projeto C011Sti
tucIonal.· Sendo-lhe exclusivamente
dedicado o tempo desso.s sessões, não
haverá 110m parll o expediente ver..
bal, e deverá qualluer retificação da.
ata ser feIta por· escrito.

Art. 35, No caso de convoca~ão de
sessâo cY-traorcUm'l.ria, poderá o Pre
srden.te altel'ar II hora de "infcio da
sessão ord1l1âria, comunlcando-o à As
sembléia..

Al't, 36. Se os prazosconslgnados
neste Capitulo decorrerem sem que
esteja concluída a votação do proJe
to de Constltulçãoe respectivas emen
das, a Mesa d:l Assembléia promulga..
rá, imcdi~tllmcnte, como le1 funda..
mental do país, até a ultlmaç5,o da
quele trabalho, o projeto aprovado no
primeiro turno.

TíTULO Y

D;J. ordem dos traballlos

pp..nrElfiA l).\JlTE

C.o\Fl'I'ULO I
DAS SESSÕES

Art·. 37. As sessões da Asscmbléja
Constituinte serão ordinárias e extra
ordInárias.

§ 1. 0 As sessões ordinárias serão cU
urnas ereallzar-se-áo todos os dias
úteis ex<:eta os slibados, começandotJ.s
14 horas e terminando às 18 horas
.se antes não se esgotar a matérl:l ln
cU.caàa na ol'dem do dia, encerrando-se
a discussão ou faltando número
legal para. as votaçõ~.

§ 2.° As sessões e:{traordinárlas po
derão ser diurnas ou noturnas DOS
próprios db.::i elas sessões ordinárias.
antes ou depois destas, nos sâbados,
domingos e !erl:ldcs, e serão convoca
das de .oficio pelo President2 ou por
dellberação da AssembléIa, o. requeri
mento de qualquer Senador ou Depu
tado.

§ 3.° As sessões extro.ordinárlas te
rão 3. durzçõ.o de. quatro horas, ainda
mesmo que excedam o dia da convo
cação.

§ 4.° Qualquer das sessões pocierá
ser· prorrogada pelo tempo que os pre
sentes, em número minimo de vInte,

resolverem, a requerimento de qual
quer d{!les, 'não podendo êste requeri
mento ser discutido, nem sofrer en
caminhamento de votação.

§ 5.0 O Presidente, sempre que con
vocar sessão extraordinária., !arâ a co
municação nos membros da Assem
bléia, em sc:ssao, ou em publicaçúo 110
Diário da. Assembléia; e, quando ne
cessário, enviar-lhes-á, telegra.ma ur.
acntc, participando n convocação e
solicitando seu comparecimento.

CAPiTULO II
MS SESSÕES PÚELICAS

Art. 28. A hora do infcio da sessão
os membros da Mesa e os Senadores e
Deputados ocuparão os seus lugares.

§ 1.0 Haverá ao lado do recinto um
funcionário da Secretaria encarrega.do
ele anotar a presença. dos Senadores e
l)eput~dos. A lista de presenç.a assim
organiza.da será entregue ã. Mesa. par:l
o efeito da declaração do número ne-

. cessário à. nbertura da sessão. O en
carregndo da lista de presenÇa, apre.
senta-Ia-á, diàr1amente, finda a ses
são. no DIretor-geral da Secretarin
da P..ssemblêia.

§ 2.° .~chando-se presentes 83 Se.
nadares e Deputados, pelo menos, "o
Presidente declarará abert~ a sessão.

§ 3.° Não estando presente o nú..
me=o de Representantes previsto no
§ 2.0;'·o--Presidente dcclclI'ará. que nâo
pode haver sessão e 'designarâ a ordem
do cilada .s<i63ão se·gUinte.

§ 4.° No. hipótese elo parágrafo an
terior, o 1.° Secretá.rio despachará o
expediente, ind~pendantemente de lei
tura, e dar-lhe-á pt:bllcidndeno Di,,
rio da AssembZéia.

§ 5.0 Se a s~~são começar até 15 roi
nutosdepois da hora regimental, duro.
rá. o tempo necessário para comp!et2.r
o prazo de afetivo trabalho.

Art. 30. Aberta a sessão, 02.0 Se
cretário fará a leitura da ata da an
tecedente, que se considerará. apro
vada, independentemente de votação,
se não houver impugnação ou recla
mação.

§ 1.° O Senador ou Deputado s6 PQ
derA falar sóbre a ata para retificá-In,
em ponto que designará de inicio e



- 289

uma s6 vez por tempo nã.o excedente ao
~lnco minutos. Ser-lhe-á, porém, fa
cultado enviar à Mesa qualquer retl
tif1c&.ção ou declaração por escrito.

~ 2.0 No caso de qualquer recla..
mação, o 2.0 Secretário prestará. ~s"

clarecimentos e, quando, apesar a&les,
a Assembléla rcconnecer a procerJbn
ela ela ret1flco.çfi,o, será csta conslgna
d:l na. ato. imediata.

§ 3.0 A discussão da ata em hipótese
alguma. excederá. a. hora do expediente,
que é a. primeira.' da sessão. '

§ 4.0 Es[:otada a hora do expediente,
será a ata submetida â aprovação a'a.
Assembléia.

Art. 40. Aprovada a ata, o 1.0 Se
cretário fará a le1tura dos oficios do
Govêrno e, de a.córdo com o Prcsí..
sidetlLe, dar-lhes..a, o conveniente des
tino ..

§ 1.0 O 1.0 Secretário, em seguida.,
menciona.rá, em resumo, os ofícios, re
presentações, petições, memoriais e
mai~ papéis enviad.os à Assemblé1a,
danClo-lhes, também, o devido destino.

§ 2.° Segulr-se-â a leitura, em re..
sumo, aInda pelo mesmo SecreMrio,
das proposições 'que se acharem 5ÕtJr~.

a Mesa e que serão mandadas pu
bUcttr no Diário da Assem.bZéio.~

§ 3.0 A leitura Cio expediente serâ
felU\. .dentro do prazo rná.'timo ele meia
hora.

§ 4.0 Se a dls<:ussão da ata esgot.ar
:J. hora do expediente, ou se trans..
correr a meia hora elestlnada à lei
tura dos papéIs, sem que hajam sído
todos lldo~, serão despachados pelo
1.° $ccretãrio e mandados publicar.

§ 5/' 05 Senadores e Deputados que
ouiserem fundamentar requerimentos,
indicacões ou rcsoluções poderâo fazê..
10, q~nclo fJáo infrinjam o disposto
nos arts. 55, se e 76 dêste Regimento.
na primeira bort~ da. sessão e nessa.
horn. poderão, igualmente, ocupar-se
üe assuntos de doutrina constitucio
nal.

§ 6. o A hora do cxpetliente ê im
prorrogável.

Art. 41. Finda o. primeira hora da
sessão, tratar-se-â. do. mn.têl'io. elesti
llDoda. à Ordem do Dia.

§ 1.o O 1.o Secretário lerá o que
se houver ele votar, ou decl1scutir, no
Co.so de não se achar impresso.

§ 2. 0 Presentes 165 Senadores c De
putndas, pelo menos.. dnr-sc-á. início
às votações.

§ 3.° Não havendo número p:un vo
tações, o presidente anuncia.rá Do ma
térla em discussão.

§ 4. 0 Logo que houver número le
gal para del1berttr, o Presidente con
vidará. o Representante que estiver na
tribuna ao interromper o cUscurso para.
se proceder às votações.

§ 5.o A votação não será. interrom
pida, salvo se terminar a. hora a ela.
destinada.

~ 6.° Quando, no decorrcr da vota..
ção, se veri:Cicar a falta. ele número,
será feita a chamada, para se men
cjonarem na.s atas os nomes dos que
se houverem retirado.

§7. o A f"'J.tu. de número para as
votações nfio prejucUcn.rá a cUSCWísão
da matéria da Ordem do nia.

Art. 42. Existindo matéria urgente
a ser votada e não havendo número
legal. o Prcf:idente ~uspenderá Do. l5es
são por tempo prefi'tado) à. espera de
nÚn1.erc.

Pará{JTato único. O tempo de~us

pensão da sessáo não se computará.
no prazo de sua duração.

Art. 43. O prazo de d'Jrn.ção das
sessões será prorrogá.vel, a requeri
mento de qualquer Senador ou De A

putado.
§ 1. o O requerimento de prorroga..

ção da :sessão será; escrito, não terá
apoi:uncmto np.m discussão; votar~se

é. com a .presença., no recinto, de,
pelo Il1rmos, Vinte Representantes, pe
lo processo slmb6Uco; não adIn1t1
rá encaminllamento e dC'''erá prefi
r-ar o prazo da prorrogação.

~ 2. 0 O :eqtLcrlmento de prorroga..
ção poderá ser aprcs~ntado à Mesa
até o momento de o Pl'esídente anun
ciar a ordem. do dia segu1nte.

§ 3.o Se houver orador na tribuna,
no momento de findar a. sessão. e
houver sido requerida a sua prorro
gação, o Presidente interromperá. o
orador para submeter a votos o rfque
rimento.
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~ 4.° A prorrogação aprovada não
poderá ser restringida, a menos que se
encene o. discu.ssãv do assunto que
a tiver determinado.

~ 5.° Antes' de .finda uma prorrogc.
ção, poder..se-árcquerer outra, nas
condições anteriores.

Art. <!4. Nenhuma conversação será.
lJcrmitida no recinto, etn tom que dJ
!1culte ou impeça a audição pcrfeit::L
da leitura da ata ou documentos, da.
cl1amnda, das deliberações, dos anún
cios ou comunicações e bem assim dos
discursos que estiverem sendo proferi
dos.

CAPíTULO In:
DAS SESSÕES SECRETAS

Art. 45. A Assembléia Constituin
te poderá realizar sessões secreta;:),
desde que sejam reqt:crldns por trintn.
Representantes. ..:abcndo ao PresI
dente deferir esse requerimento, se
assim jul~ar conveniente. ou subme
tê-lo à decisão do plenário. presente
número legal para as votações.
. § 1.° Delibera.da a sessão . secr~ta,

o PresIdente fará sair da sala ct~s

sessões, das tribunas, das galerlas e
das suas dependêl1cb.s tôdas as pes
soas estranhas, inclusive os enca.rre..
gados dos serviços de debates e de
estenogra fino e 05 demaIs emp:egados.
ela Casa.

~ 2.° Se a sessfto secreta houver
de interromper sessão pública, esta.
se:á suspcr.sa para serem tom~aas

as providências àêstc artigo.
§ 3.° Antes de .3e encerrar uma

sessão, a Assemblêia resolverá se de
verão ficar secretos ou constar dn. at:l.
pública o seu objeto c o seu resulta
do.

§ 4.° Aos Senadores e Deput:ldos
que houverem tomado parte nos de
bates será permitido reduzir os dis
cursos fi. escrltj, para serem arqUlva
dos com a ata e os documentos re..
ferentes à. sessao.

§ 5.° As atas das sessões secret:lS
serão redigidas pelo 2.° Sccret:árlo,
aprovadas pela .~ssembléia antes do
lev::mtamento d=t. ses~ão, assInadas
pela Mesa, fechadas em invólucros
lacrados e rubric:J.dos com a respc~ti-

va dClJtU., e recolhidas no Arquivo da
Assembléia., que será confindo â. con

.servaçúo do Arquivo de umn. das
Cfm:mras do Pru·blllcnto N::lclonal.

CAPíTULO IV
DAS ATt.S

Ar.~. 46. De cada sessão da Assem
bléia lavrnr-r:c-á. além da ato. desti
naaa noiJiárto da. As~embZcitcx, outra,
re:;ur.11da, dn qual dcvcrâ. conztar uma
e~po$!çflo sucinta dos trabalhos, a finl
de ser lido. em sesnü'O c m.lbmetida ao
voto dos presentes.

§ 1.0 Depois de aprmmdil, a at.1. sel·á.
ass1l1aüa pelo Presidente e pelos 1.° e
2.0 Sccrctár-los.

§ 2.° Essíl. ata será. lavrada, ainda
que não haja ,sessão, por falta de nú
mero. elela cOllstnndoo expediente des
pachado.

Art. 47. O Diárto da Asse1nbleia
publica.rá cada dia. a o.ta. da scssftO
anterior, com os detalhes dos mspcc
tivos trabalhos.

Art. 48. Os documentos lidos em
sessv.o serão menc1onudos na ata ma
nUó3crita. em l'esumo. e transcritos 110
DIá.rio da. Aescmbléia, de ncó:-do com
as disposições rcgime:ltais~

~ 1.° Os discurzos profel1dos c1uro.n
te a sessão serão publicados por exten
SO,ou..em resumo, na ata 1IUp:'cssa.

§ 2.° As informações e 05 documen
tos não o!1cinis, lidos pelo 1.0 Secre
tário, à hora do ~xpedicmtc, em rcsu..
mo, serão somente indIcado:) no. r.ta
impressa) com a declaração elo objeto
a que se referirem, salvo se f&r 3. sua
publicação integral rcquerid~ à Mesa.
c por el~ deferida.

§ 3.° As informações envílld3s à 1'..s
scmbléia pelo Govêmo. n requerimento
de qualquer Senador ou Deputado. se
rão publicadas na ata impressa, antes
de entregues 2. quem as solicitou.

~ 4,0 As informações oflci::l.Ís ·êe ca
r6.tcr l'cservndo não se darn. publici..
dade.

§ 5.° Em qualquer das atas, nlio :::,crâ
inserto nenhum documento sem c:,
pressa permissão da Assembléia ou d~

Mesa, por despacho do 1.° Secretário,
nos casos previstos pelo Rer;imcnto.

§ 6.° Serâ lícito a c;ualquer Senador
ou Deputado fazer inserir na ata 1m-
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pressa as razões cscrlta,g do seu voto,
vencedor ou vencid.o, redigIdo em têr~

mos concisos c sem alusões pessoais,
de qualquer nntul'c.zn, c1csc1c que 115,0
infrlnjaf{~ disposições d~stc Regimento.

Art. 4D. A ata mnnuscrita da úl
tima sessão. ordiné.ria ou cxtraord1ná~

ria, será redigida de modo a ser sub..
metida ::. discussf:.o c aprovação, que
se fo..r6. com qualquer número de Se..
nadares e Deputados, antes de ser le~

vantndn a SC3sflo. .

CAPíT"OLO I

DOS DZDA'l'ES

Art. 50. 0:3 debat~s devc1'áo reali..
zar..se ccrn Orc.~1":1 c ~olenidadc.

P..rt. 51. O:; Represcll1.tantes, com
exceção do F"1'esidcnte. falarão ele .pé,
e s6 pcr·e~~crn1os poderão obter per
xnú;sfio da Assembléia. para falar sen
tados. E' obri~at6rio, nn hora do ex
pcdlel1te, 011 r.as d~~cL:ljSões, o uso,
pelos oradores, da tríbuna, podendo,
entretanto, por motivo justo. c are..
qucri!':'lcnto, s::·~· cm::ccdidn. licença parn.
falo.rent Qn,.r.; lJ~m:Zl.dns, um~ ....c:!: que
a As~emb:él:st, com c!ualqucr número,
n.s~l:n o !,>crmlta.

Parágrafo único. Para formUlar
questões de ordem, ou na· hipótese fi
nal deste v.rtigo,o Senador ou Depu
tado poclerá falar de uma das duas
prlmeiro.~. bancadas.

Art. 52. A nenhum Senador ou
Deputo.do será permitido· falar ~em

pedir a palav:ra e s~m que o Prcsi~

dente lha conceda.
~ 1.0 Se um Sena.dor ou Deputado

pretender falar sem que lhe h?jo. sido .
dada a pn.lavrn., ou pcrma.necer na
tribuna anti-reg1:nentalmcntc depois
de adve~tido, o Presidente convidá.~lo-â

a sentar-se.
§ 2.° Se, apesar dessa o.dvertência

e dêssc convite, o Senador ou Depu
tado insistir em falar. o Presidente
dará o zcu discurso por terminado.

§ 3.° Sempre que o Presidente der
por termir..n.do um discurso em qual
quer fase da votação ou da. discussão,
êessr.l'(l, o serviço de estenogrnfia..

~ 4.0 O Presidente poderá. suspen..
der a sessüo sempre que julgíA.r convc
nlente em bem da ordem dos deba..
teso

Art. 53. Ocupando a tribuna, o ora
dor dirigirá as suas palavras ao Pre
sidente, ou à As~embl~iat de modo
geral.

§ 1. o Refedndo-se, em discurso. a
colega, deverá preceder o nome do
tratamento de Senho:.

~ 2. o Dirigindo-se n qualquer cole ..
ga dar..lhe·:i sempre o tratamento de
Excelência.

§ 3. o Nenhum orador poderá. re!e
rir~se a . colego. e, de modo geral,
aos representantes do poder público,
em forma injuriosa.

§ 4. 0 Logo após a apresentaçâo do
diplomato Senador ou Deputado ca~
comunicari ao 1.0 Sccrctãl'ío o nome
pnrlamentar que deseja adotar, c~

bando no Presidente resolver as dúvl..
da.s que zc levantarem a respe1to.

Art." 54. O Senador ou Deputado
só poderá falar:

a) para retificar a ata.;
b) para apresentar indicações, rc~

querimentos, ou pra,1et.os de resolucão;
C) sôbrc proposição em di&cussão;
d.) pela ordem:
c) para encaminhar a votação;
j) em c;,;plicaçáo pessoal.

Art. 55. Para furidamentar 1ncUcaA

çõcs, requerimentos, ou projetos de
resoluções, que não sejam de ordem,
sObre incidentes verificados no dese:'1"
volv1mcnto dzs discussões, ou das vo"
tações, deverá o Senador ou Deputa..
do 1nscrevp..~se em Livro· do Expedl~

ente, a isso especialmente destinado.
§ 1.°A im:cl'ição de oradores para

a hora do expediente poderá. ser feita
durante a sessão da véspera, ou no
dia. em, que o Scm~clor 011 Dcput..'1GCJ
pretender ocupa: a tribuna.

§ 2.° A inscrição obedecerá à ordem
cronológica da sua sollcitação à. Mesa,
pele Senador ou Deputado, pessoal
mente.

§3.o Im:cr{;vendo-se mais de um
Senador ou Deput~do para a hora do
expediente terão preferência à. tri
buna os membros ela Mesa, para aten
der .questões de oraem, ou de eca
non'lio. interna da Assembléia, eos
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Senadores OU Deputados, que a ni1.Q
ocuparam na. scssúo anterIor, sendo
da.do. a. palavra am.; demais pelo. or
dem de in:;criçiiJ.

Art. 5G. O ScnadJor ou DepU'bo-do
qu~ sol1-cltar n palavra sóbrc P:'QlPOA

siçáD em discuzsft,o não poderá.:
a) d~svlar~.sc drA. questão em de~

bate;
b) fa}n.r 56bre o venct'do;
c) usar de linguagem imprópria:
d) uitr:l.passar o prazo que lhe

ecrropete c que ser~ de ck~o minutos
para fi. discussão dn ata, questão pelo.
ord'eIn ou de ordem e para a furnoOO.
mcnt...;ão oral de qualquer proposição;

e) deixarcte atender às ad'Ve:tên
elas do Presidente.

Art. 57. As e;,:pUcaçõ~s IIpr:s.soo.ls"
só poderão ser da.das depois de csgo~

tate.a ao ordem do, dio. c dentro do
tempo destinauo à. se&:>'ii.o, qtl'~ se~

prorrogável na forma do art.. 37,
§ 4 .. °.

Art. 58. Qu~m::o mais de um Re
presentante .pedir :lo pnlnv:-a. simult.'l
r.ea.m.ente, sôbxe; um m~mD a.s.stmto,
o Przsidcnte concedé..la..â:

a) em primeiro lugar ao mr..or:
b) 001 se-gU'Il-do lu;a.r, a,o rekutor;
c) em terceiro lugar, ao autor de

voto em separwJo;
d) em quarto lugar, :w.s autor~

dons e-mendas;
c) em quinto luga.=, a um P.,epre..

S~!l ta.nte a fn.·/or;
n em sexto l~ar. Do um Repre..

5c~t~nte contra.
§ 1.o Sempre que maL.., de dois Re

prese~tantcs S(! 1.n....<'ICrev~ri:!m p.'\1":'\
qualque:o â'iseuooão, devexão, quo..ndo
PO:;Siv21. d0Cl~ar. prêv1.amcnte. &e S~

pronur.ciarfi.o a fa.vor ou con~ra a
m2.t.(;:-ia e...'1l. d€'b:l.te, par:.\. que pOSSa
o Pr~:sic..ente alterná.-l05.

~ 2. o Para a ills~rtção de oradorES
à dbcussáo da matér!.:l em debate
haverá um Ll"/l"o especial.

~ 2:. o A inscrição de oradores no
Livro das Discussóes poderá. ser feita
lc.go qU2 a proposição :l. d~cu~.1r-sa

seja. incluída emOO'dem do dia.
§ 4. o Na hJ.p6tesc de todoo os Rc

Dresent:mtes 1n.~rl1;os po.r3. o deb'ltc

ele detcnniml.d.a propo~;iqilo serem a
favor, ou contra, ser~,1h~-àdad1l..a
palavra pela ordem da 1'Il.scriçâc.

tl 5. o Os d1reursos Udos Sltrr\.~ pul:>l1
cMlos no Diárto da. Assrrmbléltt clXn
esta declaração: - O Sr.... leu o
serruintc discurso.

Art. 59. Tanto na hora elo expe
diente, como na da ordem do cUa. tc
rfi.o rigorosa preferência 05 oradores
que se propuserem tratar de matéria
constltuclonal.

CAPíTULO n
DOS APARTES

Art. 60. A interrupção de orador
por meio de apartes só será permi..
tida quando tôr breve e cortês.

§ 1.0 Para apartear um colega de..
verá. o Senador ou Deputado soilei..
tar-lhe permissã.o_

§ 2.0 Não serão admitIdos apartes:
a) as pal:l.Vras do Presidente;
b) paralelos aos discursos;
C) por ocasIão do encaminha.mcnto

de votação.
§ 3.0 Os apartes subordinar-se-ão às

disposições relntlvas aos debates em
tudo que lhes fOr aplicável.

CAPíTULO I1I
DOS REQ'C'ERIMENTOS

Art. 61. Serão verbais, ou escrItos,
i:1dependem de apoiamento, de dis
cussão e de votação. sendo:-csolv1dos
imediatamente, pelo PresIdente, os re
querimentos que solicitem:

a) a p:llavra, 0\.1 n sua desistêncIa;
b> :lo posse de Senador ou Deputado:
C) a retificação de ata;
d) a inserção de declaração de vo1N

em ata;
e) a observãncla de d1spos~ção re

giment..'\l;
/) o. retirada de requerimento ver

balou escrito;
g) a retirada de proposição com pa

recer contrnr1o;
h} a verificação de vota~ilo;

i) csclnrccimentos sObre a ordem
dos trabalhos;

1) o preenchimento de luzares nas
.COll'l1ssõcs.,

§ 1.0 Serão nrba1s e votados com
qualquer número, independentemente
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de: apoio.mcnto c de discussüo, os r~

qucl'lzncntos que sDUci~m:

a) lnscrçao em nta de voto de rc~o·

zijo, ou ele pc,Zar;
2:1) rcpl'c~(:ntaç5.o da As;,emr.Wn. p:.::

meio de Corni~jsões externas;
C) m?.nlfcsto.çõcs de l'~~ozijo, ou pe·

5ar, POl' ofício, tclCL"1'ama, ou por ou·
tra qualquer forma escrIta;

d) puhUco.Ç[io de infonnnçõcs ori·
clalHho Diário da A3!:em.bléia.,·

e) 1J~rmls:;ã.o para falar sentado,
§ 2.<1 S~l'ão c['.critO~í, núo dependem

de apoiamento. não terão dls~ussüo c
só potJ.el'fio ser .l'otados com a lJrcscnça
de 165 RcprC5cnt~mtes. no mhl1mo, os
requerimentos de:

a) renúncia de membros da Mcs::l.:
2:1) discussão e votaçtto de proposi.

ções, por capítulos, grupo de :lrtizos,
ou Ge emendas;

c) adiD.rncnto da discussão· ou cla
votação;

d) encerrnrncnto de df.c;cussiio;
e) votaç!io por detc:-minadu pro·

cesso;
j) Drcferêncla;
[J) urgência.
~ 3,0 Serúo escritos, cujeitos a apol"~

m~nto c:: dbcus:3fio c s6 poderão r,er
votad.os com ti. prcscn~:1 <1~ 185 ~2

prc$cntantes, no ml.m11Jo, os Z'cqucJ'l
mC:1tos sóbrc:::

a) infol"mo.ções solicitadas no Pod~l'

Executivo, Olt por seu intermédio:·
b) 1n.r:;cr'lf~o, ;lO Diátio da AEsem

bZéi!L, ou nos Ana.is, de clocumc:ltos núo
of1clMs;

c) t1omcaçfio d.~ com:ssócs especiais;
cLJ reunião d~ "..ss~tnbléi:l. em .r.o-

miscüo Geral;
C) sessões cxtraordln~rias;

J) scsr;ócs r~ccreu:;;

g) quaisquer outros nssuntos, que se
não l"~flram :l incidentes soLrcvl:1dos
no curso das discussões, ou das vo·
tações.

~ 4.° Os :'cqucrimentos pre"Jistos no
§ 3.° sc::rão, desde logo, deferidos peta
Mesa. sem consUlto. 0.0 plenúrio, se
subscritor. por um quarto, no mínimo,
do número total de representantes,

§ 5.0 Em se tratando de pedido de
tnformações às entidades públicas, os
.rcqu~rimcntos podicráo ser npresen~

tO.dOR ao Preslc1entedn. Assembléia,
LiUC 03 despachará,. cabendo do .:;cu

lndcrcl<mcnto rcctlr::o para a Assem·
oléln.

Art. 62. c-::ó ~crão admitIdos reque
rImentos ele tlI;~&ncia quando assina
lle;5 nQ mfnlmo:

(l) 1;-:;1' tr&s membros da MC~~tI,

I r:om:preendldos, ncsLa hipôte!'lc, Os

VIC~-Pl'csidcmtcs c os S!:!crctúrJos Su,"
Plcntes) ;

C)) quando fon:nulndo:i pelo Iide~',

cu [,CU subr.titu~o. de qualquer CD1"..
~cnte pnrtld{:.r1o. rtpl'c:~cntado. nu A~~
scmb!éia:

C) por 'Vinte e cinco membros eb,
Assembléia.

~ 1.0 Consldcrar-se-á ur~ente ::od.o
45sunto cujos efeitos dependam de de"
.:.:tbernção e c):ecução imediatas.

~ ~p 0 Pr~sldcntc lnten'ornperá .~

úi:'ador c!u~ estiver na tribuna, sr::n,
Dre que fór solicitada urgência p.::.1'a
~c tratar de D~SU:nto referente il M.
::rur:Lnça pública, scndo o rE:Sp~ctl\ro

tequerimento subscrito, pelo menos,
Dor ·dcz Representmtes.

§ 3.° SubmetIdo à considera~o Cl.n.
.a~scmbléio., o reqt..erjrncnto de U:,g-é11.
ela serú, sem cUscussfio, lmcdi:l.camente
'Votado.

§ 4.0 Se a Assembléia. aprova:- ore..
t!ucrimcnto, cntrarâ a matéria ime~

tliatamcntc em discussâo, !1c::md~ prc
jc.dlcadn. :l ordem do dia flt~ a d~

cIsão do objeto pnra. o qual no urgê~

ela foi vot~da,

Art. G3. Os rcquerimentt)5 sujeitos
tl. dIscussão 56 deverão ser fm1Clamc~

trL,los verbalmente depois de lormul\t
dos c enviados à Mesa c no nlomt::nto
em que o PresIdente anuncl~lr.o de
bate,

Art. 64., Os :requerimentos p!J.ra
lcvant:Lmento da sessão por motivo de
pesar, desde que não se trate de fale·
cimento de Senador ou Deput:ldo, tle
Presidente ou ex-Presidente c de ex-
Vicc·Prcsidentc dn. RepúblIca, de Pre·
Bidente doSuprerno Tribunal Fcdcro.l
ou de Chefe em exercício de algmna
nação amlga., só podc:úo ser recc~i

dos pela Mesa. qtt~ndo contiverem a
nsslnnl;ura d~ cinqüenta. Represen
ta.ntes, pelo menos,
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TERCEIRA PARTE

CAPITUI.O I

~05 PROCESSOS Dh VO~hÇÃO

Art. e5 . Três sã.o os processos de
votação pelos quais deliberará. ii. As
sembléia Nacional:

a) o simbólico;
b) o nominal;
C) o de cscl'itínio secreto.

Art. 06. O processo simbólico prn.
tical'-se-â. cem o levantamento dos
Representantes que votam a. favor dn.
matéria em ,deliberação,

Pm'éÍgl'nfo unico. Ao anl.lnClal· a
votação de qualquer matél'ia, o Pre
:Jidcm~ convida.rá os presentes. que
votam a [aV01',a zc levantarem c
proclama.rá Q resultado ma.nl1~.5to

d06 votes.

Art. 67. Far-se-á. vot~âo n"Olllinal
p~la l1st/a. geral dos R.epresent.o.r~t.e:>

que t}cr5.o cb~"'nadc-s pelo 1. o Secrctá.
rlo e r~spo.nc.lr:rú-o sim. ou nú,o, con
forme foreIn a i'avor, ou contra o que
.se esti'V2·r votan:io. Esta lista ticra
org'aniz3.da por 12gencla eos pa-rm1cs.
re-prcsC1ltados nz, Assemblê1-:l.

~ 1.0 A medido. que o 1. 0 Secretário
;fizer a chamMia, dois outros Scere
tárlos tomzr.râo nota d.os Representan
tes q1L~ '/ctarem em u..'4l cu outro
sentido, c irão proclr..ma..41.<l.o em voz
alt:l. o rezultado da votação.

§ 2. o O resultado fi.na~ da votação
será proclamado pelo Presidente, que
mandará. ler os nomes dos que vota
l'Iam sim e dos que vobaram não.

§ 3.0 DE:pois de o Presidente procla.
mo.r o reeult.ado final d-a. vot3.Ção, nin
guém poderá ser. a.dmitido a votar.

Art. 66. Para se .pratica!' a votação
nominal, será. mister que algum Rc
present.ante a. requeira. e ~ ..'\SSem
bléia a ac..'"nita.

§ 1. o Os requerim~ntos vetba'is não
admitirão votação nominal.

~ 2. o Qu:::.ndo o mes,mo Represen
tante requerer, sóbr,e uma só propo
slçii.o. vat~ção nominal. par duas vê
ze:s, e ao p..ssembléia não a. co.nceder,
não lhe ass~tLrá o diroito d~ reque
rê-lo. nc'V::.ment.e.

fi 3.° Se, a requerimento eLe um Se..
n :Mior ou Deputooo, II AsftCm!bléla. d.e
liberar prêvia.mente real1zD.r tôdns as
votn.çõcs de determinada pfQtPOSiçáo
pelo proce<"uSo s1mból~cD, ni10 serão ad
mitidos requer1m·e-ntoo de vabação no~

ntln'<llpa.ro. essa ln,atéría,
Art. 69. Praticar-se..á a. votação

por ~tín:o &9Creto, med1a.nte C(;..
du1as da.ctilozrafnod'M ou impressas,
rêlCC11:hi-das em um3.s1 que 1'iearão jun
to à, M~z.a.

Ci\P1TULO II

DA VERIínCAÇhO De VCXJ\,çÃO

Art, 70 . Se a OolgUl.'U Senador ou
Deputa.do parecer q~e o resu1ltado de
uma vot~(jãos1mbólica, proolamado
pelo Fres~ci:er..te, náo é exato, poderá
pedir ti. su·a ver1!lcação.

~ 1. o Requcrid3. a·, veríilcaçiio, o
Presidente cCl'Ili'ldará os Senc.<dores .<:
De:put3ldos que votaram a favor a se
leva:l~arem, pennancec.n(1o ele pé,
p::::a serem contados, e, a.smrn, fará..

. a s~'""Uj:', cem os qua votarMIl contra.
§ 2.° Os Secretários contaxão os

vota.ntes e cc:m'!.1Il1earüo ao Pr~idente

o s;m número.
§ 3.ô O Presidente, vc:r.L!ica.ndo,

assim, se a maioria dos R~resentan

tes presentes vetou 3. favor, ou con..
tr3. a matéria em d-eliber~ção, p;:,o
clamará. o rcsu1tado definItivo da ovo
ta.çfi.o.

§ 4. o NenhlID13. votação admitirá.
r.l3.1s de uma ve:01ficaç5.o.

§ 5. o Far·se-â sempre Cl. cb.a.rn.edn.
qu?,!!'C!<> n. va.t3,Çio incUca: que não h5.
núme;o.

CAP.tTULO In

DO ADrl~:'otEN'I'O DAS VC'l'AC;ÕZ::S

Art. 71. Qu::>.lquer Represe:ltan·tc
pod.erá rec!'ue=~r. pc:' escrito, durant':
a d!sc'USsãoac uma pl'c.posiçáo, o adia
mento d~ ~ua ...ot~5..(J.

Pa.rágra.fo único. O adiamento d03
';ots.ção de um~ proposiçã... .só poderá
ser concedido pela Assembléia, pre
sente a maioria de seus mcmbrO'S c
per p:-azo previamente f!xlUlo.

Art. 72. ..l\.!'res€ntad·os sim'U1tune~

mente requerimentos pa1'la a.d.iar~se a
votn,ção de dctcnninada proposição.
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e apl'ovrl.do um dêles, estnrão preju
dicados os demais.

CAP1TULO IV·
DA 'nETIR~Dh DE pnOPCSIçÃo

Art. 73. Apresent:;,da. uma propo
sição à. Assembléia, a sua retirada 56
poderá ser solídtacta no momento em
que se }he anunciú.T a votacão.
, § 1.0 O renuel'1mento d>e r~tirElJda de
qc.alquer preposIção s6 poderá ser for
mulado por escrito, ou verbalmente,
pelo seu autor.

§ 2.° Serão considerados. para. os
efeitos dêste artigo, autores das 1)1'0- .
posições das Comissões os respect1vns
Relatores c, na sua ausência, o Pre
sidente da Comissão.

.Art. 74. Quando pedicln. a retirado
de proposiçftO, que tiver parecer ~O!1

trárIo, o Presidente eleferirá. êsse ~c·

querimento, ir-depenctcntcmente ele
votação.

Pa.rãgl':lfo único. Para n retirada ele
proposiçã.o, .que tenha parecer favo-·
rável. ou :i. qual se haja oferectdo
cm~mda, o requerimento dcperlderá do.
aprovação da Anscmbléia.

Qt;.\nTA PArtTE

CAPITULO mnco
D/.S QUZ5TÔr:S DE ORDnT

Art. 75. Tôdas as questões de ordem
serão, sobcro.nn e conclusivamente, re
solvidas pelo Presidente. .

§ 1.0 Duro.nte as vot::ções, as ques
tões de ordem s6 poderão ser levo.nto.
das em rápidas obsc:rvnções. que n~o

. passem de cinco minutos.e desdequ~

sejam de natureza a influir d1reta
mente na marcha dos tl'abalhos e na
decisão da matéria, corrigindo q'Jo.l
quer engano ou ch3.mando 11. o.tCllçFto
parn. um artigo regimental que nfio
esteja srmdo obedecido.

§ 2.0 Quando ° Presidente, 111)· de
correr de uma votação, verificar c;ue
a reclamação pela ordem não se· re
fere efetivamente à ordem dos tra
balhos. poder~ cassar o. palavra no
Represt:ntante que a estiver usando.
convido.ndo-o n.. sentar-se,. c pros-
seguirá no. votação. ~

DISPOSIÇÕES .FINAIS

Art. 76. A Assembléia Consti:nintc
não poderá cl1scutir ou votar qualquer
assunto estranho ao projeto ele Com:·
tituIçfio, enquanto l'lste .não rôr apro·
vado, . salvo os cn.~os previstos n~s:c

Regimento.
Art. 77. Nos coso50missos neste

Regimento será c.!Gle elemento subsi·
diál'io o t~n Càmara. dos Dcputado:::,
de 15 de Setembro de 1936.

Rio de Janeiro, em 12 ele Março de
1946, 125.0 da Inc1cpend6ncia e 58.Q da
República.

FlmNi\NDO DE Mr::LI.O Vr:.NNA.

o SR. PRESIDENTE - Os S:mho·
res que aprova.m ri. reelaç{lO finíll do
projeto cie Regimento da Caso quei
r~m conservar-se sentados. (Pausa.)

Est:i aprovada.
O SR. CARLOS MARIG:rIELA 

Peçon palavra, para uma declaração
de voto.

O SR. PRESIDENTE - Tem o. pa·
lavra o Sr. Carlos Marighela.

O SR. OARLOS MAR!GHELA 
En.via. à Mesa a ~e!luinte decll1.raçaO de
voto: em nome da bancada comu
1/.ista. :

Declaramos que votamos contra o
Regimento interno por ser prejudicial
à. boa ordem dos trabalhos, contrário
à. democracia. e por ser contrá.rio· à
soberanin. desta Assembléia Constitu
inte.

Sala elas Sessões, 12 de março de
1946. - Carlos "MarzQhela. - Grego·
rio Bezerra. - Luiz Carlos Prestes • .:.
JOT(Je Amado. - OSlvalCZo Pac1l.e('o da
SilvCL • .- Alcedo COlttinho. - Agosw
tinha Dias. - !l'lawicio Graboi~. 
Alcides Sabenca. - ,José Crispim. 
Milton Catres'. - Bat'tsta. Neto. 
Claudino Joeéda Silva.

O SR. PLINIO BARRETO- Peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRES!D~'NTE - Tem a pa-.
lwra o nobre Constituinte.

O SR. PLíNIO BARRETO (pela
ordem) - Sr. Presidente - Senha·
res Constituintes: os membros da
Bancada da U. D. N. de São Paulo
nã.o estiveram presentes nesta Assem
bléia, quando aqui se discutiu e votou
um voto de peS!lT pela grande vitima
das reivindicações dcmoeráticas que
foi o estudante Democrático de Sousa
Fllho,de . P~l'nambuco.
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. Sendo esta o. p1'im~iro. oportunidade
que tenho de vir à tribuna, depois dêsse
~pis6dio parlamentar, aproveito n. oca·
sião po.ra dizer u. Assembléia que eu P.
meus companheiros, se aqui cstivés
fiemos, teríamos votado por essa. ho
menagem.

Aproveito t::Lmbém o ensejo para.
n.cre:-:ccntar que :n6~, os de São Paulo,
temos, igualmente, entre os rnoç03,
vitimas, e preciosas, dos mesmos
Jden.is.

Em Silo Paulo, um cadáver sagorado
finsinala o supraszumo da prepotência
c da. violência policiais, contrl..l. as jus~

tíls reivindica çõ~s democráticas.
Em certo dia, rapazes, estudantes dn

minha terra, cujo civismo ninguém
pode contestar, porque dêle deu as
melhores provus nos campos de luta,
derramando o seu sangue e perdendo
suas vidas em prol da conzUtuciona
Uzaçã.o do pais, em 1932 em certo dia,
dizia eu, rapazes da Faculdade de Di
reito de São Paulo e de outras Es
colas da Universidade paulista promo
viam um dos seus comícios, em que o
cspirito e neloqUência. se assinalavam

. de maneira· encantn.dora para pro
testn.r contra atos abusivos elas auto
rldac.es públicas.

O Sr. Aureliano Leite - V. Excin.
disse "193~". Pc~o licença para reti
ficar: !el Cnl 1943.

O SR. PLíNIO BARRETO- Nüo.
A nossa. revolução roi em 32, em que
perdemos muitas vidas e a mocidade
paulista se po:'tou heroicamente.

O Sr. Aureliano Leite - Pensei que
V. Excio.. estivesse se re!erind.o ao
fato que dá lugar a este requerimento.

O 5R. PLíNIO BARRETO - Pro
moviam 05 rapazes paulistas das C1:j·
colas superiores um comício de pr:>
testo contra atos de violência, tão cú·
mezinhas naquêle triste período de.
nossa história poUtica, qU:lndo, não
se saDe por que, correram vozes em
São Paulo de que a polfc1alri~ dissol
ver a pato. de cav:\.lo essa mn.nUesta';âo
em prol da lib~rdade.
. Os rapazes, naturalmente, não se

intimidaram. Não é do feitio da mo
cidade paulista intimidar-se jama.is,
porque inúmeras vêzes, constantemen
te, tem dado prova da maior bravura
física e da maior bravura cívica..

Fêz-se o comícIo. Comício de estu
d.e.ntes é sempre pretexto pa.ra discur
sos eloqüentes, nunca para desordem,
porque os estuda.ntes não são desor
deiros.

Pois bem: a certa. altura, Quando jã
ia. tombando a noite, os estudantes re
gressavam. ela Pra<;a do Patriarca p:uo.
n Faculdade de Direito e inopinada-

mente, sem qualquer nviso, são rece
bidos com rajadas de metralhadora.
Prcl'lidia, eu à reunião de uma.soc1e
dade, que tem sua sede nas proximi
dades do local, quando a chacina sc
l1avia iniciado. A essa l'cunláo esta
vam presentes representantes de urna
nação al1rlda, c eu tão envergonhado
fiquei diante daquela manifestação
brutal de fÔrçu., que lhes disse: u:Nfio,
isto naturalmente é feito apenas para
amedrontar os ra.pa.zes süo tiros para.
o ar".

Horas depois) sabia que haviam tom
bado "Mias rapazes mortalmente fe
rido!; c outros fa~cccrum lmadlata.·
mente. .

Entre os que tombaram, estava
. JaIme da Silva Teles. :este rapaz sala
de seu emprêgo c dirigia-se para casa,
quando vIu cair perto de si, varada
pelas b::Llas da. pol1c1o. assassino. da
minha terra, uma pessoa que lHe não
conhe<:ia. Correu a. prestar-lhe os
primeIros socorros; nessa. ocasião, re
cebeuno ventre as raja.dasdemetra
lha que o prostamm para sempre.

~ste fato, Sr. Prcsldente,produziu
na. minha terra,. terra de gente civi
lIzada, a mais justificado. revolta.
Tão profundo foI o sentimento de re
pulsa que até três Secretários de Es
tado renunciaram imediata.mente a
seus earg-os; e soube mesmo que o
próprio Inter....entor chegou a, vacllc.r
na deliberacáo de abandonar o cargo.

Srs. ConstituIntes, 0_ fato doloroso,
que tanto depõe contra .aHnossa civi
lização, não teve a. punic;ao que me...
reeia ter e teria. em qualquer lut;tt.r
onde a vida. humana merecesse algum
nprêço. Dos. responsáveis por e:le nfi.o
consta, até hoje. que sequer um l'laja
sido punido. Ao contrário, o que
consta é que quase todos !oratn pre
miados.

Digo isto não pa.:"a acender paixões
individll:lis, mas para. fa~r a psico-
103'io. de um regime.' .

Senhores, se os responsáveis diretos
por essa chncina, por êssc atentado à.
nossa clvlllzação nenhuma punição
receberam, peço hoje à Assembléia.' d05
Srs. Constituintes ...

O Sr. A.ureliano Leite - E por que
não se há. de dizer que o principal
responsá.vcl foi o Sr. Coriolano de
G61s. soo o govêmo do Sr. Getúlio

. Vn.rgas?
O SR. PLíNIO BARRETO - Não

quero levar para o terreno pessoal.
questão que desejo colocar muito mais
alto.

O Sr. Aureliano Leite - :ele era o
Chere da Segurança e oúnicorcs
pOIU:iávcl por &sse a~ontecimento.
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o SR. PL1NIO BARRETO - Pre
tendo apcn:J.13 Of~B'uintc: :-:JC 05 res
ponsáveis apontados pr~ln. opiniil.o pú
blica nenhum castigo rc,ccbel·um. con
dene a Assembléia o. proceclimcnto
dêsses homens, mnnc!ando lançar n~
ata um voto de p1'ofU11clo pesar pelo
falec1mento do nobre e inocente rapaz
que ca1u vitIma da violência. dn. po-
lícia de mirlh~L tcrrn.. .

Não quero que i!.ssc voto - insisto
no ponto - tenha ca.r(~ter l11clividunl;
não desejo que seja um voto político,
mas a expressão pura e Hrnpic1a dos
nossos sentimentos cristãos. do.:; nossos
zentimentos humaniHrlos, dos nossos
,sentimentos rlemccrât1(;o5.

Passo às müo,!; de V. Exci:l .. Sr.Pre
sidente, o requerimento que tenho a
honra de apl·e.:Jcntur à Casa. (Muito
bem. Palma.s.)

O SR. PRESIDENTE - Acha-se
sObre a mesa. o· seguinte requerI
mento:

Os abaixo nss1na.dos, constituintes
da Nação. 'Y'êm requerer um voto de
profundo pesar pelo assa.ssínio do
moço Jaime da. Sl1v:L Teles. um do:;
paladino~ da redemocratização do pais
em São Paulo.

t:;sse doloroso ~,contecimento deu-soC
nos 9 de novembl"o de 1943. sendo por
êle responsivel ~ policio. de S. Paulo.

Sala.. das Sessões, 12 de março de
1946. - Luís Toledo Pisa Sobrinho. -.
Mario l,fasagão. - Plinio Barreto. 
Aureliano Leite. - Paulo Nogueira.

. - Romeu Lou.rcnqáo. - Café Filll.o.
- José ~1agalhães Pinto. - Bernar
des Filho. - Lycurgo Leite FillLO. 
GabrieZ cle R. Pa.~sos. - José Cân
dido Ferraz. - Mário Brant.- Prado
Kelly. - Eucildes Firru.eircdo. ~ Raul
PiZZa. - Flores da. Cunha. - Eurico
de Souza Leão. - OC'tavio Manqa.
beira. - Lim.a Cavalcanti. - A/de
Sampaio.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub..
meter à votaçao o requerimento apre
sentado.

Foi aprovado.

O SR. COELHO RODRIGUES (pcla
ordem) ("') Sr. Presidente, pedi a
palavra pela ordem. porque, depois das
homenagens prestadas pela Assem..
bléia às vítimas aa. policia, aos mâ~·..
tires d:!. democldocia, não podia calar
o meu protesto em face do. ação ne..
fasto. do mecanIsmo eleitoral oficial
em minha terra. .

O que sucedeu no Pl:lui infeliz
mente não figura no Livro Azul; no
entanto, merece ser Icya,do ~m eonsi
der9.ção por esta. C:l5J. O Juiz clci-

(.) Não !'oi revisto pelo orador.

torn.l Vo.lcl1mar Serrn. c Silva foi morto
pelo escrivão do Registro Clvll, no
Ca.rtório de sua Comarca, Quando nU
compareceu para retirar 00. gaveta do
escrivão 600 petlçõc!:i c cer~1dões ír~
devidamente retidas, no fim de evitar
que a oposiçüo aumentasse o s::!u con
tin.l!,cntc eleitoml.

. Eu me cnccntrav:l na cidade de Pi
cos quando o cl'ime foi perpetra.do.
Em scgujdu, parti parE~JD.ic6r, onde
aindu. tive o~aslão de asslsth' ao en
têI'TO do malogl'ado Juiz, vítima do
cumprimento do dever .

Eu niio poderia, poi::!, Sr. Presidente,
deixnr passar esta oportunidade, em
que aqui é j?edida a inserção em ata
de vo~os de pesar. sem também erguer
o meu protesto perante esta assem
bléia. peln. f:lltn de Justlçn. que re
ceb2u o juiz que tomboU no cumpri
mento do seu dever.

Telegrafei à Suprema Côrtc, ainda
a.ssistindo ao cl1têrro, ainda vendo.
pode dizer-!>e, velho mn.f;istrado, na~

suas últimas expressõcfi de vida.· 1V.La.3
a justiça não respondeu.

O Sr. Sigejredo Pachcc(J - O cri..
minoso não está prêso?

a Sr. Coelho Rodrigues - Mas, os
co-autores não estúo.

a Sr. Siga/rerio Pacheco - A qu~
horas da noite o juiz foi ao Cartório
Ele!toral?

O SR. COELHO RODRIGUFS 
As 7 horas. Esta.vam ninda acesas a.s
luzes. O juiz pode ir ao Cartório a
qualquer hora, ou será quenã6 pode?
(riso.) Estnrll. ele sujeito a horário?

O Sr. SigeJrcdo Pachcco- Como
juiz, não.

O Sr. Prado !CeZly - Se a única
explicação é essa, ao bancada piaulensr.
está no dever de csclarc<::er t6das as
medldlls tomadas pelo governo :1. res
peito dêsse caso, porque simples ap~r

tes niio convencem n. ninn:u1:m.
O SR. COELHO RODRIGUES 

Agradeço a V. Exclo.. o aparte c, corno
disse. o único motivo que levou o es
crivão a matar o juiz fol o de tc~r
ele penetrado às 7 hor~s do. noite no
Cartório. Tenho aimpressíi.o de que
estamos diante de um caso que clama
por justiça.

O Sr. BCT7laroes Filho -Muito
bem.

O SR. COELHO RODRIGUES 
A justiça eleitoral tem sido elogiada
po:' tóda a partc, mas faço minhas
restrições qU::l.nto ao Piauí. E Isso
porque o próprio TribunnlEleitoral.
por ocasião da primeira sessão, após n.
morte do juiz, nc(;ou fôsse ills~rldo
um. voto de pesar na ata dos t:'llba
ll10S d::l.qu~lc clla, porque um dos, juizes
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falou em trucldamento e o Presidente
dnquêle Tribunal Eleitoral achava. que
o caso não era de trucidamento. A
expressão para êlc era muito forte.

O Presidente do Tribunal Eleitoral
do Rio de Janeiro em resposta à in
terpelação ClUC r(:cebeu do Presidente
do Tribunal do 1?iau1, declarou que
lhe chega.ra às mãos um telegrama
deiniormações por parte do Inter..
ventor e que aquêle digno chefe do
Executivo dava plena satis!a<;íio. Ora,
essa cy-pl1cacão é igual àquela. que se
dnria pela éx~raçiio de um dente de
leite.

Meus nobres cale~as, tenho .certeza
absoluta de oue não poderia dei,....ar
paesar ê:ssc caso sem primeiro pedir
justiça, e solicitar. depois no esta As
sembléio. inserção de um voto de pesar
na ata dos nossos trabalhos de hoje
pela morte domalogrndo Juiz que
tombou vítima no cumprimento elo seu
dever.

O Sr. Sigejredo Pacheco - Dn.rel
meu voto c inronna à Assembléia que
Do. justiça está sendo feita :la .Piauí.

O SR. COELHO RODRIGUES 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem;
muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Vou sub..
meter à votação o S{!gulnte rcqueri~
mento apresentado pelo orador:

Requeiro a inserção na ata dos nos..
sos C!":.balhos da sessão de l10je um
voto de pesar pela. morte. do juiz ela
Comarca de Jn.lcós, Valdimar Serra e
Silva, vítima do cumprimento do
dcv2r.

Sala dnos Sessões. 12 de fevereiro de
1946. - 1Jelvccio Coelho R.odrigues.

O SR. PRESIDENTE - Foi apro..
vado. .

Em discussão a Indicação n.O 26,
proponâo :l intervenção da Mesa. da
Ass(:mbléia, junto ao Govêmo, no scn~
tido de obtí?r medidas, que melhorem
a. situação do povo. em ·face docA
ce::sivo custo da vida.

O SR. BERTO CONDE' - Sr. Pre
sidentc, Srs. Constituintes. a .indica
ção qu.e tive oportunidade de apre
sentar a 13 de fever~iro próxImo pas
sado c que, por circunstâncias devidas
a assuntos ventilados nesta ilustre As
sembléia, s6 agora surge em única
discussão e votação. merece que eu
venha a esta tribuna tecer comc!ltá...
rios e desenvoh'er conceitos, a. fim .de
que a Casa possa aferir da aceitabi..
lldade ou recusa da aludida· indi..
cação.

Dado o laP1=o de tempo entre .sua
apresentação e o momento em que :l
discutimos, e desde que n consider~-
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1.1l'Undlal. há necessidnde de que re
corramos rL novos métodob e novas es
truturações; é precisQ que se impri
mam novo.s J'Jtmo.s à cDnIJuçiio do fe
nômeno econômico. sem duvIda. - c
agora .posso n.proveital' o momento
paro. antecipat algUma coisa quanto
à. nossa orJentaçüo llo período consti..
tuclon~l1zante do Brasil - sem dó
diVa, as Constituições moder:'-1as .não
.são apenas estatutos po2!tfcos; tem de
alinhar institutos e de. coordenar pro
vlOências capazes de r~solver n pro
blC!mátlca economia. do mundo.

Mas, para nós, que nos encontramos
no momento preciso de estudo e ado..
ção da nova Carta, tais assuntos terão
sua oportunidade.

Pedimos, Dor isso, na indicação,
apemlS m~did.o. imediata, cano.z, senão
de resolver o problerna, pelo menos de
desa!'ogar a sítuação.

Serb demais gue eU vjesse reJata.r
a esta ilustre .assembléía a. aton.rda, a
pcrpl~xidQdc elas condições aflitivas
crtadas pelo desenvolvimento dn. nessa
economia atual. Seria demaslatlo lem·
brnr i.t. Casr.. que us xelvlndlcaçõ2s, no
sentido de actcscimcnto da paga do
trabalhO em tôdas as manifestações,
l'e~j)ondQndo aO n.ns~io nilitivo e ime·
diatlsta da.quêlcs ClU~ não CO:l5cguêm,
da. mr;,n~.!ra desejada, raalizar n pró
prIa subsls têncin. .

Não nos parece, porém, que n pur3.
elevação do g:mho Individual, a :.:im
pk~s soma de cédulas no bolse de quem
quer que seJu, possa, de fato resolver
o 1mmlSsc. .

A causn,pril1clpal, fundamentftl, da
1nqulctuc1c a que assisttmos, presen-:
temente. rcs1<1e, a D()SSO ver, na quase
iIllpossibilidade de se obterem os el~
mentes necessários à. manutenção da
viela. E essa. ImpOssibilidade repito.
em nosso entender, não tem causa

.única., porque é conseqtiênci:L de fa~
tôres múlt1nlos c de toàos conl1e~ldos.

IntervIr no mercado ê, pnrcce-nos,
o meto transitórIo, sem dúvida, mns

. indispensável, cteoQtcr Que a manl..
lJllla<;5.a ecorlõmlca. propicie li. popu
lação condlcõe::; de subsistência.

Talvez deva. eu Pelo menos, alegar
algumas das mais sobressalentesfrt.
2ÕCS do de5nivel entre o pocler aqui
sitivo c o custo da VIda, e isto porC/lle,
des.ta mesma tribuna, temos assistidO,
Ctn nossos trabalhos, a numerosas rc-

. clamacões da parte dos produtores
n,gricolasJ no .sent1do de que aremu
neraç5.o . do tra.balho do cnmpo e no
.compensação do prOdutor não são re
lativas às suas nec~5s1dndes de sub
sIstência..

E. entanto! Venho dl7.cr agora, com
o testemunl10 ununime das PUbU
cações, que o tlivcl de preço no lncr
c:uJo de subsJsténcJa lIstá t1dm.n. àa
lJOssibUido.de de sobrevivência de ho
mc:rn.

Se, de uma parte, encontramos o
produtor acossado pela insufIciente
remuneração ele seu ll'Dobo.lho (l, ue
ou~rEL, o consumidor ansioso c aflito•
pela impossibilidade ele qtln~ir o nível
necessário da subsistência, deVemos
concluir que no proce.sso Jo trânsito
eCDnõmico existe a1guma coisa desar
ticulada.

Se reconhecermos, prhnàrlamente.
que o produtor. agrícola carece de
amparo, ele crédito, de organização,
para acudir aos imperativos elo con
sumo do pais; se reconhecermos que.
em parte, a. c:.sca~seZ do m~rcaclo é
~a.usa.da pela pouca, nenhuma ou de
sanimadora compensação do trabalho
tl[Jricola.; e se, de out:-a parte, o con..
sumitlor não pode sati5raZf~r aos pr<:
((OS pelos quais nsmc1"Cadorfas ll1e
são oferecida:;) n.lguma coisa., no trfm
sito econômico deve ser rcsp'.ms?vcl
por essa sltuaçUo wrdadcirllficnte in
cômoda.

Como se' cOlllprccndc que o produ~
tOf,mnl. remunerado, não rc!iPondn. ft
necessidade do consumidor? Sem dú
v1da vúr:n.s caUS$1S con::OlTcm para o
fenômeno. Um~, porém, nuo ~orlemús
·oncobrir. E' d~ todo ved~.cto, a cluem
quer que cnca:l:e a sltmlç.ão, silenciar
um dos motivos: a indete.rminação, :l
desarmônica ITtonopoll7.:lção cconômi
oCa. praticado. P~Ios IntcrlIledI:irlos, cn..
trc o produtor c o consumidor.
. S~ o transp<'l:te é uma· das Cn.USílS
de encnrcclmento do produto a~rlco!fl,;
se as dificuldaC1es da extensão do nos
so territ6rio cl~vam o preço' de venda.
<Io produto, COntudo estes elementos
nú.o agem c:m proporção tal que tor
nem o mcrcaeto consumidor inteira·
mznte inaccc~~íVC1. Quem quber ter
a demonstração e a ccrte7.n. de que
ussim é, b:lsb.ría estabelecer con
fronto entre O~ preços d~ mesma mer
cacot'la Clue nüc são absolutamente,
idêntIcos nos dlversosmel'c:locs.

Cnda indivíduo que manIpula e dis
tribuI llOssa eScaSsa produção, aRe de
acórdo com aS próo:-ias concepçõ~s, a
.seU g6sto, atendcntlo ao próprio ego
ismo seIJl ntentar nnra os· aspectos
harmônicos da atívldnde socin,l.

E' necessário, portanto, indi:;.....en
5ávelmesmo. que no autorldn,<le inter..
venhtl no sen tjdD de coJbjr os abusos
do intermediário! de conter o egoísmo
dos revendedores e de amfJarar o pro
dutor. para qUe, no mesmo tt::mpo que
se pratique e realize política. agrária.
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de abundância. se impeça a ganància.
de qUCnl oferece o produto no consu
midol', Nem se diga que, propugnando
tal intervençüo, nos afastamos de
princípios que .se nrraig'aramem nos
fill.sconvlcçôes e do critério que nor
teia nosDas dircth'as em mn.térla po
lítica e econômico.,

O Sr. Hugo Carneiro - V. Excla.
cstáfocalizando o problema mais paI
píta:ltc da atualidade, traduzindo os
verdadeiros anseios de tôda a nação.
A Constituinte precisa acudir aos in
ter&ss25 do povo. que está reclamando
de seus representantes medida zeme
lhante à que V, Excia. ora propugna
com a sua re'conhecida autoridade.
Pelaprime1ra vez, nesta Casa, está-se
fazendo ouvir uma voz sôbrc tão re
levante problema.

O SR. BERTO CONDE' - I·JIuito
obrigado pelo aparte de V. E.,:cia., qUi:!
mean1ma e me convenc~ ,de estar ad
vogando lJorquc outra coisa não te
nho feito na vida. senáo advogar ...

O Si. Hugo Carneiro - Os mais le
gítImos íntarêsses do povo.

4

O SR. BZRTO CO~"DE' - ... os
mais legitimos...

O Sr. Hugo Carneiro - Os mais
inadiáveis .

O SR. E'ERTO CONDE' - '" não
.só os mais legitimas c imperiosos co
mo, também, os mais inadiáveis lnte
rêsses do povo porque, Sl'5. Consti
tuintes, ou empregamos açüo enérgica.
no sentido de desafogar suas nccess
dadcs ...

O Sr. Hugo CarneIro - Ou falha
mos ao nosso mandato.

a SR. BERTO CONDE' - ... ou
teremos que enfrentar :.l. revolta d~.sse

.mesmo povo. (Muito bem. > Ninguém
é capaí:: de conse:-val' a serenidade,
quando a rome bate à porta.· (Muito
bem> - A frase é velha mas continua
verdadeira: . o maior general das re..
voluções é a fome! .

Ninguém se abespinhe se eu aI!r..
.mar que. nesta hora, desgraçadamente.
existe fome em nossa terra! A tra
dição de uberdade do nosso solo, de
que aqui ninguém sofria necessidade,
vai em conseqüência dessas múltiplas
causas, se transformando no Estado
·.realístlco de misérias.

O Sr. Bastos Tavares - V. Excia.
admite que no passado o povo cr3.
bem alimentado?

O SR. BERTO CONDE'- V. Exclu,
no apnrte com que me honra, faz uma.

'pergunta. quemcrecaria longa digres
são para a conveniente resposta,

"Bem allmentaclo" seria, talvez, des-

cambarm05 para o terreno da medi
cina, da higiene e estudarmos. /) as
sunto sob outro aspecto. uBem ali
,mentados'· não diria cu a V. Exc!a,.
mas ilnlimentado" cra o povo até o
momento do desnível econõmico por
.que passamo,S. E êsse povo. por pouco
exigente, por corclato e por muito bom,
que 1'ôsse, alimentavn-se e se satisfazIa
com a. alimentação que Ql'a escasseia.

O Sr. JaZes Machado - O traba
lhador do campo foi semprú sub-ali
mentado.

O SR. BERTO CONDE' - O aparte
do nobre Deputado é bastante escla
recedor: o trabalhaõor do campo foi
sempre sub-alimentado.

O Sr. Hugo CarneIro .- Hoje não
é s6 o trabalhador do campo, Na Ca
pital da República nunca se viu a
multIdão apresentando aspecto esquá
lido, desnutrIdo, emagrecido, como
agora.'

O Sr. Ca/é Filho - Estão jus'ttt'i
.cadas as greves.

O Sr. Aureliano Leite -E' o cortejo
do Estado Novo.

O SR. BERTO CONDE' - O aparte
de V. Exc1a. unl1:lteraliza a questfio.
Estou mostrando que os aspectos d~1,.
subsistência pública são múltiplas, ex
trcmamenta complexas, prêsas ~ inú
meros fatõres para· os quais devemos
at·entar, não com desígnios mcrn.mente
polítlccs, mas com real1z~ções econô
micas e mediante a' objet1\'~ção do
problema.

O Sr. Hugo Carneiro - Estão re
querendo medidas de emcr~&nc1ado

Govêrno. à altura da .situaçã.o.
O Sr. Aureliano LeUe - V. E:-:cia.

entáo aceita a minha afirmativo. de
que o Brasil sofre as conscqü~ncias do
Estado Novo? Isso me é m.u1to ag:'a~
dável. . .

a SR. BERTO CONDE' - Não
aceitei a. afirmatlva de V, E""cill, Disse
apenas, que V. Exc1a.. un.11:lteralizou
Do questão.

O Sr. AuraZi14no Leite - O proble·
ma. pode ter outros aspectos, outra.s
fnces, m:ls apresenta também o que
acentuei. .

O SR.BERTO CONDE' - V. Excla.
me dirá. se. por exemplo, nos Estados
Unidos, onde orn. se que1X:l:n da. falta
de trigo; a cnusaéu. m2sma que
V, E,"Ccin.. apontou para o Brasil;
V. Excia. me dirá se as aflições de
outros povos, para. cuja mitigação es
tamos· concorrendo com 05 ma.iores
esforços, têm as mesmas cuusas.

Não dê V. Exc1a,. asp~to politico
partidário à questão fundamental
mente econômica.
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o Sr. Bastos Tavares - Para rc
forçar a nrgumentar,:fLo de V. Excia.,
cu diria que a situação brasileira G o
reflexo da situação universal. O es
tado de fome dos brasileiros talvez
não atinja à gravidade do estado de
fome de outros países, que estiveram
na ~ucrrn e de outros que, mesmo o.u
oontes dela, .:!stão sofrendo as suas
<lonseqUflndas. Atribuir-se o estado ele
torne do povo b:n.sileiro ao Estado
Nove é, como V. Exch. talnz pense,
demllgoC'ia política.

O Sr. Aureliano Leite - Efeito
qua.se exclusivo, nfi.o ~:{clusl'lo. O no
bre Deputado está cO::lcorde.ndo co
migo.

O SR. BERTO CONDE' -' Sem dú
vida foi o desequilíbrio político in
ternacional que deu o p;::incipal im
pulso ao desequilíbrio dos rJ12tcados
interno e externo. Sem dúvid~ é re
fler.o, em grande parte, de sua ma
nifestação, o nosso estac1ó ele a11sicdade
e o desejo de resolver o problema do
mundo inteiro, porque a rcconstru~áo
do mundo não se nosap!'esenta pro:lt:l,
realizável, imediata ou màglcamellte c, .
ao co~trá!'io, requer o dis;H~mUo dp.·
energias enOrmC$ c de tempo apr:;
ciabilíssimo.

Com2cemos por tmtar do nos!;o pro
blema; princlpiemc5 por aproveitar
nossas possi!Jilidadcs: iniciemos por
<lar orlentaçao ao problema, por to
mar meclldas pr60rias par~, repito; S2
não resolver.. se não ~bolir 11 proble
m.G.cica cco:1ôm1ca ~ po:que não creio
nas mirificas doutrin~s que suprimem
ou ~retcndem abolir o problema eco
nóm.co ...

O Sr. Plinio Barreto - Estou de
acOrdo; mas quais as medidas" que
V. Excia. propõe?

O SR. BERTO CONDIto _. Quais
.são elas? V. Excfa. pC'nnitirá. relem
brar que, .ao inicio desta:) palavras,
.sustenta!ldo a indicação que tive a
honra de submeter à Casa, declarei
que não me ~crla possível po::'m·~nori~
zar e estabelecernormo.s, porque isto
seria legislar ordinàri::l~ente, e não·
me era dndo fazê~10.

O Sr. Café Filho - V. Excia. po
deria indic:í.-ln:'i ao Govêrno, que na~
turalmen te, receberl::l bem. a contri
buição. PoderIa, mesmo faZCl'-lhc um
apêlo.

O SR. BERTO CONDE' - Perfei
tamente. Faço um apêl0 ao Poder
Executivo, ao qual cumpre, medi:mte
aparclh1'l.:nento próprio, objetivar as
causas e estudar-lhes a remoção, em
bene!!cl0 do povo. .

O Sr. Aureliano Lefte - O que
V. Excla. está. fazendo é trazer ::l,ílição
ao aflito. (Não apoiado.)

o SR. BERTO CONDE' - Acha"
cn tão, V. Excia. que confessar a ver~
dade é trazer aflição ao aflito? Nfi.o
concordo absolutamente, com êStie
ponto de vista. O necessário é que J':lC
peçam providências ao Govérno. . .

O Sr. Aureliano Leite - Uma. vez
que V. Excia. não pode sug-erir o re
médio, leva a nfliç5.o ao aflito.

O Sr. flurJo Carneiro - V. Excia.
está prestando serviço inestimável
chamando D. atenção do Govêrno para
problema inadiável. Isso, já em si
constitui serviço valioso. As su~cstOes
virão oportunamente; e opr6prio ara.
dor poderá apl'csell ta-las, com a con
tribuição dos compztente:-! que aqui se
encontram.

O Sr. Plínio Barreto - A situação
exposta pelo orador derncnstra o. in
capacidade da ditadura para resolver
os problemas nacionais, c essa inc~L
pacidadc foi agravada pela falta de·
um Parlamento que esclarecesse os
diretores da polítIca nacIonaL Vossn
Excelência presta serviço valioso ao
Govêrno atual oferecendo-lhe suges
tão. Desejo apenas que sejam nindn.
mais precisas.

O SR. BERTO CONDE' - O nobre
colega Sr. Plínio Barreto volta a<) ter
reno meramente político, no passo que
eu fo:al1zo o problema econômico. Mas,
se entende que devo cspccificadamentc
apontar remédios ...

OSr. Plinio. Barreto - Acho que
sim.

O SR. BERTO CONDe - ... para
êsses males, que eu - repito - con
sidero fora da :ítribuição que oro.
exerço; se V. Ex.1I. pretende que eu o
roça, devo esclarecer qlle já o fiz.
Porque V. Ex.'" não ignora qucdtzer
- "intervir no mercado" - é aterir
do custo· da producão renl, é acampaR
nhar D. evolução dá mercadoria c fixar
apreço de venda; de maneira a tor
mí.~Io acessível no consumidor. Quan
do digo - "intervenção no mercado"
_. qualquer pessoa que me ouve per
cebe que estou reclamando vi~nã.ncla
em tódas as etapas da produção eco
nômica; que 2.1guém esteja .. vigilante
a todos os atos do processo; para coi
bir os abusos. e, .se necessário, entre
gar ao povo, por critério justo, ainda
que arbitrário. o nc~essârlo à. sua sub
s!st~ncia.

O Sr. Plilio Barreto - Acho que
estamos de acôrdo com .o diagnóstico
que V. E.,<.a. faz dos nossos males.
Ancnas desejamos que aponte Do teraR

pêutica convenIente. V. Ex.o. combn.te
s6mentc um dos aspectos da crise 
o latrocínio comercial. Mas não é ape-.



- 302 .:-..

na3 latrocínlo comcrcl::tl que encarece
no vida. Essa é uma face do problema.

O SE.. BERTO CONDÉ - Descul
IJC-mC V. Ex.a Quando fa.locm in
tcrvcnçfi.o não é necessário que esteja
pormenorizando as providências que
devam scr tomadas. Eu· o faria se es
tivesse legislando. Mas não estou lc..
gislando; cape-me apelar para o.S au
toridades no sentido de que acudam
·ao fenômeno presente ..

O Sr. Hugo Carneiro - V. Exeío..
está. contribuindo brilhantemente
'para a solução do problema. Nosso
·eminente colc.~a, Sr. Deputado Plinio
:Barreto, jã ofereceu sugestúo magnf
fica. Só com o transporte teremos
facilitado quase tudo, inclusive o caso
dtl. carne, pois estou ser5uramente in"';
formado de que Barretos. tnlvez o
maior centro lnvcrnista da América
do Sul, se acha abarrotado de gado
gordo, com rebanho de mais de 700
mil bois à. espera de abate. Enquanto
jsso, a população carioca mendiga
algumas gramas de carne. V. Exci'J.,
portanto. foc;:al!za problema lJaln!t~~n·
te, inadiável. •

Vamos pedir igualmente a o.tencão
do Gov&mo para a crise do acúcár.
Campos, neste momento, dispõe de
mais de um ml1hão ele sacas de açú
cal'. Examinemos n. maneira de trans
portá-las para·· os mercados consumí
dores. Ainda há pouco a população do

.Rjo de Janeiro esteve na iminênc1a
de ficar sem açúcar. V. Excia., faz
b,!!m ery1 versar o problema. As stlges
toes hao de aparecer nesta C~sa, onde

. se encontrnm os le~itlmos represem
tantcs do povo. E' o que a Nação está
reclamando de nós.

O Sr. Café Filho - O Govêrno, po
·rém. aumentou as tarifas da~ estradas
de ferro.

O Sr. Hugo Carneíro - Vamos co~
laborar com boa vontade.

OS,'. Café Filho - Sem maior
exame dos fatos. o Govêrno dif1~ultou
<lS trans;?ortes. Precisamos conhecer a
proporcão dos lucros d:l companhia
ferroviária. A responsabiUclnde elos
males apontadob cabe justamente ao
Govêrno.

O SR. BERTO CONDE' - V. EXcla.
quer que eu critique o GOVé!'rlO? Por
que hei de criticar o Gcvêrno~ seo
que está acontecendo é, r~pito, fenô
meno universal?

O Sr. café. Filho - V. ~xcia. terá.
razão, se antes examinar· a proporção
dos lucros das emprês2.s de transporte

no Brnsl1 e 'fazer trabalho compnrativo
com essa proporção em outros pais'Cs.

(Trocam~se numerosos apartes.
O 8r. Presidente. fazendo soar de
moradamente os tímpanos, reclama
atenção) .

O SR. BERTO CONDE' - Sr. Pre
sidente, felicito-me por obEervar que
o assunto lançado - mera indicação
no sentido de que o Govêmo estude e
aplique medidas adequadas à defesa
da subslstfncia do povo - merece da
llustre Assembléia sugestões táo con
cretas e positivl:',s. A mim não com~

petin. - cleclarci-o de inicio - propor,
neste momcl1to, um planejamento eco
nõmico~soci31; cabia somente dcsj)er
tar a atenção da AssembléIa e soli
citar daqu&les que nadem agir. ativi
,dade direto. no sentido de desaro~nr a
noss~ situação econômica. Estou~ con
venCido de aue a rotina do aumento
de ganho - -não me refiro apenas ao
salário - de re19/indicação de maiores
proventos, para compensação do es
fô:'co humano, não resolve o nosso
problema, uma ve~ que êl<!? é seguido.
multiplicada c. injustificadr,mentc:, da
elevação do cUsto da vida.

A causa que temos de ataco.r, o
campo no qual devemos agir, é a re
gulamentação do mercado. Não faço
proposta concreta, l~o:islativa, porque
não tenho, repito, neste instante, com
peténcJa para isso.

O Sr. Plínio Barreto - Essa com~
petêncin é do Govêrno. Não de Vossa
Excc:lênc1a, nem nossa.

O SR. BERTO CONDE' - Par isso
mesmo, estou indicando. a quem possa
atender pa:-a o assunto, a maneira
como deve encará-lo e conduzi-lo, na
certeza de que, no momento, não há.
m9-ispeias à. regul:lmentação dos mer
cados, porque. hcje, a orientação mun
dial é no sentido da manipulacão ~co;'
nõmicn para as m:licrias c não para
as minorins exploradoras.

Não recec!mos enfrentar a problc~
mãtica que se nos ap!"csenta. As con~
seqtiéncias ntio decorrem tantodJ,
falta de transportes. nem talvez. dêste
ou daquêle outro fator, mas do êrro
inicial da politica econômica que se
inst.alou, não entre nós apenas, mas
no mundo inteiro. através da doutrina
do nader aquisitivo, que desorgalÚzou
c descontrolou a vida de todos os
povos. .

O Sr. Aureliano Leite - Em nenhum
país se agravaram as despems de todo
dia, como no Brasil.

O SR. BERTO CONDE' - Eu de
sejava .apenas resso.ltarpe:-ante esta
ilustre Assembléia. a necessidade, não



.s6 de solicitar ao Poder Executivo que
atente, afoita e imediatamente, para
a problemática da subsistGncia, mas
também de pedir a atençãO dos Se
nhores Cop.stltuintes para a grande, a
jmensurável responsabilidade que pesa
.sõbre seus ombros. Porque, ou cami
nhamos com a economia, no sentido
de política econômica de abundância,
ou perdemos completamente 110SS05 es-

·1'orços nesta Assembléia. (Muito bem;
muito bim. Palmas. O orador é CU11l ...
primentado. )

O SR. JURAr-mIR PIRES (*) 
S).'. Presidente, desta tdbunu, um Se
nador teve ensejo, lo~o numa das
nossas, primeiras sessões, de declarar
que o mal do Brasil cra evidentemente
a inflação e que o m{:io de combatê-lo
seria colo·car dinheiro nas mão:> do
povo. Outro Deputado defendeu a
mesma tese.

Certa vez, uma insônia muito grande
me incomodava e recebi um conselho
- durma que passa. Realmente, desde
que o sono me veio, passou. a. insônia.

Agora, também vejo ° ilust..e Depu
tado Sr. Berta Condé ocupa.r esta tri
buna sóbre assunto inqucstionàvel
mente de alta relevância, declarando
que o mal do Brasil é o p~upcrismo {!

solicitando ao mesmo tempo, que o
Govêrno combn:ta êsze mal.

Quer parecer-me que isso constitui
quase um3- injúria ao Govêrno, por
que, sem dúvida, sua função, sua razão
de ser é essa. Pedir ao Govêmo que
tome mecUdas no sentido de combater
o pauperismo qu~ nos av8.ssala, a fome
que faz assento cmnOSS05 lares ...

O Sr. Plinio· Barreto - O Govc1mo
é distraído e algumas. vêzes convém
que se lhe chame a atenção.

O SR. JURANDffi PIRES - ...
além de pedir-lhe que combata o mal,
é evidentemente dizer-lhe que cum
pra ó seu dever.

E' claro que, se analitiássem05 a s1
tuacão com mais profundeza e n. defi...
nissemos com maior clareza, teriamos
de lnv~ar medidns que determinas
sem as bases fundamt'nta1s de uma
nova política econômica, capaz de re
integrar o Brasil na march::t ascen
dente do sel.1proS'l'CSSO e civillzaçfj,o,
pósto que civilizar ê criar utilidades;
não é desprezar geladeiras ou rádios,
mas, ao contrá.rio, elevar o padrão de
vida das populações.

Nesta ordem de idéias, podendo-se
mesmo medir o grau clecivi11zação de
um pO"lO pelo índice .de seu consumo,
teríamos .d~ apreciar, como elemento
fundamental para o crescimento dn.
nossa. situação econômica, a desajus-

(" ) Não foi revisto pelo orador.

tagcm na base,. isto Ó, no rendimento
do trabalho humano. Aí é que reside.
nã.o hâ dúvida, acnusa do nosso Po.u
pcrismo, pela menor produt!vlc.lade c,
conscqü~ntcmente, menor núI1l(}1'o de
utllidades a serem dl!>tribuidns Íl. so
ciedade humana.

Claro que, nessa ordem de IdéIas,
vemos dois pontos incontestavelmente
fundamentais: o transporte e a valo
rização conscqUen te à desvalorização
monetária.

~rive ensejo de apreciar, aqui, ligei
ramente, o resultado da depreciação
da nossa moeda, criundo dCl um fata
lismo da situ2.ção com~rC'ial brasileira,
reflexo evidente dE.ssa situação - (1

diminuição elo 'poder aquisitivo àa
moeda e valorizações, que se criavam,
de todos os }):ms, de forma .~ .estabe
Ieeer nova indústria - a da mais
valia resultante.

Sem dúvIda, as utilidades. valori
zando-se dentro da desvalorizaçã.o mo-

. netália, traziam .,como clctermlnnntc
uma diferença entre o ...alor d~ venda
110 tempo e, por essa. razão, um estado
que c1 efin1a pressão econômicac~~paz
de levar o Brasil ao c-::t:emo de pau
perismo ~m que se encontra.

Agravaram-na. ainda - e airne
parece o ponto fundamental - várias
medidas, inclusive a agora. solicitada.
pelo orador que deixou a tribuna, isto
é, n. política de policla econômic:l., fi
xando "leItos de Procusto" ao que se
opõe o tipo variável das solicitações
comcrcbls; outra, a diferença de pre
ços na orl~~m c no destino, a~ravados
pel3. política de clevaç~ci contmua elos·
fretes. demagog-1camcnte Iancad:l com
redução dos aumentos nos ;C:ncros de
primeira. necessidade, como se uma
varinha de condão fizesse cair gêneros
de primeira necessidade sóbrc os va·
gõcs das estradas de ferro.

Pesam no quilo de arroz, do feijão,
do café ou do açúr:ur 3. enxada, orrcte
do minério, o frete da roupa, de tOdas
as utilidades que servem ao lavrador.
Entretanto, o assunto não foi.· nessa
base ne~l1 se resolve~ no curto período
da verdadeira crise .. demental1dade
econômkade nossa pátria.. Problemas
financeiros passaram a representar o
fundamento, ao origem dos atos ;,rover
11amentais, e como que se prolonga
vam para di::mtc, talvez, com medo
de enfrentar-se a situação de fato que
nos afligia, até chegar llsituação
atual de diminuiçao notável da nossa
produção criando o estado de. fome
que tende a avassalar o Brasil. De
modo algum o problema deveria ser
enc:lrndo sob nspccto tíio direto, como·
pretendemos fuzer na indicação em
Ordem do Dia.
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Os fundmnentos serviriam ao pre M

paro da múquinn. política, capaz de
criar obra duradoura, no sentido ele
d.lminulr o esfôrço humano, para
maior realização da produçiio da riM
Quezll. em nosso. pátria. Para isso con
correria, desde logo, a diminuição elos
atritos econômicos, que vêm emper
rando nossa máquina pela supc!'po~
sição continun. das atividade.'> adr.:l1nis~
trativas. Depois, dever-seMia, também,
aliviar do p&so tremendo que vem
causando ~ cconcmb nacional a de
magogia flutuante das medidas po~
licln.is.

De inicio, citaria o conselho de Con
te - para S~ querer, com energia.
é preciso, sobretudo, poder. E' preciso
que possamos, pMa que depois faça~

mos, como o Messias. ou camo um
Deus, p~c1indo que a produção jorre
do solo brasileiro. E' mister que nos
fixemos ntl, mecanizacão da lavoura,
no aumento de· crédito seletivo, na.
amplhção d3.s ntividades humanas, c,
principalmente, no alto plano educa
cional c técnico, capaz de elevar o
índice de nossa produtividade.

Tõdas as outras manifestações não
passam de paliativos. cuja visão é
mais pelo efeito do que pela causa,
é mais pelo destino do que pela ori
gem. Não vejo, por conseguinte. 
embora subscrevesse, como tod o bra
silelrosubscrcvcria. êsse requerimento
- em que possa êlc cX!lrimir de fnto
mais que um pretexto para se ven tilal'
na A5s~mbléin. Nacional Constituinte
~U)sunto de tão vasta magnitude.

Vemos, no cenârl0 internacional,
problemas que se chocam, à seme M

lhllnça. ou correlatamente, com os que
.nos nfllg-cm; mas, é preciso notar onde
a pressão dos acontecimento pesa de
modo assustador. Não citaria aos Se
nhores Constituintes o velho e:=ioma
mercantilista, de que s6 se ganha .J

que os outros perdem, para definir
qual ao menta:Cdade. Que" tem orientad.o
o Brasil· nas suas últimas crises €co
nômicas. E' a preccupação contábil,
como se a cnonoml3, fôsse estática,
como se o trabalho humano nfio re
presentasse, pela sua moblllzação e
conversão em utilidade, a fonte única
da riqueza do país.

De qualquer maneira, estamos numa
hora em que devemos olhar para0
passado, memos com o espírito de ccn
surz. õo que com o exe:nplo a segouir
no dia de amanhã. Isso pOt'queo velho
conselho de Shakeaspe:lr~ deve sen'ir

. de molde aos trabalhos dn. Consti
tuinte: deplorar o futuro que passou

. é o melo mais seguro de se acarretar
novo infortúnio. E ~sse novo infor
túnio senos apresenta, se nos define,

:lá, nas linhas doho1'1zonte, como um
espectro triste, resultante da, dlferenM

dação a que há. pouco me referi.
Entre os valores crescentes no des

tino e os valores decrescentes na ori
gem, cria.ndo o empobrecimento dos
nossos camp05, marcando níveis eco
nômicos incapazes -de se desenvoly<::rem
na época presente, tão sério que o re
sultado que hoje sofremos foi a im
previdência de ontem.

Quando as (:stradas de ferro do
Brasil. ~dquirindo o monopólio ·efetivo
dos transportes, em virtude da falta
de concorr&n-cia roooviárla. entraram
na loucura da politica de el~vação ta
rifária, apoiada c incentivad:l. pelo
pr6prio Gov&rno;na época em que
tôdas tiravam ql1~L1-;.to podiam e o
quanto não podia.m das utilidadez que
transportavam, criaram, evidcnt::l!l1cn
te, uma dlfe:encbção profunda entre·
os ,preços de orl~~rn e os de destino.
Ammadas com o sucesso aparente que
a produtividade transportnda, apesar
do aumentCl fen·oviário. representava
para a sua eco~1omin privad3., essas es
tradasde ferro desenvolveram, inten
sificaram ta.l política.

Acontece, entretanto, que entre o.
produção e o consumo há. uma deco
lagem no tempo, forçando a saida das
mercadorias, mesmo que a pressfio
econômica sôbre elas exen:ida seja
tão forte de modo a lhes dificultar 05
movimentos; mas; desde que essa
pressão não atinja o valor da pro M

dução .de origem, elas. ainda. nssim.
saem, se movimentam, criando no
tempo uma desajustagcm 'lue impede
as produções futurDs e uma situação
de descalabro para as novas produ
ções. Dessa maneira, ficam as utili
dades reduzidas em número: c como no
fixncáo do poder aquisitivo é sempre
arelaçâo utilidade-dinheiro. a sua di
minuição acentua ainda mais a si
tuação, já. por si grave. criRda p210
aumento dos mejos de pagamento.
Daí eu dizer que a situ::l.l;ão agr~~vada
& a quechegll. a nossos dias, e tão
mais ngravn.da quanto mesmo o con
~elamcnto dos lucros extraordinnrjos
foi anenas um <longelamento e não.
sequer, um impõsto em que sechaM

mava â comunidade Ests.do o p.xces~o
de mais valia. resultante do acréscimo
de preço nos mercados.

Desta f.orma, co:nnrccndemos, entãD,
duas espé<:ies de ação humana: a que
fixa preços e a que incentiva 9; pro
dução. A prime!ra 56 tem uma vlrtude
- criar, pelas barreiras econôm!cns
que se formam, 11 indústria do cãmbio
negro; e a:3 manlfestacões que saltam

. essa barreira têm ·acréscimo continuo
pela da pressão que as solicita.
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Em nossa história política, no tempo
colonial, tivemos, sempre, soluções se- .
mell1antes. quando púnhamos em pro...
1;0. pública os pelourinhos, na ocasião
das crises econômicas, que as defi
.ciências govel'naml;ntaís fomentavam.
e onde eram amarrados c chicoteados
OS comerciantes. Com isso formuvu-sc
uma demagogia, dcsviando-5~ do ver..
dadeiro alvo, a reação popular, e acal
mava-se a eclosão dos sentimentos
de revolta popular.

Nesta hora, porém, em pleno 1946,
quando a cultura econômica e aeul..
tura. psicológica atingiram a um Grau
elevadíssimo', náo é mais possível que
se resolva de modo simplista, des
vIando a ar,ressão do meio, Indepen
dente das fórmulas pelas quais se .deve
enquadrar o problema pal'a solucioná;.
10 pela base.

O Sr. .AmaraZ Valente - V. E:"t:ia.
opõe-se à. punição dos crimes contra
a economia popular?

O SR. JURANDIR PIRES - Acho,
apenas, êsse detalhe sem significação
DO conjunto geral do movimento eco
nômico.A meu ver, o pormenor é
inexpressivo, se me permitem a ex
pressão, dentro de problema com fi
nalidade muito mais alevantada.

Um fundamento da economia ê.· a
fórmula de resolver; outro é a satis
fação de ódios por uma agressão do
meio social.

O Sr. Amaral Valente - Tal não
se verifica. Existem, de fato, crimes
contr.a a et:onomla popular. Cabe aO
Estado reprimí-Ios c puni-los. Mas
V. Excia. está encarando a questão
apenas por um ângulo, talvez o ân
gulo menos importante. não funda
mental; e concordo com V. ExcIa.
Entreta~to, é preciso que o poder pú
blico reprima os crimes contra a eco
nomia popular. Da maneira por que
V. Excia. se expressa. faz ao Govêrno
um3. censura que se náo justifica, por
que há; efetiVamente necessidade de
repressão. .

O SR. JURANDIR PIRES - A re
pressão é um de.rivativo levatlo no co
mer.cfante que frauda, é detalhe no.
vida econômica e comercial do país.
desviando da verdadeirn. razão, que
cabe ao Gov·Orr.o,pe!a displicência com
que aprecia o pl'oálema da fonn&.ção
do pr{;!ço de custo,

Quando assistimo:., no momento, 0.0
caso dos padeiros, em que crimes con
tra a economia popular são realizaA

dos, mais onde se constata o cresciA
mentoextraordinâno das fontes de
produção ri o aumento contit1uado dos
valores, de custo, abandona-se, des
via-se a análise, tanto nacional quanto

internacional, na moblllzaçáo da nossa
l'iqucza comercial, c chega-se ao es
tado em que nos encontramos, isto é,
à contingência de, provà.velmcnte,em
maio núo termos trigco •

Eis o ponto mais grave do problema
e, nesta ocasião, independentemente
de tódas u.s punições que s.e queiram
aplicar, o preço elo pão subirá a v~lo
res cstratosfél'i<:O:::, sem que possa in
fluir n vontad-e humana. pelo fata
lismo da solicitação econômica,

O Sr,Amaral Valente - Então V.
Excia. estava sendo pouco feliz em suo.
exposic;fi.o. O que devia dizer crn. que
ao Govêrno cump;:e abordilr o pro
blema per todos cs seus án~ulos; ntio
condenar, absolutamente, a forma pela
qual óle o está tratando, sob aspecto
menos importa.nte, sem dl1vida. porém
necessário, porque enquanto se estuda
um planejamento...

03&. JURANDm PIRES - Che
garei ao planejamento.

O Sr. Amaral Valente - •.• en..
quanto se elabora melhor fórmula de
cn·c:nrllr o assunto com tôdas as mi
núcias, cumpre evitaras crimes contra
a. economia popular.

O SR. JURANDIR Prn,ES - Crime
contra a ~conomia popular é frase
pomposa· com que se dcsvhm as
:1tcnções.

OSr, Amaral Valen.te - Pa~·cce que
V. Excia. está defendendo os crimi
nosos contra El. nçf\o do Govêrno, ~ o
que deseja é qUe esta Assembléia não
tenha tal impressão e não lhe faça
essa Injustiça.

O SR, JURANDm pmES - O ilus..
tre ~ole@'a está prlmà.riamcllte apre
ciando o problema.

O $1'. Amaral Valente - V. Excia.
está ntac:;.ndo a ação do Govêrno
quando tenta desmerecer suo. atuação
nesse setor,

O SR. JUR!li'TDill PIRES - E 4 que
o Govêrno, ao tratar daqttestão, :5C
tem desvi~do do ponto nevrálgico.

O Sr. Amaral lIa lente - Ao trat:lr
do assunto o Govérr.o tem atacado os
ângulos mais importantes a que Vossa
Excelência .1á. se referiu. e o meu pro
testo é contra nos acusações de Vossa
Excelência. que não se justificam.

O SE, JURANDIR PIRES - Eu di
zia apenas que o Govêrno, desviando
separa a demagogia vulgar, primária.
abandona os pontos fundamentais, pois
não é possível que se continue a sol
tar frases ócas, sem sentido, como eSA
sns em que se procura estigmatizar a
classe dos comercIantes, .como se o
Brasil fÓ5se habitado sàmente por
bandidos e ladrões. EstigmatiZar ape-
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nas, pnra que? Para justif1car <lo causa
da questão, que reside na. própria in~
capacldrLdc do Govérno. Esse, o as
pecto que eu apreciaVil.. Sr. Pre~ldente,
nilo estava siquer. me referindo no
atual Gov~rno, quando dizia. que a
causa, que a orjgem desta. situação
remonta na produção decolada. no
consumo c no tempo. A produçúo é
.que está sofrendo, hoje, as conse
qüências da política policial. dos pre
ços, contra a política econômica da
produção. 1l:sse o ponto que me pa
rece nevrálgico neste momento: a
questão dos preços. Eu não entraria
nesta. questão, para indagar. gritando,
com a fúria da guilhotina, ao pé do
tronco em que se ch1bateiam os ho
mens menos culpados, os pobres de
sonestos, de uma desonestidade mili
métrica. perto d:1 desp:oporç5.o eco
nômica, que é quilométrica.

E' sob êsse a!;pccto, Sr. Presidente,
que aprecio o problema, que ainda.
ma1s se a~rn,va tódn. vez que uma
atuação policial impl1ca em meio de
defesa contra os próprios abusos que
éles acarretam determinando desvios
de ordem econômica que, medidos, re
presentam vo.lores muito maiores do
que a própr:1::t. diferenciação COni'iU
mada, e agravam, aos s:3.ltos, a situação
ecol1.Ómica elo pafs. O próprio Coor
denador c.1a Mob11ização Econômica
confessou, em portaria por êle subs
crita que, para diminuir o custo da
manteiga c o seu preço no mercado
ia liberar o produto. Assim o fêz c
o produtobnh:ou.

Os atritos c<:onõmicos indiretos, pro
vocados pelas faci11dades da indústrif.lo
da boa vontade, oneram profundamente
êsses preços de venda.

O Sr. Amaral Peixoto - Permita
V. Excio.. um ap.ute. Desejo ret1!lcar
o ponto de vista de V. Exci:J.. sób:e
a necessidade de liberar os preços
quando há escassez do prodtlto. Isso é
perfeitamente ra~oável. Só se pode
racionar e m::mter os preço::> quando há
produção mais úu menos de acõrdo
com as ncc~5s1dàdes elo consumo.
Qua.ndo porém, se verifica grande des
proporçíi.o, torna-se ncccssó.rio llber3.r
o produto porque não haverá medida
policial capaz de manter os preços.
V. Excla. se refere a provid~ncia de
um. momento de c=ise. Nuo havendo
produção não adianta tabelamento
pâra o que não existe. Dai as libc
r!l:çôes .concedidas pela Coordenaçüõ.

Existem duas coisas Intimamente
ligadas. Em se tratando de raclo:la
menta, desde que haja produção nuis

ou menos suflcl'ente o preço deve ser
tabelado. O absurdo está em tabelar
abaixo do custo de produçã.o, porque,
nesse caso, a mercadoria desapcrecc'
ninguém vai vender com prejuízo. '

O Sr. Bastos Tavares - O nobre
orador poderá acrescentar que Um~l
das causas que prejudicam no alimen
tação do povo não é a dificuldade na
aquisição da mercadorIa." O própriO
povo que sofre fome não snoc o que
comer nem como comer. As vezes,
adquire alimentos supérfluos, despre
zando outros necessários, pelo. igno
rância do coeficiente energHlco do
produto e sua. necessidade para. ao eco
nomia interna. A gente do IJOVO, ig
norando o valor d~s substfm::ias ali
mentícias e tendo poder aquisitivo
precário compra alimentos impróprios
à saúde. quando podia com a roeSID:3.
capacidade aquisitiva, obter alimentos
lnais adcqU:lClOS.

O SR. JURANDIR PIRES - Só~,re
o assunto quereria apenns fazer pe~

quena restrição: II dohibito. O há
bito representa urna segunda natu
reza. E' a própria lei Qa inércia, fl
própriu lei a que tive cns~jo de me
referi: na última vez que v'oItei a esta
tribuna. - ~ lei de Kepler, a Lei dn
continuidade dos movimentos.

No. própria alimentação o fa.to se
manifesta . Quando . as tropas brasi
leir~s foram para a Itálla, não Gonse
gui=am adaptar-se à alimentação cien
tificamente cstudaaa, perfeitamente
elabOTada por técnicos americanos.
};: que ia com ela a fôrça viva do pas
sado, de t6da sua educação al1ITl~ntar,
e dai, n5..o poder ajustar-se, imediata
mente, ou senão fi. custa. de grande
sacrifício ao novo regime al14"J:lentar.

EstoU de pleno acôrdo com V. Excia.
no ponto de vista. da fnlta de educação
do povo brasileiro, não 56 c!ua~to ao
rcS'ime alimentar, a que V. Exc1a.
se refc:'c. como quanto a várias ou
tras modal1d~des de sua. vida eco
nOmica. A situação educncion:ll do
Brasil c: mais importante do que todol:
os demais problemas.

O Sr. Bastos Tavares - O p~oblema
fundamentn,l do Bl':lstl é o d::L edu
caçãü, inclusive alimentar.

O sr~. JURA1>."'DIR PIRES - Se
nhor Presidente, se fGsse entrar l1D.
apreciação dêsses outros problemas.
teria de me desviar do llssunto que
me trouxe à tribuna.

Arrradcço imensamente o aparte do
nobre Deput:3.do. fixando Que é na
educaç5.oque .se adquire m:liar capa
cidade de produção e,conseqücnte
mente, maior beneficio p:lra a s(}oic
dade, onde essa' educação é viciada.
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o Sr. Bastos Tavares - Capacidade
de produção c de economia: privada.

O SR. JURANDIR PIRES - A
educação apresenta um índice de pro..
dutividade c, 1>01' conseguinte, are..
dução do conswno 6, de qvalquer
maneira, índice contrário. . '

O incllce de produtividade se afere
pela diferença entre o. produção c o··
consumo. Conseqüentemente, a capa..
cidade de produzir f:: a diminuição da
capacIdade assimilativa do individuo
nos dã.o , desde logo, o índice do pro..
gresso hum:i.no.

Volto, porém, ao ponto, de que não
mt: desejaria afastar, da brilhante cx
posição do nosso presado colega Se
nhor Berto Cond6. S. Excla., abor
dando êstc assunto, chesa a aigumas
conclusões. Uma delas é o. de que,
umo. vez aumentada. a produção, a
situação do Brasil estaria resolvida..
Creio que qualquer Constituinte a.
subscreveria de bom grado.

S. Excia. quis, ficar no altiplano;
não desejou entrar nas razões,. onde
seria mister traçar rumos e estabe
lecer normas para ampliação dêste
campo de produtividade. E foi pena,
porque, incontestâ,velmente, é ele mo
bilização do trabalho· humano, na
aplicação contínua. do crédito que se
encontra :l chave paro. o aumento da
produtividade nacional; e· assim é
desde que se tornou matéria pacif1ca
a asserção de que o salário não .sai
do capital, mas do crédito.
Conseqüen~mente, torna-se-ia ne..

cessárIa uma política de e:-:pansúo de
crécUto - claro está, seletiva - p~l'a
impedir as inversões do crédito em
matéria especulativa, rcsult:mtes, pre
cisamente, da situação que nos foi
:focalizada.

.Mas, se isto é verdade, e3tamos
vendo, no momento presente, justa
mente o inverso: cada vez mais se

. restringe o crédito, com receio, tal
vez, de que t.mha aplicação especula
tiva. Ao invés de se aplicarem os
freios naturais às especulações, 1'rei[L"
se o crédito, que é o Il1óvel dessas es
peculações.

Em outras palav::ls: porque no ga
solina SC1've para incendin.r c para o
suicídio de certas pessoas que coro
ela se queimam, não se lhe proíbe o
uso, nem se lhe diminui a quanti
dade no mercado, Da mesma man::!ira,
não é pelo fato de poder ter aplica
ções dessa espécie que o crédito deva
ser diminuído e se lhe criem barrei
ras, reduzindo as possibilidades da
~xpansáo e da mobilização do traba-.
lho humano.

Em síntese: o que me pareceu de
alta finalidade no discurso do Se-

nhor Deputado Berto Condé foi ter
S, Exciu.., fixado trC:s pontos: pri
meiro - que at1l1gimos ao mais ele
vado grau de pauperismo; segundo ,
que l:bte grau de llauperismo n. quc
che~amos advem c.lr.: um passado, em
que o. político. nê.o fol orIentada no
sentido ela ampliaç[w dns riquezas do
pais, da mobiliznç5.o do tl'abalho hu
mano c do engrandecimento do par..
que industl'bl e agl'ícola; tercc:ll'o 
que é imprescindível uma. L".çfio cnér
gica para reintegrar o Brasll no rit
mo do seu progresso, dando~lhc as
condições de vida que merece, pelo
seu grau de cultura (: de civilíza~ãO.
(Muito bem; muito bem.. Palmas).

O SR. JALES MACHADO (lê o
se{juinte discurso) - Sr. Presidentcl
Com o mesmo propósito com que cri
ticamos quando o Sr. Presidente da
República tolera que os s~us intel'
ventares, servindo aos intcrêsses par
tidários de antigos :,;enhores dos Es
tados, restaurem 1105 munic.:ípios bra
sileiros, a máquina aitatonal, no seu
próprio. desprestígio político porque as
máquinas montadas não o foram, no.
sua. maior parte, para o Dutrbmo e
sim para o Getulismo, vimos neste
momento, expressar aS. Excia, o
nosso aplauso pcla. sua rcsolucâo de
extInguir o DNC, medida ar.ul1ciada
aos reprcse11tantcfi da laVOUl'U c -co
mércio cafech'o, recentemente r<:lt!llidos
nesta Capital, por S. E~:cia. o Sr. Mi
nistro ela Fazenda, e há tcmpos prc
coniza~o pelo nosso grande candidato
- :Brigadeiro E. Gomes. Nf..o po
demos tão pouco regatear nossa apro
vação sIncera c até mesmo o nosso
entusiasmo, ao modo como o Sr. Gas
tão Vidigal está procurando solucionar
0.. crise da lavoura cafecira,·· lavoura
que. apesar de tôdas Dob vicissitudes
ainda dá 50 %, aproximadnmcnte, das
nossas exportações. S. Excia. , sem
alardes e sem íormallsmo5 burocrá
ticos, reuniu todos os lntcrensac10s na
solução do problema, e num ambiente
quase familiar, ,deu ::lo cada tL.'ll, a li..
berdade de dlzCl', .sem o menor com:
tranglmento, a sua opi~ião, fôssc qual
fôsseo prisma sob que enC:lrasse o as
sunto. Todos se manifestaram d2mo
cràticamente . Recolhidas as opiniões,
designou uma comissão para conden
sá-las em um memorial..

No dia seguinte, 8-3-1940, em vista
do memorial e dos esclarecimentos
prestados pelo Sr. Eurico Pentendo,
nosso encarregado de negócios de café
nos EE. UU, S, Excla. declarou que
várias das medidas sugcl'idas, já es
tavam em execuçlÍo, e que outras o
Govêrno tomaria no.devlda conta, o
mais ràpidamente possivel, prome-
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tendo justlf1cuT os motivos que. por
ventul'ci., impedIssem a aoeitação de
tódas, E as principais medidas su
geririas foram as .~cguJntes:

1.0) amparo financeiro para per
mitir a resistência justificada pela si~
tunção estatística atual;

. 2,°) .proibição de venda de cnJé
pelo DNC; ..

3/1 ) rcnbertura da bôl~a de café;
4,0) liberdade cambial;
5,0) ação enérgica do govêl'no jun

to aos pedeTes amer~can(js para abo
lição ou ele vaçüo dos preços tetos;

CO} ampliação dos mercndos:
7.°) corte da bitrlbutaáo pelo ím

p6sto de vend~s e consignaçõi:s;
8.°) supressão de t,a;~as de expor

tação e blU'ocracia desncccs3ária;
9.°) extinção do DNC c outras,
Não ocorl"eu a nenhum represem

tante, sugeri!' urna das medidas que,
na quaUdnde de cafeicultm', reputo das
mais eficazes, porque se a causa pri
mordial da crise que se quer debelar
é o alto custo da produção, é pela
compressüo déste, de preferência, que
devemos tentar suprimir o desequll1
brio, da vez que a elevaçúo de preço
não depe:lde só <le nós, mas, princi
palml;n1te, do govêrno americano 
dando-nos subsIdio como v~m acon
tecendo ou eliminando 05 preços te
tos - E a medida mais eficiente de
amparo não 56 do cafe" mas de tôda
a lavoura nt:.cional, coibida a espe
culação criminosn, seria o abandono
absoluto do dirigismo econômico e a
decretação da inteira l1b~rdade de
comêrcio e produção, Isto, para que
seja possível o reajustamento natu-

'ral dos preços dos produtos 1ndus
t,rlais e agrícolas; para que, sem ta
belamentos nnilaterais, em igu.'1.ld~de

de condicôes c em livre concorrên
cia, cl:'~dn.· llJl1, no processo natural de
decantrlção, possa tomar o seu justo
lU~ar, na. escalados preços. c assim
seja elevado, do plano inferior em
que se acha, o trabalhador do camno;
par~ que, pelos meiosl'acionais e na
turais llS atividades no c~mpo, re
com;umsadas como as d:l. indústria,
induzan'l 0.5 nossos trabalhadore5 a

, êle retornarem e de onde~stão fu..
gindo, com' razão, como quem foge
da miséria; para que possamos vol
tar no ritmo da nossa produção azri
cola que foi e será. por muito tempo
ainda a principal fonte denqueza e
prosperidade nacionais e, finaltncnte,
para que, como ccnseqüência, não
venham faltar braços à lavoura, Na

.. trilha em que nos encontramos ire
mos' dar, fatalmente, na elevação
cada vez maior do custo de produção,
ienão mesmo na absoluta lrnpossibl-

l1dade de produzir. E esta sugestão,
nós a oferecemos ao govêrno, a titulo
d<: sincera e desinteressada colabora
ção, desta. tribuna, como um dcnr
nosso, porque não partilhamos do
ponto de vista da maioria, de que nos
devemos encastelar atrás de um dis-

'positivo regimental, pnra nos abster
de dá-la ou impedir que outros mais
capaz-es a d&m, traindo o mandato
que nos outorgou a nação que quer
v~r amparados os seus supremos in
terêsses, não só depois mas também
antes da Constitulcüo. E' ainda com
ésse mcsmoespir1to de colaboração
que, nesta hora em que a pecuária
naeionnl, principalmente a pecuária
do Brasil Central, atravessa talvez a
maior crise, em que patrimônlos,
custosamente formados, estão na emi
nência de sos~obrarof!mfrcnte a dé~
b;t?s, v{trias vêzes menores, conse
qUencia. da avalanche de especulação
c (;e negócios fictícios que a 1nfln.çilo
criou, alim~ntou c deseneadcou, vimos
apelar para o Govêrno no sentido de
autorizar o Sr. Ministro da Fazenda.,
a resolvê~la pelo método rápido e efi
ciente com que S. Excia, , com o

,aplauso seral, est~ enfrentando a crise
caJeeira, E' verdade que S. Excia. \
através do Ba1Jco do Brasll Já deu
algumas providencias. Mas, pelas no
ticias alarmantes que nos. estão che
gando, não foram suficientes, Se
aínda não igualou, em amplitude, o
papel que a lavoura <:a!ceira desem
penha na economia .e nas finanças
nacionais, a pecuária já tem o seu
lugar saliente nesse setor, e vem ID:tr
chando a passos laTgo~ para a posiç~o
que, ai, em futuro pró:.imo ocuparã.
Portanto, é também digna de merecer
a atenção e o carinho que o Senhor
Ministro da Fazenda, nor modo tão
brilhante e eficiente, vem dispensando
à economia caíceira.E S, Excia, ,
para quem estão voltando as espe
ranças de tôdas as cls.sses produtol'as,
não hâ de permitir quc;: seja nbzJ.lr..do,
à. falta de amparo governameiltal, um
dos esteios da e.conomla n~,clonn.l que
o é inegàvelmente a pecuária, Longe
dos olhos, long-e do eClraç5.o, não terá.
razão de ser para o espírito lúcido e
perspicaz do Sr, Ministro da Fez~nda,
que, nesta hera angustiosa P:U:l a
Pecuária N2cionnl, sa'cerâ ampará.~la.
com a devida rapidez, pois qualquer
delnngn, acarretaria perdns irrepa
ráveis. '

Não se quer remédio para rloentes
já perdidos, como tais, os especulado..
res do zebu, mas para as vitimas dêlcs,
aquelas cujos organismos ainda estão
em -condições de reagir, Amp:lro para
os pecuaristas c criadores que. cheios
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de gnrantias rea.is, l:.stão na iminência
de tudo perderem à falta. de crédito,
circuln,ção c consumo paril suas ri
queZD.S .. Se ósse a:np~lro nfio chegar
a tempo, asslstll'cmo.:. o ee;1ctáculo do
loroso, üeprlmentc c revoltante de ver
pl'oPl'l<ldnties e riquezas que tanto
custo,rnm aos seus legitimo:·; donos,
passarem às múos dos tubarões, da
qu!:les felizardos elo cümbl0 ner;l'D e'
das ncgoc1:ltas que vivem a tripudiar
Hóbrc o sofrimento do povo, e de que
foi tão prolifero o Estado Novo. Mas
o Govérno atual há de nos pour~:lr,
estamos certos, esta grande dc;;i1usfto.

A lilx:rdadc abEOluta r1~ comércio c
produção, li. que me r8~~ri aci:na, S~
nhor Pr·esidente, possivelmente nao
trar1n. um aba1:-:.amento imediato de
pr~ços de algumas das utHidades, dada
:l. escas::;cz delas, que o desintcrê~;s~ da
vida do campo, 111'OYOCn,6.o peJo desas
trado dirigismo econômico (Ão Estado
Novo, determinou. Mas, a. sua jus\;::t
remuneraç~.o dctcl'minn,l'~a estimulo de
prodl1cão e, CD~:.1~~qüel1temente, a
abundâ.ncia. E esta, sob o efeito d~
oferta e da proCllrrt , teria o zeu preço
mínimo natural compatível com n per
manên<:1n. e constúncia da produção,
coio!da, está claro, a ação criminosa
da. espe'Culur;fio. Comprimir ê;,tc prc~o
mínimo, como vinho. sendo norma d...
ditadura. mais para fazer jus ao titulo
de pai doe pobres, do· que por igno
ráncla dos cf-eHos desta política. será,
fatalmente suprImir n produção e
agravar a mü:éria do tr:J.balhador ru
ral. Era :l política. de bzer barretada
com o chapr;u alheio, o chapéu esfar
rapado do nosso pobre 1eca tatú. A·
ê:,-te propósito, vou repetir o que já
disse em discurso aqui proferido:

"Na política do despovoamento
dos campos, é pre:iso que se diga,
têm colaborado todos qU~nto pre
oounn.dos, ma.is com os efeitos que
~oni as cnusas, tem patrocinado,
indistintamente, tôdas as nrcten
~ões de aume.1to de salários das
cla.ss(!s pobres, que gra.vitam em
tõrl1D dos centros mais povo:ldos,
aquelas que exata.mente, já. se
:::.cham, mais ou. menos; ampara
d:ls pela lc~isln.çfio trabalhista e
institukões de outr3. natureza,
PTovoco"ndo nssim maIor adensa
mento do proletariado em tõrno
1'l&ssr.s centro:;, em prejuízo da
produção agrfcoln e portanto dos
próprios fins que tem em vist:.'..
Ao .lado disso, clamam e aplau
dem, por todos os meIos. a com
pressão dos preços dos gêneros d~
primeira necessidade, esquecell
do-se que o abalx~mento dêstes é
6 ruina dos trabalhadores do

campo, os maiores desprotegidos,
as matares vítimas do câmbio 11C
151'0 e, realmente, o grosEO do povo
brasileiro" .

O Sr. Osmar de A{fuino - Quero
trazer uma contribuição no brilhante
discurso de V. Excia. 'renho recebido
de meu Estaco, do nordeste - n. Pa
raíba - cartas c tclegramnsdc pe
cuaristas que me pedem tamb6m v~n
tilnr o caso perante a A:isembléla
Constituinte. O fenômeno ali é o se
guinte: o Ban-eo do Brasil abri li IarA
gos créctl tos aos criadores d~ gado, o
que resultou num aumento b:us::;o ~
espetacular dos preços. Agora, os res
trir.gin, de chofre e inoplml damente,
o que deu em resultado a baixa tam
bém inopinada dos preços; d!! sorte
que n. situação dos peCuaristas é a
seguinte: ou se soluciona, já e já, essa
situação. ou os pequenos propr~~tários
terão de entregar seus bens aos cre
dorcs. Os grandes. os 1atifundi{~rios,
ês~es resistirão tl cri5~,mas 05 peque
110S .não conseguirão resistir.

O Sr. Carlos Pinto - Ao falar em
pccuo.nstas do Brasil, deve encarar-se
o problema por dois lados. V. Excia.
refere-se .nos pecuaristas do zebu ou
aos pecuaristas do boi de cor~c?

O Sr. Osmar de Aquino - Náo faço
distinção, porquanto me limito a cn..
carar a situação sob o ponto de vista.
econômico e social.

O Sr. Campos Vcrual - O nobrr. ora..
dor tem tôda a razão ao cuidar com
carInho do assunto. Defendendo a va
lorização e proteção do trnbalhador do
campo, tera contribuído, de maneira
extraordiná.ria. etn favor. da Pátria.
Na. realidade, o trnbalh:ldor rural é o

. homem mais abandono.doe esquecido
que temo~ tido, até o dia de hoje, no
Brasil.

O SR. JALES MACHi\DO - Mesmo
porque o abandono d&ssc trabalhador
é no meu entender, a causa maior do
encarecimento da. vida.

Nos Estados Unidos, durante a.
guerra, o govêrno, não querendo o en
carecimento do custo da vida, mas
querendo acima de tudo o :lUmcnto da
produçüo agrícola que lhe era cssenw
cial como sempre o foi também, para
nós. não arruinou a lavoura como o
fêz a Ditadura BrasUeiro, deixando-a
sem transporte e exposta a tõdas as
especulações e extllorações pelo câ.m..
bio negro. que vicejaram ~ sombra da
.coordenação da Moblllzaçiio Econômi
ca, ao contrário - subvencionou os
produtos ag-ricolns e assim aquela
gr:mde nação irmã, tornou-se o ce
leiro do mundo enqua.nto nós deixa
mos, nesse particular, de abastecer-nos
a nós mesmos,
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o Sr. Carlos Pinto - V. E"cill. está
incoerente nesse ponto. Nos Estados
Unidos houve, de fato - venho acom..
mmhnndo os aColltecimentos desde
1930 - o estímulo da produção. A
maior preocupação do govêrno do Pre
sidente nooscvelt 1'01 estimular a. pro
dução; mas, ao par dêsse estímulo,
criou preços tetos para todos os
produtos consumidos pelos america..
nos. Foi o que, ainda há pouco, me
declarou membro da Comissão Ame..

. licana. com qu€:rn almocei.
O SR. JALESMACHADO - E' jus

tamente o que afirmo.
O Sr. Carlos Pinto - V. E"cia., en..

tretanto, combate os tabelamentos.
O Sr. Dolor de Andrade - A eco

nomia dirigida. não pode ser parcial,
tem de ser total.

(Trocam-se apartes. O Sr. Pre
sidente reclama atenr;fi.o.)

O SR. JP-LES MACHADO - (con
tinuando). Porque não havemos de
aproveitar, ainda. agora, essa grande
lição da República irmã? Se o govêrno
quer o barateameIlto dos nossos prO R

dutos agrícolas, siga caminho oposto
ao que tem trilhado de comprimir os
s-eus preços unilateralmente enquanto,
se torna. sócio dos lucros extraordiná
rios das indústrias. Subvencione os
produtosagricola.~. elhrJne a especulo.
çüo cem energia, Im~:;bem. Sr. P::e
:;1dentc c Srs. Constituintes, que aos 2
bilhões de cr-J~lros de aum.ento de
vencimentos do funcionaUsmo !ecIi"'ral,
ajuntó.ssemos toclos os aumentos d2
salário que ültlma.menre tem sido con
cedidos a todos os demais funcionários
estatiun.ls e municip~is e a todas as
classes trabalhadoras c empregássemos
essa soma quase astronômica na sub R

vençáo e no aperfeiçoamento dos nos~

505 meIos de trarasporte e dos meios
de produção aS'Z'ícola. .

Qual seria o result~do? Teríamos,
estou certo disso, umab~1xamento do
custo da vida tão grande, que com
per.saria. realmente, com mUita lnr~

gucza, a !o.lb d~sses aumentos. Por
outro lado. os nossos c=tmpos nf.o se~
riam os desertos em que estão se tran '}
forman~o, m~sscria.m, na certa, uma
vasta superfk:1c de produção e pros
peridade, a p:omcver nosso :fortn.le~
cimento econômico c finnn~eiro c,
então, poderIamos êstar contribuindo
para. matar =to fome nessa grande
massn sofredora, vitima do maior ca·
tacllsmn que o mundo já. conhec~u.
(Il'!uito bem.,. muito bem.· O orador é
cum..Er.i7E-c.mtetdo) .

O SR. PRESIDEN'I'E - Foi enca
minhada. à·· Mesíl ~s~guinte ·emenda

substitutiva do 81'. Prado Kelly e
outros:

Emenda substituUva à indicação
n.o 26

"RcClueremosque a Mesa do. Assem.
bléia Constituinte solicite ao Cov~rno.
por intermédio dos MinistérIo:; da Fa
zenda, Vio.çüo, Tl,'abalho e Agricultura,.
Jnfol'rnações sobre as proYIdGj,1c~as, de
caráter financeiro, ecol1ômico e adm1
nistrutivo, que tomou ou pretenda

. tomar, em prazo breve, quanto à ex
cessiva elevação, ar:", vel'ifit:adn., dos
lJreços das utilidades".

Sala das Sessões, 12 de março de
1946. - Prado K eU!!. - Calé Ftl;l.o.
- Alde Sampaio. - Amando Fontes.
- Soares Filho. - Osmar ..1Quino
- José Cândido Ferraz. - Ar;ricola
Soares de Barros. - Erasto Gaert
ner.

O SR. PRESIDENTE - Foi enca
minhado à Mesa o seguinte requeri
mento do 51'. Deputado Café Filho;

Requeiro preferência para votação
da. emenda assinada. pelo Deputado
Pra.do Kelly, como substitutiva da in
dicfl.çúo apresentada pelo Deputado
Berto Condé.

Sala das Sessões, em 12 de março
~e 1946. - Café Fl.Zho.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à. votação o requerimento do
Sr. Café Filho.

O SR. NEREURAMOS (Para en
caminhar a votação) - Sr. Presi
dente, sou pela preferência solicitada,
porque, apesar do. estima e d~ con
sideração que me merecem os signa
tárIos, não estou de acõrdo com os
têrmos em que foi redigida. ao indiea
ção n.o 26.

Voto pela emenda substitutiva, que
sollcitn. informações ao Govêr:no (mui
to bC1n.), o qual tem tomado, e há. dê
continuar a tomar, providGncic.sno

.s~ntido de melhorar, como descja todo
o pais, o .padrão de vida dos bl'!lsi
leiros, e t:ste pedido de informações vai
permitir 0.0 Executivo mostr:u q,ue
tem agido c a,girá no interêsse da co
letivldn.de.. UVIttito bem; muito bem.
PalmCls ..)

O SR. BERTO CONDE' (Para e1/.
I]Ct/minhar a votação) - Sr. Presidente,
quero de.clarar a V. Ex.", âllustre
Assembléia e aos dignos re;>resc.ntn.n
tes do substitutivo que nossa incUca
çü,o não teve outro i.l'ltuito smão o
de colabor:ll' nas mz~ldas ne:essi
rias e mgentesque o aovénoda
Repúbl1c:.l. deve tOlnll1', visando atn~

partir os il1tcr&sscs imediatos cta
p-opuluçfi.o .
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Ao .oferecermos a indicação n.o 26,
em 13 .de ~evcreiro último, as mectid:J};
que ora Vo.o sendo postas; razoável c
muito justificadamente lpelo Govül'no
da. Repúbllca, em defesa de tais in
rêsses, eram apenas cogltações,·
coiso., aliás, bastan~explicável, pela
circunsttlncla de que o mesmo Oo~
vêrno acabava de se empossar e CS~
tava, por conseguinte, na apreci:::.çáo
dos fenômenos que teria de enfrentar,
em beneficio da população.

Em t~is condiçõc:s, a bancaela tra
balhista, pela minha palavra, declara
a V. Excla. não ter dúvldaalrJuma
e maceitar o :3Ubstitutivo, eis que aqui
lo que pretendeu com sua lntUcação
foi afirmar categ'àricamcntc que sua
orientação é construtiva e e~tá. rUi..
mada no sentido deobtc: concreti
zações e núo apenas abstrações de di..
reitos po:::sivelmente postergados. Sa
tisfaz-nos, portanto, o substitutivo,
porque nos propiciará a apreciação,
a critica desa3sombrada e indep~n
dente das m~didas porventura toma
no sentido de colaborar como sempre,
paro. que, efetivamente. se defendam
os sagrados in ter&,sscs do povo. (Muito
bem.; muito bem.) .

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a votos o requerim:mto de pre
ferência. Os Senhores que o apro
vam queiram conservar-se sentados.
(Pau$a.)
. F01 aprovado.
Não havendo mais quem queira pro

nunciar-se ~ôbre. o mérito da emenda
substitutiva, vou dar por cnccl'rnda,
também, a discussão. (Pausa.)

Os Senhores Que aprovam 1.'. emenda
substitutiva Clueiram conservar-se sen
tados. <Pausa.)

Foi aprovada.
Está, assim, prejudicada 3, indica-

çlÍo primitiva. .
Passa-se à discussão do rcclttcri

menta n.o 18.
O SR. CAMPOS VERGAL (PeZa

ordem) - Sr. Presidente, na qU::l.
l1dnde de autor do requerimento n.O 18,
solicito a V. Excia. inscrevê-lo n9,
ordem do dia de amanhã, em virtude
do adiantado da hora.

O SR. PRESIDENTE - Fica adiada
a discussão· do requerimento, confor
me solicitação de V. .ti:xcla.

O SR. CAMPOS VERGA!.. - Muito
grato a V. Exciia.., Sr. Presidente.

I

O SR. PRE$IDENTE - Está. em
discussão o requerimento n.o 16, de
1946. I

O SR. MIGUEL COUTO (Pela
ordem) - Sr. \Presidente, sendo o
autor do requerimento e pelo mssmo

. \

motivo do adiantado .da hora, pelo n
V. Excia . que o transfira parn a
próxima ordem do dia.

O SR, PRESIDENTE - V. Excin,
será atendido.

O SR. MIGUEL COUTO - A~ra ..
decido a V. Ex.a..

O SR ,PRESIDENTE - Para ex..
plicU9,ão pessoal dou a palavra ao
Sr. F"auI Pila.

O SR. RAUL PILA (Lê o seguinte
discurso) - Constitui hoje Do questiio
social uma preocupação dominante.
Mas se ela se deve resolver, c deve ser
pa.clficamcnte resolvidn., dentro das
normas da democracia, nenhuma dú..
vida pode haver quanto a ser o sIste
ma pnl'lnmentar o que melhor qundra
ao objetivo.

Verda.deil'o regime: de opinião, onde
servo, c não senhor, é o govêrno, ofe
rece êle as mais fnvorávclscondições
fi. consecução de reformas econômicas
e sociais, desde que reclamadas pela
consciGncia nn.clonal. Não uma pessoa,
nem um reduZido grupo de pessoas,
mas a representação popular é quem
vai trnçilt' a orientação do govêrno.
Basta, pois, seja uma aspiraQão, l:iufi
cientemente forte c generalizn.do.. para
lograr realizar-se mediante o simples
jógo do mecn.nismo pnrlamentar. Por
isto, parlamentarismo c ~ocialismo fo~

ram sempre na EUl'opaslstemas es
treitamente vir.culn..dos. Poderiam os
soclallst:ls nfLo ser republicanos: mas
pnrlamen taristas, eram-no nccesssã.
rlamcntc.

InciGcm destarte em grave 6rro os
que. pondo em primel:o pIan:> a ques
tão social, dcscuram, entretanto, os
meios políticos mais aptos fi, lhe enca
minhar a solução democrâtica;e a1nda
mais grave êrro cometem os que
por qUrl1quer motivo preferem o presi~

dcncial1smo, mecanismo perro. a.o par
lamentarismo•. mecanismo grandemente
sensível às solicitações da opInião pú
blica. Socialismo com o r~g1me presi
dencial é soc1allsmo tolhido. paralftico,
entrevado: socialismo como regime
parlamentar é, pelo contrário, soda
Usmo deslmoedido e CllDaz de promo
ver as reforml'ls compntfvels com as
condições do País.
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. 8r. Presidente. Esforcei-me, até ago
ra, por comprovar dedutlvamente ti.

convenlênclu. c, mais do que isto, a
necessLdade da [l.QOÇâo do sistema par
lamentar de govêl'no. Muito longe Jria
eu a1nda, néste terreno, se quisesse in
vocar todos ~ argumentos, ou revidar
tód.as as objeções. Seria matéria J não
para. um, rna.s pa.ra multos cU~ursos.

Vou passar, par isto, a. um argumento
empírIco, prático, positivo e, D. meu
ver, .decisivo. Temos já o. cxpcl'1ência.
no Brasil, das dois .sistemas: o parla
menta.r e o presidencial. Possuimos,

.pois, os elementos essenciais pa·ra re-
solver com segurança e acêrto. Pod.e..
mos pre5Cin'cUr ele illscut1r a questão'n. ab3tracto, porque viva ~ palp1tante
:;e acha ela diante de nós. Para apre..
endê-la com tóda a nit1dez, basta-nos
rememorar a nossa Histór1o. política,
desd.e a. 1ndepenàêncl~ até o cUlJ. de
hoje. Não temos que decidir entre a
realidade conheeida. e uma hipótese
mais ou menos fundada, senão entre
dUM rea11d.a<les hJstóricas inten5amen
te Y1v1das.

Ora, Sr. Presidente, o prcsfdcncla
lism() (reconhecem-no tOdos ou quase
todos) o presidencialismo :talhou; n
prática de meio século sôrnente lhe
revelou inconvenientes gTaves.

Poder-seRá. talvez a.legar, Sr. Pre
sidente, que à. bnuência pessoal do
monarca, e, náo ao S1stema parlamen R

tar, se deve a. superlorld.uie pol1tlca
do segUI"Ao império sObre a. repú-
·bUca. •

O Sr. Alíomar Ba.leeiro - O emi
nente orador poderia. ofer~er, no qU9.
dro de cinqüenta anos, que abrange o
Império, um exemplo de contlnuiciade
de vida adm1n1strativa e eficiência de
govêrno, em um am'biente politico per
feito, -: político na mais grega, na
acepção da palavra, como os quatrlê
nias de Rodrigues Alves e Campos Sa-

·Ies? Há, na História do Império, uma
fase fecunda de oito anos, de riqueza
de realizações e de eficiência de gOR

vêrno e de política, como nos quatTiê
mos já. citados?

o Sr. José Augusto - Quattlênios
os mais tranqullos, e, no entanto, tl R

veram.. revoluçóes continuadas.

...

o Sr. AZiomar BaleeIro - Houve
fecundidade administra.tiva, o máximo
de rea11z11çõcS neases dois quatrl!!.nios: .~

recuperação financeira, com Ca.tnPOB
Snles, C, depois, o conjunto incompn R

rável de l'cn,lizaçõo:.;, com noclrl~l1r.~

Alves, o que todos conhc=cmo~J

O SR. RAUL P~4\. - Aí é que e5tá
o êno de apreciação. Tomamos tun
pais que chegou ao seu pleno desen
volvlrncnto de nação adulta. c :-u'!~u

mentamos com governos que cnt~o

preeid1am o.s nossos deatInos; e.:;quc
cemos, porém, que durante o reglmc
parlame.1'1tar, o pafs se tornou verdo.~

deJramente nação. Quer dizer: l'esol
vemos os mais graves, os mais del.t
cad05 c os mais complexos problemas
que nos estava.m a cargo. Niio se pode
comparar o período de l.'ormaçilo na..
.cional com o período em que a nação
Já tinha atfngldoà maturido..de.

O S7. Aliomar Baleeiro - Não há
dúvida de que resolvemos graves pro
blemas. A abolição foi um rclle~o do
ambiente internacional. Não era poso.
sivel continuar com ::L cs<:ravatura,
qua.ndo ela já era uma lnstituiçãodes
-morallzada·e obsoleta no mun<Jo todo.
Na República. com o presidencialismo,
resolvamos a questão de ~imites com
tod06 os paises â!t América do Sul.

O Sr. Nestor Duarte - Na.dl:. tem
que ver isso com as fonn".5 dego..
vêrno, c, em se tr~tnnclo de forma de
govêrno. não se aponta qualquer me
diocridade dêsse ou daquêle govêmo.

O Sr. Aliomar Baleeiro \ - PerdOe..
me o ilustre representante pelo :Rio
Grande do Sul, cuja poJavra ouço com
todo o prazer e admiração. e quero
confessar mesmo a sedução que ela
exerce. Tenho a dIzer alnda~ todavia.,
atte infelizmente foi o Rio Grande
cio Sul, com suas peculiaridades poli..
tlcas. com o seu modo de pensar sin..
gularíssima em política. nos trou~c os
males de 1930. Se busct1.rmos as rafzes
filosóficas do fenômeno de 1930. vamos
encontrá-la em Júlio de Castilhos e
outros. Foi tudo isso. que enou o am..
biente para o fracasso da constltuti-:
cão de 1891. ~ matéria. muito complexa.
éomo diz V. Exa., de modo que nào
é num cUscurso. ainda mesmo br1..
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lhante, como o que ora. faz, que se
pode abarcar tóda a série de ruzõe:; e
controvérsil:'..s que 110 momento nos
empolga.

O Sr. Nestor Duarte - Parece que
estamos cliscutindo, aqui, um proble
ma de forma de govf:rno c nf.o de ex
celências ocasionais que êste ou aquêle
regime tenha apresentado.

O Sr. Aliomar Baleeiro - Estou
a.presentando o presidencialismo como
um exemplo de c011tinuidade política
e administrativa.

O Sr. Nestor Duarte ~ Continui
da.de que se descontll'luou, V. Exa..
perdõc o par~doxo.

O Sr. AZiom.ar BaCee!ro - Quai toi
a média. de duração dos governos no
Império?,

O Sr. Aureliano Leite - Foi pe
quena. a dos governos provinciais, V.
Exa. diz muito bem, São Paulo, em
50 o.nos de:r".!onarquia, teve 50 c tan
tos govenlcs provinciais. Veja. V.
~xa. o defeito do parlamentarismo.

O SR. RAUL PILA - Quero per
guntar aos nobres oradores se me
pennitem um aparte,

O Sr. A lioma.r Baleelro - V, Ex.r.
é tão brilhante, que. noz meus apartes,
DJPenas me defendo '(in. sedução de
V, E":.IIo.

O Sr. Aureliano Leite - O nobre
orador enccnta todos nós, mas tem
de ouvir essas verdades,

O SR. RAUL PILA - Quiser:!. que
os nobres cole2;as me ll.pon~D.sscm

que relação, já. não digo de causa
e efeito, mnsmais ou menos intima,
pode existir c:l.tre o regime presiden
cial e a circunstância de, pela orlen";"
taçiio eminentemente pacífica de nos
so povo, através da ação de Rio Bra.n
cO,têrmos resolvido tôdas as llossas
questões de limite com os povos vi
zinhos. Não há. nisso nenhuma re
lação de causa e efeito.

O Sr. Altomar Baleeiro - Se V,
EJ:a, me permite, responderei.. FoI
o govêrno de ·Campos Sales e depois
o <te Rodrigues Alves, com uma con
tinuIdade que não 'Podia haver no
Impêrio. Tirando esta ou aquela ex
ceçã.o histórica, os governos imperiais
duravam. em regra. um ou dois ::mos
apenas. E, quanto a isso, podemos

invocar os depoimentos de Ferreira
.Viana, de José de Alencar e outros.

O Sr. Nestor Duarte - E' um ab
sUl'do o que proclama o nobre Depu
t::1,(10.

O sn, PRESIDEN'"!'E - Peço aos
nob:.·...s Deputados que permltcim que
o orador continue.

O SR. RAUL PILA - Pelo que
vejo, o cavalo de batalha está. limi
tado, 110 regime parlamentar, à. ques
tão da continuidade do regime prc
si~encial. A êsse respeito tive ocasião
de escrever uma série d~ artigos que
lerei em outra oportunidade e terei,
então, ocasião de esclarecer, integral
mente, o meu nobre colega,

Poro.gora peço llcençaparacon
tlnuar, para ver se termino hoje.
porque o tempo de que dlsvol'lho é
reduzido.

Dizia eu. 11015:
Com o sistema parlamento.r fêz~5e

o Brasil umo. grande nação, a nação
poüticamente mais culta da América
LatImt e resolvemos seus mais graves
problemas nacIonais,

O Sr. AUTt:.flano Leite - Isto é ver
cl~:::1e,

o SU. :RAUL PILA - Quanto a
êstc ponto, não oponho o nobre Depu
tadonenhuma restrição.

Os republicanos históricos - os
homensq"ue mais haviam combatido
ao Monarquia - acabaram por fazer
Justiça ao segundo ImpérIo. e reco
nhecer OS dec:;vlos, os erros da Repú
blica que fundaram.

Temos, pois, uma experiência .. pre
ciosa. conhf:~emos prâ,ticamente os
dois sistemas: com o prlmeiroDos
demos bem e mal com o segunoo.
Que manda, agora. ~ mai:) rudimen
t:lI' bom senso? Que t.elmeinos, que
porfiemos mais meio século no sis
tema malogrado, ou que, pelo con
trário, voltemos ao que já. tão satis..
fatórios resultados nos deu'!

Sou dos que reconhecem a ação
benfazeja. e verdadeiramente tutelar
exercida por D. Pedro U. Mas o ar-

. gumento tem o defeito" de provar de
mais. Provaria nã.o tanto contra o
sistem::t parlo.mento.r, como em favor
da Monarquia. Se tudo, tudo se deve
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â. ação pessoal do 1mpcra~or c nada
ao mcc&.nlsmo que lhe permitiu exer
cer a su~ influência benfazejn., o que
lôglcnmentcdever.íamcs fazer era pro
curar um monarca da mcsm:l.catc
goria, era, em suma, voltal' à Monar
quia.

O Sr. Aureliano Leite - A questão
é encontrar êsse monarca.

O Sr. Plínío BUTrc.to - Sen5.o, se
ria a soluçfi.o.

O Sr. Altornar Balaeiro - Vossa
Excelência permite um aparte? (A,<;

sentimento do orador). Não queria
insistir; mas um dos grandes argu
mentos Do fnvor do presidencialismo (;
que êlc copia a Monarquia ingl~sa,

numa das suas fases de evolu;:ão.
Costuma-se dizer que o regime pl'c~i

dencial nortc-~mericano é côpin do
parlamcntz.l'ismo inslf:s, no tempo de
Jorge UI, quando aindahavin pode
res pe5coais em franca evolução.

O SR. RAUL PILA - Quando
ainda não havia parlamentarismo na'
Inglaterra. c o slstema n~o ctlcg'ati.l. ao
seu pleno dese:1Volvimento.

O Sr. Aliomar Baleeiro -A menos
que se negue (jue o p:l.rlamcntarlsmo
já. existia. na. Inglaterra em 1688.

O SR. RAUL PILA - Ainda JlssJm,
estamos em pleno regime. parIa
menta.r; verdade que um tanto muti
lado, ama.rrado, mas, de qualquer tor
ma, tem05 um Parlamento.

O Sr. Aliomar Baleeiro - Temos de
a.firmar que, desde 1688, já. existiam
as linhas mestras do p:l.rlarncntarismo
britânico, faltando-lhe apenas os ele
mentos técnicos necessários ao seu
dp.senvolvimento.

O SR. RAUL PILA -- A evolucão
do parlamentarismo brit{mIco foi len
ta; verdadeiro processo evolutivo, não
foi improvisada.

Além de falso por provar demais, é
também injusto êstenrgumento. En..
tre os presidentes que n República tem
tido, alguns se contam de grande va
lor moral e lnsuspeitávcl patl'1otismo.
Porque não exerceram, então. uma l.n-

fluência análoga à de Pedro n, sendo
incomparàvelmente mais· amplos O~

poderes constitucionais ele que cUs
punha.m? DuvidcGa não é ao respos
ta: é que êlcs também, como 03 SCtlB
govenUtdos, l'/llde-ceram os efeitos,
sentiram· as conseqUênc1as do gros
seiro mecanismo que deviam dirigir e
foram t::t.lvez as primeiras vítimas dos
graves defeitos funcionais elo sIstema..
No segundo Império, nem tudo se pode
levar à conta da benfazeja influência
pessoal do Imperador, à qual os re
publicanos e alguns monarquistas atri
buíam n5.o poucos vicios, c muito se
deve evidentemente, ao sistema par
lamentar, que cada vez melhor se ia
a.f1rmande. Na República, inc:{~ta se
ria e, pior do que Isto, seria injusto
:ltrlbuir todos os m~eficlos aos go
vernantes e ignorar o infeliz papel·
representado pelo mecanismo consti
tucional. Assim, para. citar somente
um exemplo, talvez o mais típico dos
l:xemplos, o honrado 81'. Washington
Luis foI vitima., em 1930, mais que do
seu forte temperam('~t~. das imper
feições do nosso sistema poUtico. O
mesmo se poderá. dizer de todos os
precedentes ..,que foram :i.spcramente
combatidos quando no Govêrno. Era
o rcó1me que manifestava as suas na
turnls e inevitáveis conseqüências.
Creio, Sr• Presidente que a Hlstór:13.
não será Justa, se, nn apreclnção elos
nOSS05 chefes de Estado, não tomar
em consideração êste fntor,

O SR. ,PRESIDENTE (fazendo soar
os tfmpanos)- Advirto ao nobre ora
dor que está findo o tempo de que
dlspunh:l..

O SR. ACO'RCIO TORRES (P~Za

ordem) - Sr. Presidente, ainda não
em vigor o Regimento. pediria a Vossa
Ex.1I. se dignasse de ouvir a Assembléia.
- de llcÔl'do,' aliás. com o requeri
mento escrito que vou mandar à Mesa.
- sôbre se pennite a prorrogação da
sessão por meia hora, a !Im de q!.1e o
ilustre· Deputado Sr. Raul Pila ter
mille seu discurso.

O SR. PRESIDENTE - Lastimo
profundamente porque ninguém está.
ouvindo com mais atenção e lnterêsse
o discurso provecto que está fazendo
o ilustre representante do Rio Grande
do Sul - mas o Regimel1to em v1gor
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'pro1be prorrogaçã.o da hora ela sessã.o
para explicação pessoal.

O SR.. ACOaCIO TORRES. - Só
queria dizer %Th'l.ls uma palavra. por
que bem sei que não posso dtSClltil'
com V. Ex.a. ~ do Regimento.

Eu desejava. Sr. Presidente - jâ
seria em forma de apêlo, porque o
dia de hoje é justamente o marco di
visório entre o antigo Regtmento e o
novo - que V. Ex.o., numa bomenu
sem que a casa quer prel3tarao emt...
Dente Deputado pelo RIo Grande do
Sul, consentisse na prorrogação da
hora por quinze minutos, para que
S. Ex.o. terminasse seu discurso, que
estamos ouvindo, como V. Exa. com o
mais justo crlcantarnento. ~

O SR. PRESIDENTE - Vem a
Mesa o seguinte requerimento:

Requeremos a prorrogação àa. sessão
por mais 15 minutos.

Rio; 12 de março de 1946. - AcúrClo
TOrres. - Hugo Carneiro.

e SR. PRESIDENTE - Vou· ape.
lar mais .uma vez para a. Casa. Se
ninguém se insurgtr contra: ma~ essa
infração que a Mesa faz ao Regimento,
concederei com todo o prazer a pror
:rogaçãosolícitada. (Palmas).
. Foi aprovado.

6.' O nobre orador dIspõe de mais 15
minutos.

O SR. RAUL PIL~ - A~adeço ao
Sr. Acúrcio Tôrres a honra que me
fêz com a sua proposta, e também aos
nobres colegas que a aprovaram.

Não quero, porém, afastar-me do
critério rigorosamente empírIco que
estou aplicando agora, no debate aO.
minha tese. Se já tivemos, Sr. Pre
sidente, parlamentanSIIlo com a mo
narquia e os resultados foraI:1 bons;
se tivemos, dep'ois, presidencialismo
com a república. e os resultados foram
maus: só nos resta. agora expert-

~ mentar o que ainda não tivemos 
a república parlamentar. Desta con
clusão. creio eu, não há.. :fugir. Ab..
surdo seria. persistir no êrro, como se
o tempo. em lugar de agravar 05 ma
lefícios, os pudesse corrigir.

Pergunto, pois: por que não have-
mos de fazer esta experiência, se·
todos nós estamos sinceramente ctese-

josos de acertar? Meio século durou a
experiência presidencialista c custou
males sem_conta. Façamos a.gora uma
nova experiência parlamentarista e
convencionemos que, como simples ex_
periência, não dure ela mais de dez
anos, estatuincIo-se obrlgatôriamente
a revisão constitucional no cabo deste
prazo. E' um período curto, para que
o novo regime po~~a chegar a seu
pleno e perfeito funcionamento. mas
suficiente, creio eu, para que se lhe
evidenciem as possib1lldades. Haverá.
nada mais razoável e necessário do
que isto? Poder..sc·â rejeitar um cri~

térl0 tão rigorosamente positivo p~ra.

resolver uma importante questãopo~

lftica? .A consciência civ1ca dos nobres
constituintes deixo eu ao resposta.

O Sr. Aureliano Leite - Aliás, Vossa
Excelência. quer parlamentarismo com
federalIsmo, não é verdade?

() SR. RAUL PILA - Com Federa.
ção. Não há. incompatib1lldade· algu
ma entre as duas coizas. como geral
mente se' acredita.

O Sr. Aureliano Leite - Muito di
ferente do parlamentarismo mona.r..
quico, qae era unitário.

Ó SR. RAUL PILA - Perfeitamen..
te.

O Sr. José Augusto -Mas multo
semelhante ao do Canadá..·

O·· SR. RAUL PILA - Não percebi
onde quis chegar o nobre colega, Sa
nhor Aureliano Leite, com seu apa.r
te. Entende acaso S. EXa. que meu
raciocínio apresenta alguma falha?

O Sr. Aureliano Leite - Abs/?luta
mente, não. Quis apena.s lembrar
aquilo sObre que já conversei com V.
Exa.. Fiz essa objeção e V. Exa. me
respond.eu que o parlamentarismo ~e

que cuidava era o federalista, haver..
do melo têrmo mediante o qual po
der1amos·chegar a um acôrdo.

O Sr. Aliomar Baleeiro - Como.
quis Rui Barbosa., em algum tempo.

O SR. RAUL PILA - Tanto meuos
justiflcâvel seria a recusa, Sr. Pre
sidente, quanto, no programa de qua
se todos os partidos aqui representa
dos apenas'se preconiza genérica
me~te o regime à emoci'á,t1co reprt:-



sentatlvo e nada. se cstatui quanto ao
me<:anismo presidencial ou padamen
ta:r - com que tal regime se deve ,e;ixer
cer. Em boa ética polítIca, trata-se de
uma quêstão aberta, wna q1,l.estõ,o. a
respeito da qual, nenhum compromis
so existindo entre os partidos e os
seus representantes, cada um dêstes
deve guiar-se pele" ditames da ~ lia

consc1enc1.a. Se o programa partiàá.
rio estabelece apenas a democra<:L re
presentativa a c~da um dos cor.6t1tu1n
tes, cabe o direito e o dever de esco
lher os meios a seu ju1zo malscapa
~es de efetivá-la.

Por isto espero eu - e quase pe
diria, suplicaria - que os lídere:! das
várias bancadas deixem realmente
aberb ao quc:)tão, pois fl.berta foi pos
ta pelos partidos que os elegeram.
Desnecessário será. dizer que ., meu
apêlo se dirige principalmente ao mo
brc líder da maiorla Sr. Nercu Ramos,
meu ,velho amigo e antigo compa.nhel
ro de lutas pela democracia e pela 11
berdade.

Sr. Presidente. Orave é sempre a
missão de uma Assembiéia como ao
nossa, por entender ela com o que há
de fundamental na vida polftica ~a

Nação. Mas, na atual conjuntura, muJ.
to ma~ grave e deUcada se torna ela
e muito mais séria se faz ares
ponsab1lldade de cada um: dos cons
tituintes. Se faltarmos, se não súLJ

bennos dar llnalmente ao Brasil um
instrumento pol!tico capaz de' real1zar
verdadeiramente a democracia repre
sentativa, ninguém poderá prever' as
conseqüências dos nossos erros. Em
nossas mãos. 81'S. Constituintes, se
acham os destinos da Nacíonollda
de: não o devemos esquecer ..

·.E de que realmente em nossas mão! .
se acham cs destinos do Brasil e
para nós está atentando a Nação, pr;"1
vam-no. entre outros fatos, o notável
ensaio do ilustre pu~llc1sta Sr. José
Maria dos Santos, que, como rrumi
testo cliri5ído à Assembléia Constitum
te, vai assinado por tJustres perSOlla·
l1dadese eu solicito Sr. Pres!dente
seja inserto nos '''Anais'' da Assem
bléia Constituinte, como parte Jnte
grantc do meu discurso U,fuito bem.;

. ,

muito bem. Palmas. O orae.oré ,cum
primentado) .

O SR.PRESIDEN''11E - Mnda. cils
pomos de cinco minutos e há um ora
dor inscrito, o Sr. Gregório Bf..zcrra.
S. Excia. deseja usar da palavra?

O SR. GREGÓRIO BEZERRA 
Des1sto da inscrição,· Sr. Presidente.

O SR: PRESIDENTE - Jâque SUH.
Excelência desiste de falar vou en
cerrar a sessão, designando para uma
nhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

Discussão única do requerimento
n.o 19, d~ 1946, protestando contra o
fuzilamento de Cristina Gar::la coito
repubUcanos espanhóis: e requerendo
seja manifestada pela Assemoléia

, Constituinte ao Poder Executivo a fir
me vontade de ser pleiteada a W)er
dade" dos republicanos· espanhóis,
ameaçados de fuzl1amento,'e de lhes
ser dado 0.13110 no território nacional;

Discussão única do requerimento
n.o 18. de 1946, solicitando ao Poder
Executivo informações sôbre o esto
que de t.rigo e de farinha de trig:o
existente no país e pedindo ..vá.rlàs
providências sóbre o mesmo assunro;

Discussão única do r~uer1mento
n,o .161 de 1946, solicitando seja o Mi
nistro -'oa·--Agricultura informado do·
grande anseio da nossa população
rural de colaborar com o Poder Exe
cutivo na obra de ravivificação dos'
nossos sertões contando com a garan~

tia da mecanização da lavoura. c de
outros beneficiQB:

Discussão única do requerimento
n.o 27, de 1946, soUcitanáo ao Poder
Executivo informações sôbre a.. apll..
cação· das reseryas das Instituições de
Previdência SoCIal;

Discussão única do requerimento
n.o 22, de 1946, sollcitandoinforma
ções ao Poder Executivo, por inter
médio do Mir.J.s+Jério da Justiça e Ne
gócios Interiores, sóbre pag-amento de
gratificações a Juizes Eleitorais, nos
Estados, e aos -preparadores das elei
ções de 2 de dezembro último:

Discussão únIca do requcrimr:nto
n.o 40, de 1946, pedindo se consigne

.em ata voto de regoZijo pela. chegada
do primeiro trem. conduzindo miné
rio. em Volta Redonda.

Deixam de comparecer 67 Se..
nhores Constituintes:

Partido SocicJ. Democrático

Pará

Aivaro Adolfo.
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-Maranllão:
Pereira .JÚnior.

Ceará.:
.Prota Géntl1.
Almeida Monte.

Rio- Grande do Norte:
Mata Neto.

Paraíba:
Sa.muel Duarte.

Pernambuco:
NOV::l.ís Filho.
Etelvino Lins.
Jarbas Ma,ranhão.
Osvaldo Lima.
FerreiraLlm~.
~ssoa Guerra.

BahJa:
Lauro de Freitas.
Aloísio de Castro.
Negreiros Falcão.
Vieira de Melo.
IUtamirando Requião.

Espirito Santo:
Ari Viana.

. Carlos Lindemberg.
Eurtco Sales.

Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
Getúlio Moura.

Minas Gerais:
Le"J1ndo Coelho.
Juscel1no· Kubitschek.
Rodrigues S~abra.

Cristiano Machado.
JoséAlkm1m. •

São Paulo:
Novel1 Júnior.
Martins FilhO.
Lopes Ferraz.

Goiás:
Pedro Ludovico.
DáiIo Caxctoso.
Magalhães Silveira.
João d'Abreu.
Caiado GOO61.
Galeno Paranhos.

Mato Grosso:
Martiniano Araújo;

.Paraná:
Roberto Glasser .

. '
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Santa Catarina:
Aderbal Silva..
Altamlro Guimarães.
Hans Jordan .

Rio Grande do Sul:
Dll.másl0 Rocho..
Antero Lclvas,
Bltten~ourt Azarnbuja..
Nlcolau Vcrguclro.

União Democrática Nacional

PIauí:
Antônio Correia.
Adelmar Rocha.

Ceará:
Plínio· Pompeu.

Rio Grande do Norte:
Ferreira. de Sousa.

Pnra,iba:
João Agripino.

Pernambuco:
Joúo eleoras .

Alagoas:
Freitas Cavalcanti.
Mário Gomes.
Rui l?almeira.

Sergipe:
Válter Franco.

Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
Milton Campos.
Lopes Cançadc.

Goiás:
Domingos Velasco.

Mato Grosso:
Vcspaslano Martins.

Santa Catarina:
Tavares d'Amaral.
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Partido RepubZicano

:Minas Gerais:
Jaci FlgueiredÔ.
Fellpe BalbL ,

Levanta-se a sessáo às 18 horas
c 12 n,linutos.

•
MANIFESTO A QUE SE RI::FEnIU o SR. RAtllr

PILA EM SEU DISCURSO

A dita.dura de 10 de novembro de
1937, que só agora esperamos encerrar
numa nova Assembléia Constituinte,
não foi senão o remate lógico e ne
cessário dos quarenta e oito anos de
govêrno pessoal que, através da Cons..
tituiçâo de 24 de fevereiro de 1891,

. :vão até a revolução de 15 de novem
bro de 1889. Se algwn motivo de admi
ração ou de espanto fôr descober"L.O no
fato. de havermos cafdotã.o baixo na
escala das instituições políticas, ele s6
pode estar na circunstâncIa de termos
levado tanto tempo para. ai chegar. E'
certamente. indispensável que muito
sólida tenha· sido a nossa formação
moral anterior ao advento da Repu..
blka, para que, guardando aInda al
gumas apàrênctas ou alguns vislumbres
de liberdade, tenhamos esperado quase
meio século para. descer até ao poder
absoluto. Desde porém que,procla
mando a República. aceitavamos como
a mais. moderna e .perfeita forma da
democracia um. govêrno essencialmente
igual àquela contra o qual intransi
gentemente lutáramos, em nome da
llberdade. desde o grande movimento
republicano de 1824 até a pacificação
geralc.e 1845,. as nossas idéias sObre
!6nnulas constitucionais e métodos de
govêrno tinham-se completamente al-
terado por inversão. .

:e:ste é tocio o segredo do constante
decair para o govêrno absoluto em
que· se resume a nosôa história repu";
bllcans. até 1937. Ninguém dirá. que de
tamanha incongruência ou de tão la
mentável paradoxo não nos tenhamos
imediatamente ressentido. A vIda dos
primeiros anos da República, entrE;'
1892 e la95, foi uma. continua .luta
contra as pretensões e os "insultos do
govêrno pe13soal, táo 1,ntensa ~ dec1-

-...
djda quanto o foram aquelas outras
da nossa formação inicial como pais
independente. Mas, se as intemiiná
....eis guerras civis do primeiro l.,'elnado
e dt. Regência encerraram~se afinal.
com ao maioridade do imperador Pe
dro .rI, pela1nstauraçáo definttiva do
6ovêrno parJamentar, os três anos da
revolução reà~ral1sta· e da. revolta da
esquadrà levaram apenas à consolida
ção do govêrno de forma pessoal con
signado na Constituição de 24 de !e~

vereiro.
. Bem sabemos, e com trlstRZa. os re
cordamos, os profundos od1o'S .e as ir
redutiveis paixões que então nos agUa
ram em torno aos -doIs têrmos extre
mo:s de Monarquia e República, reti R

. rando~nos tôda capacidade de seguro
raciocínio ou claro entedimento. ·Agora.
porém que, na calmante perspectiva
do longo tempo decorrido, já podemos
examinar aqueles fatos em melhores
disposições de· espírito, esforcemo-nos
por_descobr..r-fues o exato sentido e' a.
justa naturêza, em . todo O' conjunto ....
das suas conseqüências até aos dias
atuais. Devemos compreender que o I

período entre o encerrame!lto da. revo-'
lução federalista, em 1895, e a instala
ção final do poder ab301uto, em 1937,
foi a nossa sistemática deseducação na
liberdade e no direito. VIemos grada
tivamente a. perder o senso exato das
colsa,g e o proprio sentJdo das pala
vras, até consentir,sem meios pra.tico!
nem lncentlvosmorals de reação, que
uma nrimária e bronca dit:ldur~ nos
tôsse apresel.1tada como a perfeita. de
moc:oací1l. que nos era própria ou a
única forma de democracia que nos
fôsse acessível ou imputável. Pro
curou~se apagar em nosso espírito o
conceIto fundamental das llberão.des
púublicas ou políticas, como princfpro
essencial e insubstitufvel garantíadas
liberdades' privadas ou individuais,
para. transferir essas garantia%. e
êsse princípio a simples. munificência
dos detentores do poder. Depois, com
a. recente intervenção de certas dou
trinas sociológicas tumultàriamente ,.e~

cebidas e pessimamente assimiladas
por inapetência mental ou carência de
preparo, chegou~se a nos dizer que a
Uberdade polittca de nada nos servirá
se liberdade econOnúca não tiverDlos.
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Liberdade econômica. em acepção justa
e precisa, deve ser a velha l1beràade de
indústria e de comércio (liberdade pri..
vada) • na qual tOdas as atIvidades prá
tIcas e tõdas as formas do trabalho
útil se incluíam. Ora, sendo ao eco
n<im1ca essencIalmente a que entende
com as permutas do individuo com o
meio, recordemos aquêles. homens do

poeta Horâclo - Epist. II - aeZ Lol..
Zium) que nasceram (l.penas para con
sumir os frutos da terra (/ruges con"
sumere naU). c, llsando~os a tão
aábia indiferença pelas liberdades polí
ticas. cheguemos logo ao corolário não
menos sábIo cle: que, a quem nos der

. de comer, nos devemos escrav1z~..•
. . Tal conclusãQ estaria, aliá~, em per
teitaconcord&.ncia com a. cultura po
titica e sociológica que nos fol longa..
JIlente m1n1strada para nossa inte1ra
conformação com. o govêmo de forma
pessoal, em continua evolução parn. o
poder ....absoluto, no qual se resuxPe e·
concretiza o regime instaurado;na
COLSt1tuição de 1891, mantida na de
193~ e lôgicamente rematada. na Carta
fascista de 1937. Não pesquisemos a$
tontes da nossa. degradação poUt1ca
nos fatos internacIonais que a esse
tempo tenham alterado as concUçóes
do mundo, nem tentemos fixar-lhe as
culpas neste ou naquele dos homens
que nos tenham governado. Seria ape
nas prócurar novos motivos decontu
1Sé.o. ~ contra uma certa orientação
geral que precisamos e devemos reagir,
.se realmente temos. a vOlltade de
em.ergir do imenso equívoco a que !o
mos arrastados nl'!. primeira Cons
tituinte republicana, .voltando da1 l.1.
prática dJ~ costumes e métodos de..
mocráticos. Na. obra nova que va
mos empreender, partamos sempre
da tlnne conv1cção -\e que uma l1oer
dade qualquer 56 e>.......ce na medida em
que e'ldstem os, melos de a defend.er e
continuamente garantir. Não há li
berdade Inerte porque, fI.. liberdade,
mesmo quando dela. tratemos COxIlo.
1limples faculdade: é sempre um exer
cícIo.

As liberdades privadas ou 1ncllv1~

duais só vivem e se mantêm pe1&s 11
berdades públicas ou pol1t1cas, que
4ela.s são a. constante gara.ntIa e a de
:fooa permanente. Onde I:áo houver di-

reitos políticos, 1nto é, onde os cidadãos
não tiverem meios·de 1n!1u1r normal e
seguramente na composição e na prá
tica do govêrno- no que especifica
mente se resumem e concretizam as
liberdades públicas ou políticas - lou
cura será crer de um modo efetivo e
cont1nuado naqueles outror. direItos re..
guladores das liberdades de 1r e vir.
de eleger domicilio, de e:scolher profis
são, de dispor do produto do seu tra
balho, de permutar ut1lldades e servi..
ços, de adquirir, alienar ou possuir, se..
g'l.1ndo o livre exercício das faculdades
na.tura1s e humanas pelas quais o 1ndl
víduo social pacifIcamente angaria,
consei.-va e faz prospe1,'ar a. vida. dos
seus e a sua própria.

Nas nossas reuniões e assembléias·
de natureza. profissional ou econo
mica, n~nca. falta· a declaração de que
nelas não se trata nem cogita de po
lítica. Quer dizer que, na promOÇão
e na defesa dos nossos direitos priva
dos ou individuais, fazemos supersti
ciosa exclusão dos nossos direitos da
outra espécie. Mas,· sendo a poUtica
afinal a reguladora universal das ati
vida<lcs sociaIs, conemos logO em
seguida a solicitar do pod-er púbUco
as providências ou medldas que ali
tivemos por nec~ssá:rias. Não vamos
indIcar um ato que nos pareça a.<:er
tado e justo, na consciência de livres
participantes do conjunto econômico
e político da Nação. Vamos solicitar '
um tavor. vamos implorar apenas um
socorro, pois bem sabemos ou pelo
menos o supomos que a t:.nica rela
ção nonnal entre nós e o poder ao
qual nos dírigImo~. está apenas na.
constante e inalterá.vel dependência
em que dêle nos reconhecemos e con..
servamOl5. A.ss1m tem sido e assim é
em todos os ramos da. nossa atiVidade
prática, todo negócio que c:ome.ce ou
que apareça, sejaIr.. quais fo!'em as
suas perspecciva.s ou as suas demons
trações iniciais de prosperidade, resol
vendo-se afinal em marcha lnelutã
Tel para a falência.

O grande mal dá vida. braSneira
está. todo em jamais conseguirmos ar
ticular. as nossas preocupações polí
tIcas com os nossos interêsses reais.
Todos sabemos em que consistem as
nossas dificuldades e beIXi. supomos
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que no govérno estaria o meio de re
solvê-las. Mas, quando chega o mo
mento de agir polltlcamentc, isto é,
de escolher, constit'uir e pôr em prá
tica. o govêmo em melhores condições
de divagações verbais de puro caráter
abstrato, que logo se traduzemero cri...
ses de1nrenso sentimentalismo, em
't)rno a simples indIviduas, nelas mes
mas descobertos como cxclusivos por
tadores de todo o segrêdo da nossa
~a.lvação ou da nossa fel1cidnde! ...
Aceitamos sinceramente que taI$ o.pe..
los à. confiança absoluta poss('J m em
principio corre::;ponder às qualidades
-pessoal:> elos· homens 1ndicados. Não
esqueçamos, entretanto, que pelo mes
mo processo Já escolhemos todos os
governos da República, sem que de
um para outro diferença substancial
se ob3crvasse, além do simples decor
rer de uma mesma l5éric, ·nn. produção
de mn mesmo e único fenômeno.,.

Dentro do regime instaurado IU\
Constltulçãode 1891, reproduzido em
llngua. menor na de 1934 e continua
do na ele 1937, apenas despojado nes
ta últ1ma do que nas outras duas se
continha. de extravagante, por ina
daptável ou mais ou menos falacio
so, não há.' como trazer qualquer eri
c&z ou benéfica alteração às coisas do

,I BrasU. Para o não entender assim,
.será lnd1sptmsâvel ignorar tôdaa. pc-

• Dosa c longa experiêncIa dêstes últi
mos cinqüenta e seis anos, a haver
por acaso esquecido, ou deixar-se vo
luntà.riamente iludir por obstinação
1n'.:.d<:tivel. Não há. como justificar
ainda a protelação de um triste esta
do de cols&.S como o nosso, com es
peculações juridIcas ou .subtilczas
doutrinárias. O que a experiência de
monstrou como errado e desastroso,
não se pode justificar como teoria,
pois não há. teoria que se oponha sê
rbmentc à observaçáo experimental,
uma vez que e desta sOmente \.J.ue as
teorias se dedUZem. Não pode ser ll..'1l
regime· de· llberdade, um regim~, re
almente democrático, no moderno
conceito de democracia, aquêle PO qual
a Junçã.o executiva do poder público
se possa em qualquer instante ou a
qualquer tempo superpor ao julga
mento da opinião. Em tal hipótese,
o govêrno reverte sUnplesmentc,ao

poder de fato1 que, nesse caso, é fi.

própria defInição de tzrania.
A idéia de que o poder ele fato .se

converte em go."êrno democrático pe
la mera substituição periódica dos
seus depositá.rios, é apenas um equí
voco grosseiro c certamente deploz:â
velo O exercício do poder a prazo fixo
traduz·se em apd1ca~ão temporária.
da soberania, quando a soberania, em
regime democrático, é uma qualIda
de constante, exclusiva e inseparável
elo povo ou da Nação, nú seu eon
J1J1lto, não podendo ser, portanto,
caudonada. Por pouco que o poder
de ~ato, de série ,perIódica constante,
tarteomo o inaugurado na Constitui-...
ção·· de 1891, encontre oposição. 011 re...
.s1stencia em sua frente, logo tende à
continuidade indefinida, sob funda
mentos de manutenção da ordem ou
de salvação públ1ca, que ele mesmo
proloca por intima necessidade ou
que,cspontâneamente germinap:1 dêle
mesmo 'ou da sua própria natureza .
:e:stc tem sido o exemplo jámais del)
mentido c sempre confirmado de
todos os povos repubUcanos que se·
têm deixado embalar numa l1usão
qualquer de liberdade, sc..b governos
desta espécie.

O poder executivo, I1uma organi
zação constitucional realmente demo
crática, precIsa estar· sempre e contl
nuamente sujeito à prova de con!fian
ça. n:ste é o únIco melô de evitar que
êle transponha, mesmo com ~ me
lhores· intenções, n. exata linha alêm
da qual se sit'ja e sOmente existe o
poder de fato" Essa prova, que, fre
qüentemente, é uma demonstração por
êle mesmo provocada no lnterêsse'
próprio, só se estabelece c funciona
eficazmente no govêrno de forma par
lamentar, qUê é a única expressã.o
técnica da democracia., segura e. am
plamente comprovada na grundê na
ção moderna. É pelos votos do par
lamento, eleito pelo povo no exercj~

cio da sua exelusivp. qualidade sobe
rana,que se a.fere da solidez moral
ou dalegitimidadÉ: de um dado poder
executivo, Por ai se saberá se êle aln
d,'. se 'mantém como exata peça do
sistema constitucional, com funções e
recursos legalmente definidos, ou se
já extravasou deoisas funções e e::-
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cedeu dêsses recursos, degenerando,
portanto, em simples poder de' tato.
:.é~'ai, e 5ômentca1, que se !U;G conere-

,ta e efetiva a responsabilidade gover
namental, cuja sançáo primeira e
obr1gató11a, em caso de êrro, falta ou
negligência., é, C não pode deixarãc
ser, ao demissão, poIs do contrário o
que se oferece f: a permanência de al
guém nunH'~ função para a qual já
perdeu dctodcfr as qualldl1.des, tornan
do..se, porta.nto, estranho" perturbador
e subversivo, em~plena ver1f1cação da
espécie criminal do abuso de eon
tJança.

Multo nos que1Y.amos a.té bem pou
co da grosseria. e da. falsidade das
D0:353.S práticas eleitorais. De nada
serve, entretanto, a posse ea apl1c:;l.
çfi.o dos m~is sábios processos de su
frágio, se a eleição se destina apenas
a lndicar' per1ôdicamente um fiador
l1nivetsn.l .das nossas liberdades, po
dendo no prazo do ,mandato dispor
como entenda dos nossos bens, das
11Qssas vidas e da nossa honra. A na..
tureza da eleIção não altera nesse
caso l\ função pa.ra B. qual se elege,
pois, de uma forma OU' de outra, será
.sempre o despotlsme,· muito pouco im
portando. que seja êle temporário ou
pe:manente. uma vez que, temporário,
por necessidade próprta, tenda a fa
zer-se permanente " De .igual mane1
;ra carecem de sentido, as criticas que
se façam a.o parl&mento, em regimes
dessa natureza, .quando nêles. por
ventura, ainq,a exIsta. l,) parlamento.
A função essencial do parl3.mentO é a
de tr1bunal para julgamento do go
vêmo. Ora, se, notaro comum, é di
ligênciz. inicial no Julgamento dos de
litos a privação de liberdade, como
julgar a alguém que; por prazo exce
dente do julgamento, se presume (\
guarda e o dtspf:nSador de tódas as
liberdades? .
'O passo .inicial pa.ra reposição do

Brasil num regime. de bases demo
crátIcas .só pode estar no {'.ompleto
repúdio do ~ovêrno pessoal, séja qu~
exista. por slmplesvoncade dnquele

. que o exerçu, como:o tivemos apaI'tir
de 1937, seja que se :t:unde em cons~

titu1çõcs de mais ou menos regular
promulga.çáo, como ao de 1891 e a de
1934. De outro lido, nada ,5ib"IÚfica.

fulminar de perjuro, de in.!iel ou de
sonesto o presidente que :se afaste,
paro. concentrar tódo.s as esperanças
num outro que se deseje ou que se
instale, como ma..13 ou menos sempre
o fizemos c ainda agora o repetimos.
Nessa infindável oscilação entre o
endeusamento e a maldição dos ln..
divícluos, o que realmente se proces..
ea é n. eterna procurtL elo bom dtspo
ta, que John Stuart !vUll designava
como sendo a mais, tresloucado. de
tôdas as qUimeras.

O--sístema parlamentar" como últi
ma, ou mais moderna expressão da
experiência civilizada. é de todos o
t.cm1s lógIco c o nw.1.s simples. É de
todos o m:ils lógico, porque é nêle
que mais seguramente e melhor .r-c·
realiza. o princípio fundamental da'
:sC'ooranln. da Nação, pelo ,fato de tor.
nar o governo, efetiva e continuamen
te, responsável perante n. opinião pú
blica, rer;ulare efica.zmente represen
tada no parlamento eleito pelo povo.
:e de todos o mais simples. porque ne
cessAriamente exclui. tôda possibili
dade de conflito entre o gcvêrno e a.
opinião, pelo processo compulsório do
voto de confiança. Não pode hav~

duelo onde um dos contendores au
tomàtl<:amerlte se eclipsa pela sim
ples manifestação da controvérsta,e
tendo-se em vista que o CODtenctor
ecUpsável é apenas um mandatário,
assim põsto na impossibIlidade de
exceder do mandato ou abusar em con
fiança do mandante. logo se compre
ende tanto a perfeita lógica como a.
inigualâvel simplicldadcdo sIstema.
1::1c significa apenas a aboli\,'ão total
da guerra civil, em suas menores ma
nifestações e em todos os seus gra.us.

Quem estuda. o sistema parlamcnt:a.r
com alguma inteligência e basta.nte
penetração para bem compreendê..lo
nunca evUa ue sentir-se admirado
unte as reservas c restrições que aln~

da lhe opõem certos espíritos dltos
democrât1c:os. Que o repilam fran~

eamente aquêles que, partindo dos
últjznos extremos da razão, a1n~a

acreditam na regcneTação do mUllqO
por efeito de alguma sábJa e irresis
tivel ditadura, compreende-se. Nêle
st concentram todos os 1nstrumentos
lcga.is da. liberdad,cj .. êle é o mais etl-
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caz e completo Instrumental da !lber..
dade, se, de um ponto de vista mais
espiritual ou mais alto, não fôr a
própria inteligência da democracia,
no plano geral do mun'Clo contem
porâneo. Não o eleve certamente
amar quem possa ver na abol1çâ,o to~

tal da liberdade, no fim de tódas as
liberdades, luna espécie de retórno
último c triunfal ao paraíso terrcal.
Mas, que o pretendam torcer, redu
zir ou degradar. os que se proclamam
sinceros adeptos da democracia, pas
sa na,.turaJmente os limites do aceitá
vel, sobretudo quando entre êstes se
nos apresentam juristas tidos por no..
távels e conhecldos· pro.fessôres de di..
reIto! ...

~ Nos exíguos limites da nossa capa..
cidade, estamos aqui a tentar um es
fôrço de convIcção, em nome dos mais
urgentes e sagrados interêsses da
nossa pátria. Seja..nos,portanto, per..
mitldo um eiame daquelas reservas

ou restriçõeS, a ver o que realmente
elas comportam.

A primeira delas ou mais antiga,
por filiar..se ainda aos primeiros tem
pos da instituição parlamentar, é .fi.
que se refere às assembl~ em ex
tremo apalxonad::t.s ou ditas taceio..
S8.6, àS quaIs é in<lispensável con
trapor certos corretivos ou da
dos empecilhos em benefício. da paz
públlco. ou da per;Ceita justiça so
cial. E' fécll de ver que ai se trata
de uma idéia já. ml1j.to velha, que
2.penas escondeaanacrõn1ca preo..
cupação do reI, como entidade excelsa,
de ir..talível c imperturbável natureza
providencjal. Hoje, porém, que .a .

. assembléia, como imediata emanaçâo
do voto popular, é o órgão exclusi..
vo de expressão da soberania, êsses
últimos devotos da. soberania pesso..
aI do rei ou do monarca estão a in
clinar-se ante $1 a.ltar vazio, Se o
parlamento é o àeposltário da sobe..
ranla da N8.4;ão, nada existe acima
do mandato parlamentar, nos seus li
mites constitucionais, senão o próprio
povo numa .eleição subseqüente. Qual
quer um tem a faculdade de criticar
o parlamento, de ex:ml1nar-lhes as
iniciativas e os debates, no fundamen
tal e livre direito de marJfestação do
pensamento. Mas, tentar meios .dire-

to::> de forçã..]o·· ou . colb1~lo, é pura
ação subversiva. perfeitamente lden..
tifieável com desatino de uma tur..
bo. anônima c n.mot1nada, que lhe tn
vadisse o rccln~o das sessÕes, p:lra su..
jcltá-Io a brutal e cega inconscién..
cla dos seus impulsos.

Tnmbém.ni4o àctxa de revelar bem.
fundos sinais de anacronismo a outra

. idéia de cassar ao parlamento o di
reito de regular a tormação e a du
ração dos ministérios, 'tornando êstcs
diretamente elegivei~ pelo voto po..
pular. Aí voltamos à atribuição· do
poder a prazo .fIxo, seja que fique
êste nas mãos de um s6 indivíduo. ,
seja .que passe ao domínio. de um
certo grUpo. Separada sistemà.t1ca
l.l.LCnte a função dellberafiv-a; que é a.
do parlamento, da. executiva, que é
a do ministério, teremos dois pode~

res emanados da mesma tonte, que
automàticamente se Julgam iguais no
direito de reagir um sôbre o outro
abrindo o conflito e criando a con:
fusão, que só tenrJna pela suprema
cia···-ma-ter1al . d.o poder de jato, no
qual o segundo afinal se resolve e·
concretiza. Dado a êste sistema o
nome de. colegiado~ há quem .nêle
descubra. agora uma. preciosa nov1~

dade, para remédio e cura de mn dos
maiores males que vê ouacrediUl. ver
no moderno parlamentarismo: o da
grande instabilidade dos governos:.
Perante as últimas circunstâncias da.
nossa vida pública, a·bstenhamo-nos
de considerar a .inferência de que na
maIor duração esteja a excdên.cia dos
governos, para notar apenas que no
sistema ai p::roposto não há noTida
de. alguma•

Restabelecendo, como já. vimOõ, a
l1,1ta secular da liberdade com a au
toridadet êle tem o seu tipo clássico
no velho govêmo da rr.pública de Ve

neza, onde o Pequeno ConselhoJ cons
tituIdo em irresistivel oligarquia de·
mercadores, acabou por absorver e
mesmo totalmente excluir o Grande
Conselho, para· envolver e dominar o
universo das relações sociaIs pela cor
rução:

Ha na histÓria do lr.'mdo antigo e·
do mundo moderno. senão mesmo do
mundo .contemporâneo, uma longa
série de colegiadosJ~om os vários no..
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mcs de triunv1rato, consulado, cUre..
tórto,'e outras juntas govemativas,
que todoo se resolveram em simples
despotismo, pelo predomínIo tinal da.
mais forte ou da menos escrupulosa
das suas indiviclualidades componen
tes. Se preferimos falar do de Veneza.
é porque :rol de todos o mais perdll~
rávcl' e eficiente, por ter as ::luas bases
àe 1nterêsse,' como um especial govêr
no de mercadores, numa geral venal!..
dade mercantil. Para admitir- um go...
vêmo desta espécie como um' apare...
lho de invenção recente, especla1u:len..
te adequ~do ao curso das relações po
líticas. numa moderna democracia, é
preciso excluir a histórIa dos estudos
de direito público, sem ver que o di..
l'eito público não é senão a história
das relações pol1ticas,jurldicamente
metodtZada.

Devemos examinar também a gran..
d{l questão dos três pOderes do Estado,
o Executivo, o Leg.!slativo, o Judlciá.,:"
rio" que, &egundo parece, devem, ser
separados, independentes, e ao mesmo
tempo, harmõnicos entre 51. Admitin..
do &se' principio da separação e· d~
1ndependênclaJ p·a· harmonIa, como
condIção essencial do .govêrno UVl'e,
coD.dena~se ímedfatamente o ::;(stema
parlamentar por fazer depender o
primeiro dêles (o Executivo), dos votos
do segurido (o Legjs!ativo) • .sem co.n..
tudo nos <:llzerem onde ficam a sepa..
ração e 'ao 1ndepenc.iênci8, do terceiro
(o Judiciário), uma ve2: que, vazado·
em moldes prescritos' pelo segw:ldo,
tem 00 seus agentes escolhidos, 'no~
meados e promovidos pelo primeiro,
J4B.s trata..se ai de uma. doutrina à

.."qual se p.1llprestam grandes foros ct
ent1!lcos, por der1var~se, come é cor
rente, do Espfrito dCl3 Leis de Mon
te&iuleu.

Ora. Mont.esqu1eu, havendo tomado
coItlo ponto àe pa:tida dos seus estu
dos os autores latinos da idade clás
sica, 'quando falava em poderes poli
ticos ou DOderes do Estado, r~feria

se sobretudo ã. rea.leza, ao senado e aos
tribunos· do povo, da antiga Roma, que
êle queria ver reproduzidos nas 1nst1~

tU1çães .inglesas da sua época. li!o seu
Espírito das Leis, publicado em 1748,
não se fala ainda em. soberania ao
povo, noção esta. que s6 começa. a ma..

nffcstn.r-se quatorze anos depois, com
o Contrato 'Social, de Jean Jacques
Rousseau. Mas, ainda ai, é só muito
dJscreta ou 1mprecisa. que ela apal'cce,
não sendo fácil caracteriZar ou fixar
bem o povo ao qual o autor se dírlge
ou se refere, Ri ainda uma espera
de vinte c sete anos, pois é apenas
nos primeiros meses de 1789, nas vés~

peras do acontecimento decisivo 'e fun..
dàmental de 14. de Julho, que a grande
noção 82 eleva, inteira, precisa e clara,
no célebre panfleto sóbre o Terceiro
Estado" do padre Emanuel - Joseph
Siéyés. Ai, sim; no seu ambiente pró
prio, o da Jgualda.de universal dos dt~

reitos, surge a formidável pessoa moral
doPava Soberano ~

Siéyês foi o publ1cista oncial da Se..
volução. Entretanto, a primeira consti.. '
tuíção francesa,. de 1791, ainda não

,tira os seus fundamentos ou as suas'
raizes daquele grande principio essell"

, dal. CDmo as Jeis ínglr..sas, que o pró... ,
prio Siéyês, contra as idéias de Mon..
tesqUieu, tinha poz. multo tfmid~ ou
incompletas, ela também procurava
uma .possível conciliação da coroa com
os dtreJtos do povo, mantendo o rei
em face do parlamento. Na França.
não se dera, porém, a continuact~ e
lenta adaptação de a.ntigas leis a novas
'condIções, operada na Inglaterra, Pro..
mulgada a constltU1çào e convertida a
~embléia Constituinte em Assem..
blé1a Nacional Legis1ativa, ,tais se re
velam imediatamente as resl~tência.s

elo tronoéontra a ação parlamentar, '
que, no dIa prime1rü de outubro da..
quelemesmo ano, o deputado Isnard
cobrla as aca.lora.das d~cussõcs entre
montanheses -ê girondino;:; com a se
vera. e trágica advertência: toute ten·
tative de conciliation est inutile! •.•

Aquela constituição não duraria'nem
mais um ano, No dia :20 de setembro
de 17~2 instalava-se a Convenção Na
cional, Siéyês rerogia uma nova éons
tituição na qual não haveria mais
poderes a equilibrar, porque só havia.
o" poder soberano do povo.,. :e bem
conhecida a angustiosa e longa 'série
de triunfos e desastres que, na ordem
interna e internacional, forma. a h1s
tór1a. da revolução francesa até a. paz
geral de 1815. A primeira vista, dir·
se-ia que o segrêdo geral daqueles
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fl,Contecfmentos em tôda a Europa
C6t~ na hostilidade al.1g1o~!rllncesa,

corno se ti programa do govêrno' de
Londres se' resumIsse todo em conter
c destruir fi. grande corrente de idéias
emergente de Paris. h. verdade, po
rém, a exata verdade hlstôrica, era
que, acima c além de todos aquêles
t~rríyc:15 incidentes, a poHticados
dois pOvos se resolvia afinal num
processo ele convergêncIa para 't.ln1
mesmo fim. Em 1815, o velho poder
absoluto, para salvar-se ou subsistir,
aInda tcnt::uia encontrar urna base
de transação no prlncip!o de legitt
midl'lde.Mas, o trabalho para a Sua
completa eliminação foI prozseglAtn
do igualmentemet6cUco de um' lado
e de outro do ~nal da. Mancha, Por
volta. de 1848 a Europa inteira S~

, agita em, pusca de !órmu1:ls constitu
cionais, até às margens do D~nÍ1bl0,
Entra-se, na segunda metade do sé- ,
cuIa XIX. Em França éa·Tercelra
Repú.blica, partindo da preliminar de
qU!! o poder executIvo, como sucessor
democrático do antigo poder do rei,
deve submeter-sc aos votos do parla
mento ou simplesmente demitir-se.
Na Inglaterra, é a !usâo progressiva
das prerrogaUvas do 'rei e dos pri
vilégios do' parlato no direito dos Co
muns. Está criado e assente o mo
derno Sistema Parlamentar.

A le1 s6 existe onde existia o poder
supremo ou a,soberania que a san
cione. Esta é a exclusiva concUc;ão da

• ordem· nas sociedades humanas. A
sob~ran1a~ como poder lmanentp., só
pode ser una, não achnitindo, portan
to, pluralidade, sob penp. de não exis
tir de modo algum . Onde a sobera
nia tende a dividir-se ou não se te..
nha ainda unificado, o que (>yjste é
apenaS a guerra civll, seja que esta se
contenha ou reserve transitoriamente
,nalguma forma de compromIsso, seja
que francamente se declare em con
flito armado. A cívi1iz8.ção, como pro
cesso histórico, resume..se tôda na·
evolução da soberan1a pessoal do rei
para. a. soberanIa coletiva do povo~
isto é, na progressiva passagem da
Monarquia paro. a Democracia..

Não pode, portanto, haver poder~s

separados e independentes, harmôn1...
cos ou não, senão cqroo Instante de

transição ou fase de gueITa civil, tal
como era a. da Europa da época de
Montesquieu, entre o esboçar-se o
repúcUo do soberano pessoal de di
I'lelto d1'V1no e a formação do novo
ccmcelto do pavo soberano. Tudo
cstêve em descobrir e aperfeiçoar
(juridicamente, constitu.ir) o meio ou
o prooe5iS'O de man11estaçáo legal da
DOVla sobeTiamia. Só existe, porta.nto,
um pOder, o da. Nação Soberana, que
Sê cxpre-ssa no pa.rlamoo:to eleito p~lo

povo. Tudo o m-ais, fora dal, sáo
puras funções a.dm1rn1strativra.s, que
se especia11zamn'Utna certa ca:t.eg'orla.
oficial, segundo -as suas _ atribuiçóes
ou os seus fins, m'às que tôdas se
conitmdeni na. mesma qualidade de
serviços, OU na natureza. comum do
Sen'iço Píúblico; no quM se CO!l1Ver~

teu ou transformou o Mltigo serviço
de Sua Majestade,

A idéia de O1'ga.n'1Zax ou l"eorgam1zar
'Um.~,g.rimde país modem", n'1l!Ill S'1S-
tema 'de- pOderes ttlpart11:le sign1:flca,
portanto, reconhecer a guerra c1vtl
como torma. de govêrno pennanenre.
Em qualquer parrte .. do :nu'11.do esta
ldé1a se traduz1r1a nmna mam.1!esta.-
ção ,de grande atraso, senão mesmo
de completa ignorâ.ncia. Mas, no
Brasil dêste momento, perante a lon
ga, amarga. e triste e~er1êncta que
já. fizemos, 'e'1a SÓ se expl1ca como
ob11te4ação moral ou perversão do
senso. Será s'.mplesmen.te um ato
criminoso!

Em favor da cont~nuação do BrasU
,nas linhas gerais ou IliO regune da

Constituiçá(l à'e 24 de' fevereiro, 'TteSta
ainda um argumento que se baseia
a.penas numa !ãcJU e rudimentar an-a.-"
10lgia., por isso m-esmc agradando
m'Ulto à simplicidade de emas na
tJUI'ezas. ~ o de qUe.:)S Esta.dos Um
dos. na. eficâ.ci-a das S-:las Uberdades
e na opulênocl3, da sua econOmia. são
ao mel:bor' prO'Va de que o presideIlC1s
l1sm:o é o r,egime lo.ea.l para os po
vos amer1-eanos. Para esgotar a
série, vejamos ainda que sentido ou
que valor possa ter tãoimedia.ta.' e
tão Gimlples alega..çáo.

A formação das antigas colônias
do Novo, :r~undo, como pa1ses inde
pendentes, resultou mu.,:to ~atam.eal-
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~ das condições h1st6rlcas das m~
tr6poles 'respectivas, entre a fase do.
prim:ei.:ra ocupação e a. époc-a. da. In..

. dependêneia. O principal fen.ômeno
poUtico da Em-opa, av tempo em que
se· descobriu a AméTtca., era a ccmN

:5Ol1iia.ção da. grande ;:],onarquia da.
Renascença., sô1>re os pequ'enos es·
tados feuclais trazidos da Idad"e Mé
dla. Segundo certas fronte.tras lin..
güísticas, dentro de limites geográ...
ticos admItidos como naturais, o poder
gOVcrnalIlental !1rmn.va--se por unifi
cação, automàtfcamcnto traçando o
perrn das grandes nações modernas.
Na continuidade territorial ou na
continuidade de domínios doconti..
nente, êsse trabalho de formação na
cional desenvolvcu~se numa longa sé..
rle de mútuas invasões e guerras In..
termináve1s, que, por evidente neces
sidade de defesa externa, ex~glu o 50...
crif1cio de v~:"1-},as libErdades regionais
já conquistadas, ao grande poder mi..
litar do rei ou da coroa. A~sim, for
xnou·se a espécie monárquica absor
vente e autoritária, que teve o se l,!

tipo mais poderoso e mais brilhante
na França de Luís XIV. Os inglêses,
porém, isolados pelo mar, isenta.ram
se das mesmas invasões dinásticas do
continente, podendo, sôzínhos nas suas
Uhas, resolver o problema da grand.e
Monarquia, sem terem de trocar as
antigas liberdades dos seus con<;1ados
pela. proteçáo de um grande soldado
vitorioso. ..'

E' nessa dualidade de processos qu~

se encontram as bases de evoluçã.o dos
.países americanos, segundo tenham
sido colônias das potências continen..
tais ou da Inglaterra. Enquanto a Es
panha e Portug'al para cá mandavam
os seus capltãesw genera.1s, seguidos de
umarigída montagem jucUcla1 e ad..
ministr3.tiva de· caráter miUtar, va...
:zada na universal concentl'ação auto
ritária dos seus métodos de govêrno,
a Inglaterra contentava-se em conce...
der as novas ter:raE a simples part1-

. culares,. recomendando-lhes apenas que
organizassem a justiça e a adminis..
tração nas estritas normas das suas
leis tradicionais. AQ chegar a época
da independência, existiam, ,de um
lado, vastas organiza.ções adm1nistr&.-

.. Uvas de caráter unitário, dom1nadal5
por uma forte burocracia denomea...
çãolTeal, e, de outro, treze repúbllcns
agrá.rias, habituadas desde o pr11lCíp10 a
eleger todos os agentes da autondacle,
desde o sn.eril! 00 arraial mais êrmo
até o procurador público e o juiZ nos
centros mais populosos.

Foram Ostes os daelos hIstórIcos· sO
bre os quais as várias colônias ameri
canas tiveram de estabelecer a suo.
vida Independente. Do lado iberico ou
latino, onde quaisquer garantias de
foros ou direitos, nas várias grada.-
çóes da autoridade pública. procediam.
do poder supremo ou do poder único
d'El Rey, a independêncIa manifestou..

..õe imediatamente pela transferência
desse poder animodo ao herói nacio
nal que a conquistou. As várias for
mas de liberdade. continuaram a bai
xaI' daí, como concessão sobcrans., se·
nfio mesmo como condicionada e vig1...
lantc tolcrânchi. As tentativas de 11
berdadc de origem popular, isto é,
partidas de baixo para cima, auto
màtlcamente se resolvIam no plano
necessàrlamente m1l1tar da guerra c1
vil. O poder podIa mudar de mias.
Mas. meVitàvclmente, revertia ao sen
modêlo clássico, por falta de hábitos
estabelecidos ou de bases histórh:as
para outra coisa. Do lado britânIcc,
a euforIa da. inllependêncla não fez
senão consvl1dar aquêles povos no 3en'"
timento das suas velhas liberdades,
pois era exata.mente para completá-Ias
na esfera dos interêsses econômIcos
que elas se separavam da metrópole .
Nasceram, assim. treze nações indepen
dentes, com iguais direItos soberanos
que, se consentiam em federar..se, era· .
para melhor preservarem e garantirem,
êsses mesmos direitos perante o mun..
do exterior. O tato de haverem de
sJgnado como Congresso a ~ua grand9
assembléia constJtuinte de F11adéI!1a,
prova bem p.ssas clrcUnS~âncins!pols

o vocábulo congresso, atéento.o,se
aplicara. exclusivamente a reuniões de
embaixadores de países diferentes, ..
como o Congresso de .Utrecht, o de
Munster, o de Osnabruck e osvâr1os
outros realizados até àquela época.
Mas, fôsse qual fOsse ao natureza e a
extensão do poder criado com a novs.
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figura legal da Unlão~ é fácil de ver ..
,que elas jamais lhe consent1r1am
maiDr intervenção nas su-ns antigas li
berdades do que a que tlveramo rei
inglês de quem separavam.

Como pensar ou mesxno supor, com
e.ntecedentes tão diversos c clrcuns
tànclootão opostas, que o sistema
aDglo~amer1cano possa constltulr mo
dêlo olJrigat6rio para todos os países
do contlnente?

Mas é pelo exame d~ evolução pos
terior dos povos europeus que melhor
se esclarece e compreende essa profun
da antinomia das instituições politicas
nos dois grandes ramos etnográf1cos
das Américas. Foi por adição lenta. e
progressiva dos atos fixadores das suas
liberdades primltivas ou 1nic~a1s, des
de a. época feudal,que a Ingla
veio ascendendo ao alto nível do" mo
derno direito públIco, nas inst!tuiçõez
parlamentares. As nações ao contl-

. nente, havendo :fundido aquelas mes
mas liberdades no poder e na glória
da grande Monarquia, tiveram, a par
tir dos últimos dias do século XVIII
e sobretudo no decorrer da prime1ra
metade do século XIX, de as re
cuperar instantâneamente e cnl bloco,
fiXando-as em grandes constituições
escritas, por assim dizer, de uma as.
sentada. O processo funcional do
poder público, part1njo sempre daan
t!ga cõne do poder absoluto, guardou
ai o seu sentido descendente, para
baixar gradativ~mente até n.s últi-:
mas categorias adm1ni~trativa.5 e ju
dic1âr1as, apenas peJ.'dendo o antigo
caráter de despotismo, por haver-Ee
transferido o principio 3Oberano da
pessca do rei ou do monarca para o
parlamento. R.etenha,-se bem essa du
pla conseqüência das circunstâncias de
forniaçáo da grande monarquia, sObre
a. evolução ào governo parlamentar,
nas ilhas britânicas e nos países eu-~ .
ropeus do continente, se se qU1~er

ver claro na. vida pública das naçoes
americanas.

A. primeira vi~ta, sáo tão opostos
05 dois processos, o" britânico e o con~

tinental, que até parecem diferentes
nos seus func!amenooõ e na flua pró
pria natureza. No primeiro, as m~~

nitestações da lIberdade po31t1ca Va\)

em ascensão até as mais altas esferas
do govêmo; no segundo, êles partem
dai, até a últimas relações da vida
municipal. Não esqueçam, porém, que .
o grande e forte parlamento resultante
do processo continental ascende lm
cJalmente das mais profundas cama
das da população, em tôda a extensão
do território, no numeroso e i~na.lit'â

rio concurso do sufrágio umversal.
Nas suas origens essenciais, como nas
snas conseqüências práticas, os dejs
processos são idênticos, não se poden..
do d.esconhecer ou ofuscar o alto grau
dt" civilização e o esplêndido progresso
a que atingíram no moderno parla
mentarismo os países continentais do.
Europa, como a França, a Bél~ic!)"

a Hclanda, a Itália e as monarquias
escancllnavas, senão mesmo a Espanha
e Portugal, na medida em que o con..
seguiram praticar.

Mas, se se trata. de descobrir ou assi
nalar os pontos d.e contato do sistema.
parlamentar inglês com os dos países
europeus, devemos recordar que, ao
mesmo tempo em que êstes procura
vam melhores meios de sujei tar 8S
decisões -do "govêrno ao parlamento da
eleiçáo popular, os inglêses, pelo alar
gamento dos seus direitos eleitoraís,
tenazmente ptosseguIram na comple
ta. absorção dos cUre!tos da Coroa e
dos privilégios dos Zords na Câ.mara
dos C<>muns. O esfOrço de mútua apro
ximação dós métodos poUticos ..no oci
dente europeu daquela. época foi tão
claro e declcUdo, que, desde a. pr!
meira. metade do século XIX, 05 pal'
tidos Tory e Wh1g, da Inglaterra,
aband<>navam êstes dois tradicionais
a.pelativos para se crismarem de Par
tido Conservador e Partido Liberal,
a perfeita moda do continente. '

A evolução nos modernos métodos
democrâticos, entre as ilhas britâni
cas ~ os povQS continentais da Euro
pa, pode ser afigurada por u~a mesma
revolução (na exata nccpçao !1sica).
mutuamente, opera.da em sentido in~

verso. Os norte-americanos, havendo
tom.ado a mesma direção segwda pelos
1nglêses, contentaram-se, porém,. em
tlcu nos dois têrçcs do percllrso, dei
xando de ascetLder até as formas ca
racterísticas do gQvêrno parlamenta.r.
Ou pol'Que· não tivessem de lutar con-
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tra as tradicionais prerrogn,tlvas da.
coroa.; a que os inglõ,ses se sujeita
vam, ou porque multo se lisonjeassem

-na idéia do soberano eletivo ou de ()ri-:
gem popular, que qualquer um, nli
igualdade republicana, pOdia vir a en.. ·
carnar, acerto é que êlcs pararam
na, constituição de 1787, ainda no sé..

• culo XVII!, para ai quedarem !).té os
c1ia5 atuais. Que continua a consti..
tUição de Flladelfia a se::- o regime
Jdeal para os próprios Estados Unidos,
não é opinião unânime nem mesmo
entre os publ1clstas americanos, pms
lá existe e contInuamente se alarga
a' corrente em contrário chefiada pelo
Uustre professor Nicholas Murray Bu..
tler, antigo reitor da universidade de
ColOmbia. De certo e indiscutível neste
assunto, só temos a profunda e clara
obse---vaçãô de Emite Boutmy, de que
a chave dn.3 liberdades amerlC3.naS
não está. na constituIção federal .de
1787, mas sim nas const1tuiçõe3 esta
duais que lhe são anter1ore~} onde
se guardam zelosamente as antigas ll..
berdades regionais dos velhos colida
dos da Inglater:ra,

Porém, não é do mérito mais ou
menos atual do sistema -amerIcano o
Qe q'Qe tratamos, 'mas apenas das suas
J)osa!biUdades de .adequação aos povos
la.tinosdo . continente. Não há. evolu
ção nacional que não seja um ':lado
processo histórico. sujeito a um de
terminado . sentido cron6logico ou :),
uma certa ordem de antecedentes.
Para as nações latino-americanas ::6
ha.na e s6 existe uma linha de :15-'
censâoao moderno direitI) público - .
Do mesma tomada r.o século pass'ldo
pela Europa continental, donde pro..
cedem como raça, costumes e tradi..
ções. Ninguém inverte no tempo Q

sentido da sua' história ou da sua
vida, que, paxa melhor. ou pior, será
sempre uni sistema de conseqüências.
O natura non Jacit saZtus do ve~ho

Le1zn1tz, não é aforistico apenas no
mundo físico. " Nascidas e formadas
no universal autoritarismo da monar~

quia absoluta do gênero continental,
e secularmente habituadas a recebt:r
todos 05 direitos sob a forma. outo-r..
gante de :fora~s, como p'odenam essas
nações, pelo simples fato da inde~

pendência, investirem-se subItamente
no processo h1stórlcc. dos países QC
língua inglêsa.? Pouco Importa. que
grandes progressos tcn11am dcp,)i!;
realizado em outros domínios do pen..
samento" A llberdaclc, no mesmo
Re...'lt1d:o das relações pol~tlca5 ante-.
rlores, teria e ainda. terlÍ de orgatll..
:lar-se no plano mais ulta da cor~..
trução política, pela Imediata trnID3..
formação do poder pessoal elo rel, elo
cL;,tador ou do caudilho no poder co..
letivo de umparlo.mcnto, em cujos
d.ebates e em cujos votos cln clame,
Vibre, lute e contlnll~mcntc rCnMr;o.,
pata descer zelosa e vigilante o.té ns
óltimas categoria.s do Estado, como
reflexo fiel e eficf\z do. onimmln. e
instantânea ascensão do voto popu
lar, nos dias de eleição. Nol'l llmltes
da contIngência l1umnnn, esta é pil.rll
nós outros, os latino-umcr1cnuoa. a
única forma possível de democrnc1a
ou de repúbllca.. .

Nas consldemçécs que tcmos1'cito
até aqui sÓbre o lndol1ifltórtco d':1s
doutrinas con.c;tltuclonnlK. vlmofi r\ (l\
lar do mundo ln.t1no~nmp.rJcllno ou.
mais espechtlmentc. do ml'luclo lbe..
:o-amerlcano como um tod'..'l coeso e
u:ú!orme, sem levar em conto. n. du..
pIa origem espanholn c porttHçuesa.
que osepal'U em dUl\:1 pllrtC/i dite ...
rentes entre sI. ll: que, cncc;ntranào~

se nessa ci!erença. o mclhen' argu
mento de fato, em Cavor dn tose ge~

ral que defendemos, propos1talmen
te a reservamos parn. o ponto em que
gestivo c' c.:-n71ncente Be nzcsse" Nos
pa1ses de origem castelhana, o. pas..
sagem da monarquIa nbRolut.a para as
fórmulas do govêrno conl'ltltuclonal
confundiu-se com o ato dn. Indepen
dência, processn.ndo..tlc num f:l"o.t:1de cs.:
fôrça de l'utUrIl, ndo 1:6n1ent~ com a.
metrópole, mas w.mb6m com o pnssn
do por ela represent~do. I\. rcneUrcm
ao a.utoridade da corerl. do Clt/itQln, en~

táo entregue aO/l n:t;nrrfj rln 3n vn.nl\o na..
poleônlca, os hJ:>pllno~lunerlcnno~ Jul
garam poder também :'(lpudlnr o pro~

cesso histór1co qUI} n(tl~ lI(! rundarn.,
para adotarem nOVlIli ILllll1defl, CUjo
modélo estava nntur(dm~nt,t! no sra.n
de e próspero vl:r.lnhu Clnn primeiro se
emancipara.
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Aqui não foiasslm. Já pensávamos'
em eleger deputadOS às cõrtcs consti
tuintes de Lisboa, que deviam decre
tar o tim da monarquia 9.bsoluta c
ore! ),). João VI ainda estava no RIo
de Janeiro, sem: que nenhuma ruptura
essencial se houvesse manifestado cn-
tre os dois povos. .

Não havendo ,depois os nossos depu
ta.dos consentido em votar a Consti
tuição concebida pelos seus coleg~s

portuguêses, o nosso pais, que já era
,um reino, apenas unido ao de Por..
tugal pela coroa, automàtica.mente se
parou-se. Era' um grande direito que
evIdentemente lhe assistia, pois a
própria metrópole o reconhecera e
proclamara, mesmo no ato de convo-

.car os seus representantes. Não foi a
Iuóepcndência que nos obrigou a'
procurar fórmulas coostitucionais,

'mais ou menos de aventura; foi o
movimento constitucional.que nos le
vou à Independência.•.

Na nossa. ascensão, para o govêrno
constitucional, segundo o exato pro
cesso da Europa continental donde
provinhamos, não se deu, t.al nos
países de origem, castelhana, qual
quer síncope ou acldente. A mudar.Çí't.
da côrte de Lisboa para o Rio de Ja
neiro, em conseqüência da. invasão
francêsa, em Ã.807, seguida em 1815 da.
nossa elevação a Relt10 Unido,' assim
o determinou.

N tio houve aqui o que se pudesse
pró'PTiamente chamar uma J?evolucão
da Independência, ae.:cemplo do que
:'ie viu nos ViCCTreynator. e:;panhóis.

Houve, sim. uma evoluçã.o jUl'fdíca,
de perfeitas fórmulas legais, desenvol
vido. ,em cinco etapas sucessivas, .. a
saber: - .

laOB - Chegada. da côrte, com aber
tura dos portos do país ao comércio
intcrnnclonQ,l e expedição de vários
outroM atos especificamente iniciais
da nossa v1às. independente;

1815 - Elevação do pais à catego
na. proem.tn~r..cia e d...~ominação de
Reino Untdo (expressões textuais),
em completa pa.ridade poUtlca com
Porttlg~l;

1820 - Revolução constitucionalista
em Portugal, com ftmda repercussão
na Bahia e no R10 de Janeiro, dando-

"

~e logo· comêço às at1vidades eleito
rais:

1821 - Convocação dos deputados
]lrasileiros às COrtes Gerais e Extràor
dinárias da Naç~o Portuguêsa, reuni
das em, Lisboa, para o fIm, !)cgundo
o direito que lhes era explicItamente
reconhecido, de aderirem ou não ao
novo pacto socia.l,livremente decIdln..
do pors1, se cCtnLinuar1am ou nUo a o

Ja~eT parte ela grande !amilta portu
guê$a, tal como foi dito na Procla.~

mação aos habitantes do Brasil, cxpe
d!da, no dia 13 de julho, !1rmada pela
mesa .compo~ta do presidenteJos~

Joaquim :Ferreira de Moura e dos se~

cretários João Batista FllgueJras e
Agostinho José Freire. cm nome' e em
virtude: de um voto das dUns COrtes
Gerais" ou do Congresso, expressão
esta qUe também foi empregada;

1822 - Chegada a Lisboa.de 59 depu
tados brasileiros, Q.ue "'1ogo entram
em áspero conflito com os deputados
portuguêses, não sósôbre dispositivos'
da Carta Constitucional, como Bôbre
as 'novas leIs aduaneira:; tendentes a
restnbelecer o antigo privilégio de pa
vilhãoque, antes de 1808, fcct..ava 05
portos do Brasil ao comércio lntema
cional.:.;En1 ~conseqüêncla. os deputa
dos bra.sllelros, por uma maioria de
46 contra 13, negam-se a votar a 'Cai-'
ta Constitucional, scguinc1o-se lógica
e automàticamentea separação ou ao
1ndcpendêncla do Reino Unido, que
se converte em Impér.io do Brasil.
~te é o exato perfil histórico da in

;dependência do Brasil. Os .aconteel~

. mentos mais ou mE:nos violentos, .erif1
cadosa êsse tempo em vários pontos
do país, principalmente na Bahln, fo
ram lncldentes de cará.ter especial
mente mlll1à"r, na indispensável subs
tituição ,ou mudança de gua.rnições, de·,
vidas sobretudo à lentidão ou ao atraso
de seguras comunicações Q!ic1ais, em
tão vastas extensões através dos ma
res. Mas o rato histórico, caracteristl
co e essencial. está em que a transfe
rência da Monarquia. portuguêsa de
Usboa. para o Rio de Janeiro, man
tendo-nos na ordem de evolução da
Europa contillental donde provínhn.~

mos como formação poUtica, :nos evi
tou o. imenso equivoco em que ca1ram
os nosscs vizinhos castelhanos, quan-
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do julgaram possível transportarcm- "
se pela independência a ordem diver..
sa da dos a.nttgos colonos da. Inglaterra.

Pois foi nesse mesmo equivoco, sem
dúvida grosseiro e certamente lamen
tável, que vlemos nós também a cair ~
seSsenta. e nove anos depois, na fa..
mosa Constitulc;s,o de 24 de feve
reiro !. .. .

Só por falta de sIso, ou por paixão
partidária levada. ao voluntárIo aes..
conhecimento dos fatos e das coisas,
o que vem a dar :la mesmo, poctertt.
alguém discutir ainda a. execlêncla
dos nossos antigos métodos parlamen
tares, ru).o sÓ ante o conJunto pol1t1
co h1spano-americano, como mesmo
perante as instituições dos povos mais
adiantados, da Europa daquele tem..
po. Igualmente ninguém pretenderá.
que o Brasil de hoje, em seja qua.l
fôr a. face ou o aspecto da sua vida
pública, se eleve de alsuma forma aci
ma. de qualquer das outras repúblicas
latinas do contir.ente. A ex1stência de
todos êstes povos, entre QS quais:).
todos 6s títulos e há cinqüenta c nove
anos nos inclu1m'os, se resume afInal
ao uma constante oscilação entre os
métodos políticos dos EstaClos UnIdos,
que, jl'l,rnals atingem, e o mais, gros..
serro e .velho despotismo de pura tei..
ção colonial. E' um eterno recame..
i;ar de um mesmo ponto de partida,
no qual' contlnuamente recaem, por
desvio inicial de orientação para, a
l1berctade.

. Ng, ·nossa. velha América Portuguêsa,
dada. a inércia. das grandes .fór<;as
mOl'ais que anter1orme'C.te a condUZi...

'ram. essa fatal oscl1ação sempr~se

manteve um pouco moderada ou mais
lenta no seu rltmo, o txtrcmo inferior,
de ca.da vez, nwJs ou menos sendo
evitado. Agora, porém, que tão pesa..

damcnte ai chegamos (;om a ditadura
de 37. o ritmo certamente ~e brâ. mais
rápido e a queda sempre mais pro..
tund:t., a.té que o nosso grnnde 1'>0.15,
na crescente· aceleração, se despedaM

ce. Em conjurar essa abominável,
even~a.l1dade ou êsse ~sastre in..
concebiv~l, está todo o mandato da.
Assembléia. Nacional CODstituinte, que
agora se reúne.

:Morri.lmente," trata~se por urgêncw.
de asseio ou necessidade de decõnci3.,
de remontar o f.jo de uma enchur..
rnda longa, e caudalosa, dentro da qual
se entrechoca o entulho hostil e pc
r1goso i dos maiscstúp1'Õ.os preooooei..
tos c: dos mais torpes lnter~sscs.
GTa;l~-e ek."VDlÇáo de :srntunentoo e
ainda. I ma.to:" firmeza. de ca.ráter ~e
rfi.o l~atul'almentc nece;5sârios. Mns•
do Pcmrto de viSta da. cC'(tl'}.lprecnsão
jurídica.. e da técn:iea. ~egal, isto é.
carno I. puro trabaolho. d'é erudIção, ao
tarefa não a..presenta. })00t gra.n.d.es
dl1'icu~dades ~ Bastará. tornar à h!s~

tórla (do Brasil no ponto em que ela
.se desa.rtlcu1a do seu siStema. normil<l
d'e' ,a;nteced'M'ties, para 801 rccO'lccá.-lia,
daftr:a.ça.ndo os seus novos rumoo
para !o futuro.

A .1 revolução reptlbl1cana.. se não
hou'VflSSe qu-ebr.ado a. ordem tJr~diclo~
1lIaJ da nossa. evolução no go2pe mi~

litar i de 15 d:e novembro, ter~ge-ia.

red'UZido <:ertaroente a uma. pura
tra.OOposição. P~1amos a. um
plano mais alto na vida democrática,
semOOda perder das no.sse.s liberda
des anteriores, pois ao política do· Im..
pério. nos Set1S dois ú~timos d-ecê..
mos, I CYUtra. não foi. senão ao de
um fIrme e metód1'Co ava.n.ça.r palI'a

. a Ret>ú'bl1<:a.. COTIS'.liltean--se 05 pro-
gramas sóbre os qua1s os vários p:i.t'~

tidos se reorganiZaram, ap6sa grande
enfie: ministerial de 1868 (Zacarlas de ..
GóúÓ, e ver-se-â que todos êles con
corriam consctentemente muna rncs~
ma preparação para aquêle fim. A
plataforma do gabInete de 7 de julho
de 1889 até parece a última etapa. ou
o último degrau de uma ascen.são
deliberada.. Através de todos aquêles
grandes documento~, era a Repúbl1c<l.,
lIlas: ao grande República liberal de
!om3a parlp..mentar, que vinha sendo

. não: somente delineada como mesmo
instItuída. A esperar havia a.pcnas o
preCiso instante da proclamação.

MaG éste já está. prevIsto no desa
parecimento do imperador Pedro rI,
ouJa.- Sl..."CeSGáo. DO consenso geral d<l6
estadistas daquêle. tempo, jã se tinha
como compUlsoriamente interrompido.

Os novos constli:n.1mtes, para esta.·
belOOerem acomp}eta.,exata. e eUeaz
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~entd'a <los seus traba:I!hos, não terão
mais que recorrer àqueles ihlstres c
já hoje vene1""dlVcis docwmen'tos; na
:própria biblioteca de sua secle. Ai
se verá qu'e tlerão fielmente oumprl
do o seru m:M1JCl.a.oo, no d1a em que
pr01llJU~garean um q, coostrLiUição na
quel renasça, se corndens.c e CO'DJCre
tízeJ ao gralIlde República Federatti'va
da Forma 'Pal'lamentar, que nêles. já.
tão c1lam e Sl}gUTlll1Yltelllte, àquele tem'Po
esboçava. ~ questão de instituir, na
União, nos Estados e nos Municípios,
o Govêmo Representativo de Forma
Parlamentar, que, em qualquer das
três cE!:tegorias, deverá ser sempre co~

letivo e de responsabilidade solidária,
respectivamente constituído pelo Con..
seIbo de Ministros, pelo Secretariado
do Estado e pela Intendência Muni~

, cipal, cada umdêles const.ante e per~

manentemente responsável perante o
correspondente corpo legislatlvo, Que
não se, distraiam nem se pe.·caro em
longas elocubrações de caráter regu~

-lamentar ou admhústratlvo, na ânsia.
sempre insana e inconseqüente, de
tudo prever para o .futuro. Cada épo
ca tem o sentido dos seus 1nterêsses e ..,
a inteligência das suas necessidades.'
Uma. constitUição politica nâo pede
serUDn programa perpétuo para todos
os gove:::nos a advir, pois é apenas uma
súmula de prLi.ciplos fundamentais
dentro da qual a Nação, segundo os

'~ seus novos prop]emas ou as suas ne
cessidades emergentes, vaJ l1vremente
escolhendo os seus governos.

A Constituição, tendo semp:e como
base ~ssencial de tôd& organização po
litica o sistema representativo de
;forma parlamentar, ':ieflnirá. clara
mente as autonomias do E'itado e do
Município, marcando-lhes ·com preci
são os limites respectivos, tanto reei-

'procamente, coma perante a autorI
dade federal) dt::: modo a evitar -tôda.
hipótese de invasão ou mútua per
turbação.

Se na autonomia dos Estados há
certas faculdades que são indispensá
veis para que realmente ela cx15ta~

como ao de eleger as suas autoridade:;,
decretar as suas leis administrativas
de interês::::e local. e prover' as suas
necessida.des orçamentárias, também.
;no âmbito de autonomia dos Mmli-

cfpios há certos' cllreltos óu fran
qUlas sem os quais ela de' nenhum
modo existirá. A' policIa comum, a
policia de costumes e contra.venções,
terá que ser municipal e eletiva, co..
m.o a primeira e, mais concreta ga
rantia. da. liberdade dos cidadãos, A
polícia. estadual d.e nomeação tl,utor1~

tária, servido. por soldados recruta
dos em tódo, parte e estranhos ao
meio socia.l do Município, é o ..nals
odioso e' vlolentodofi meios de opres
são. Ela constitui uma permanente
ameaça a ll1:>erdád~ e uma con.$tan~
te ofensa. à própria dignidade dos cl..
dadãos. Também: não se permitirá a
mínima confusão da policia com a.
justiça, não sômente abolindo-se o.
inq,uérito policia.l, como cassando-se à
policia todo direito de impor. multas
ou quaisquer outras condena.ções,
Seja nos casos de crimes-ou-.àelltos.
se~a nos de simples contravenção,
deve haver aautorida.de judicial que
aêles conheça, para' julgamento r~..
guIar' segundo a. ~e1. . '

, ,
Muita atenção deve -ser dada a or

ganiZação judiciária. Grande exaga..
ro haverá sem ,dúvida em dizer que
não !'ire justiça_no Brasil. Mas, pata.
não incIdir no'exagêro oposto, r~o-.

Meçamos que a sua organização atual
parte tôda de um absurdo. A adml
nistraçáo da JUStIça é, na ordem in
terna, a função principal da sobera- .
nia. Quer diZer que só pode haver
pluralld.ade de! justiça. num mesmo
âmbito geográfico, quando nêle s>.
contiverem várias nações com indi..~

cutivel qualidade soberana. Os laços
federativos, que postériorxnente se e.s
tabeleçam dentro dêsse âmbito, de
implícita natureza internacional,' nâo
retiram àquelas nações o soberano
direito de administrar a justiça nas
:mas fronteiras respectivas. ~te foi
o caso dos Estados Unidos, com a
justiça 'federal, organizada posterior...
mente e já existente nos 'Est3.dos. No·
Brasilr porém,' onde a ,federação foi
uma símples!lcçáo de puro caráter
geográfico. feita antes de existirem,
pelas suas leis, ,. as supostas ulúdaci..es
federadas, a dualidade de justiça não
foi apena.s um contta-~enso, porque
foi também uma degradação. Tirou..
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se à Justiça, nas suas funções de
maior int1mldo.de e contato mais fre
qUente com os nossos direitos pr.l
.vados ou individuais, tõdn a nobre
za das suas orjgens, reduzíndo no
mesmo tempo a solene grandeza da.
sua. investidurD.. Não desçamos ao exa
me das conseqüências práticas dêsse
êrro incalculável. :::ontentemo-nos em
muito especialmente padir sôbre .êle
o IlULi.or cuidado.

Deve 'merecer um estudo muito se
rIo a questão das rendus públicas ou
elas contribulções orçamentárias.

A completa balbúrdia tributáría na
qual entramos com 3. Constituição de
24 de fevereiro não poderá ser cont!
nuada. a menos que não queiramos
manter indefinidamente a nossa ~o

nomia. nacional em latente estado de
ba.nc::arrota, como realmente a' temos
desde o encerramento do primeiro qua
triênío presidencial da República.

1t ind1spensável chegar a uma efeti
va. e concreta dis<:t1minação da.s ren
das, abandonando a distribuição ar
bitrária em que se resumiram. as dis
posições cOlTespondentes daquela Cons
tituição.

Devemos não esquecer. o principio
clássico de que tocJ.o impõsto indireto,
cobrado por várias entidades !lsca1S
nu.tl:1 mesmo território, transfonnn.-se
em !mpôsto aduaneiro, nos limites de
JurlscUção das mesmas entidades. :este

é o :3egrêdodos célebres ·1mpostos 1n
tcr-estadua~s, de que &.té boje· tanto
nos queixamos, e que outra coisa. não
11zemo.5senã.o restabelecer aqUía:;)
antigas alfândegas interlor~ da Eu
ropa anterior nosêcuIo XIX..

Tais são, em linhas gerais, as bases
para. uma constituição realmente U
vre e democrática, que os nOSdOS atuals
deputados constituintes poderão en
contrar, se quiserem inspirar-se na
história do nosso país, nas sUCos mais
caras tradições e nos seus mais leg1tl..
mos c mais evidentes íntcrêsses.

Como já fizemos observar, o traba.
lho a executar· não excede certamen..
te à capacidade das fôrças" 11uma..
nas, pois resume-se sobretudo em re..
tomar a grande obra. já longanlente
iniciada pelos seus pais, enquanto
conservaram os seus direitos e a su..1.
dlgnid,adc de homens livres.

A nova Assembléia Nacional Cons
tituinte poderá, portanto, restituir o
Brasll à nobre oràem da 511a forma
ção histórica" ao progresso" DClrmal. à
suaevoluçáo polítIca ou à sua pró
pria. indolenacional.

Tudo C1.epende ela inteligência e àa
probidade menta] dos homens que
a compõe, aliadas naturalmente à.
cllscreção ou ao justo ser..so moral da.
queles que no interregno constituinte
ocupem os· postos do govêrno. 
José Augusto de Medeiros e outros•.~



Resolução n. 1, de 12 de I\.{arço de 1946

o Presidente da Assembléia Cons
tituinte promulga e publica, a fim de
que produza todos os efeitos legais, a
seguinte Resolução n.o 1, de 1946, bal
xaml.o o

CAP1TULO 'úNICO

DA SEDE.

Art. 1.° A Assembléia ConstitUinte,
eleita a 2 de Clezembro de 1945, rcali
:za,1'á os seus tra.balhos, salvo motivo
de íôrçEJ, maior, no Palãcl0 Tiraden
.teso sede da antiga Câmara aos Depu-
tados.

.Art. 2.° O Presidente da Assem
blé~a. s~ (I órgão desta, junto. ao
Poder Êiecutivo .da República, par:l
tratar de medIdas e providências que
se relacionem com o funcionamento
dos seus serviços administrativos.

T.tTULO :u
Da organização e do funcio

namento

CAPíTULO I
DOS SENADORES E PEPlnADOS

Art. 3.° Compõe-se" a Assembléia
Constituinte dos Senadores e Deputa
dos' eleitus nos têrmos da leI, cum
prindo-lhes prestar o seguinte com
promisso: liPrometo guardara Cons
tItuição da· República à sel'o adotada,
desempenhar fiel e le~lm..ente o man
dato que me foi confiado e sustentar

a união, a integridade c a indepcll"
dêncla. do Brasil."

§ 1.° Os Senadores e Deputaüos
são invlo1áveispor suas ÓPiniõcs, pa
lavras e votos, no exercício das ílm...
ções de' mandato.

§ 2.°, Os Senadores e Deputadas,
desde a cxpecUção dos diplomas, não
poderão ser processados crlminalmen~"

te, nem presos sem licença da Assem
bléia Constit'.linte, salvo· em-- caso' de
flagrância em crime inafiançável.
Essa imunidade é extensiva.· ao su..
plente 1meà.1ato do representa.nte em

.exercício.
§ 3.° A prisão em :flagrante de cri

me inafiançável será lago comunica
da ao P.resldente da AssembléIa, com
a remcssaacr-auto· .. e depo1meI!tos to
mados, para que ela resôlva. sôbre ao
sua· legitlmidade e conveniência e
autonze. ou não, a formação da cul
pa.
. §4.o Nenhum senador ou Deputa- .

da, desde que seja empossado, pode..
rá: 1.° - celebrar contrato com a
. adminIstração pública federal, esta-
dl1al ou municipal; 2.° - aceitar ou
exercer carga, comL')são ou emprêgo
público remunerados, salvo função de
Ministro de E5tado ou missão cliplo
:mátíca, precedendo licença. da A.')..
sembléia,.

§ 5.o Desde que seja.· empossado.
nenhum Senador ou Deputado pode..
rã: 1:° - ser d1retor,proprietâri01

,)ócIo ou membro de Conselho d@' Ad
lllinistração ou· ConselhO Fiscal de
emprêsa benefIcIada com priVilégio,
isenção ou :favor, em virtude de con..
~ato com a administração pública;
2.0 - ocupar, salvo o disposto no
0.0 2.°, in fine, do patâgrafo anterior,
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.targo público de que seja demissível
Jcl nutuml', 3.0 - patrocinar causa

'contra a União, os Estados ou Muni
i:Ípios.

§ 6,° Durante as sesaões da Assem...
bléla, o Senador ou Deputado funcIo
nário civil' ou m11itar contará tempo
9ara promoção, o.posentadoria ou re~

forma, c s6 receberá dos cofres pú
~l1cos ajuda de custo c sUbsídio, sem
outro qualquer provento do pôsto ou
;;:argo. que ocupe, não podendo, na.
vlgêncIa do mandato, ser promovido
oor merecimento .
. § 7,0 A infração dos §§ 4.° e 5.°

. b:nportarã na perda do mandato, de
clarada... pelo Superior 'rrlbunal Elei
toral, m.ediante provocação do Presi
dente da Assembléia, de outro reprc...
sentantc da Nação ou de' qualquer
eleitor, garantindo-se plena defesa ao
fntereS8ado. .

§ 8.0 No CM!) do § 4.0, in fine,
quando aplicável,. c :no de vaga por
perda do mandato, renúnCia ou mor
te, será convocado o suplente.,

§9P Em caso de vaga, o sUbsidio
será ãevido ao novo Senador ou
D~putado d.esde a data em que tomar
posse.

§ 10. Quando o membro da Assem
bléia sollclta:r licença por ma.is de
t..'1Ilta dias, será convocado o suplente,
que terá direito à. parte do sUbsidio
não percebida pelo substltufdo.

CAPtTULO n
DhS ·V~GAS

Art. 4.° As vagas na Assembléia
Constituinte ver1f1car-se-â.o:

a) por falecimento;
. b) por opção entre dois ou mais

mandatos;
c) pela renúÍ1cia;
d) pela. perda do mandato.
Art. 5.0 Dentro de vinte dIaS a eon...

tar da. aprovação dêste Regimento, Q

Senador ou Deputado diplomado por
.mais de um Estado deverá optar pelo.
mandato de. uma das circunscrições
eleitorais, sob pena de se considerar
eleito por aquela onde tiver recebido
:naior número de ,sufrágios. O Presi
dente.da Assembléia. fará, logo apõs o

decurso elo prazo previsto neste artigo,
a convocação do respectivo sup1.cn1.c,
ou comunicação da vaga, pàra as de~

vidas providências, ao Presidente elo
Tribunal' Superior Eleitoral.

Art. 6.0 Em todos os casos em que,
ocorr~ndo a vaga, não houver suplen
tes clevidamente ha.b1litados c reco
nhecidos, o Presidente da Assembléia
dará. !mcdlata participação do fato
ao Tribunal Superior Eleitoral paro.
que ê5tC ordene a· eleição.

Parágrafo único. Se a vaga se der
em virtude de perda do mandato, de
vJdamente decretada. pelo TribtL"1al
Superior Eleitoral, caberá a êstepro
vfdenclar, de ofício, quanto aa preen~
chimcnto da cadeira, se não houver
suplente devidamente bab1l1tadoe r(>..

conhecido.
Art. 7.0 A renúncia do mandato in

depel1de de aprovação da. Assembléia
e seefetlva automàticamente, desde
que a As.':,'~mbléia dela tenha conhe
cimento, c,l'alrnente, quando feita. em
sessão, ou por escrito, depois de lida
coma matéria de expedientt:.

Art. 8.0 Se o Senador ou Deputa-'
do não prestar compromisso dentro'
de noventa dias, a contar da publi
caçáo dêste Regimento t ou se, depois
de compromissado, faltar às sessões
por mais de dois meses, sem licença
devidamente concedida, considerar
se-á renunciado o mandato, e o Pre~

sidcnte dará imecllata participação do
fato ao Tribunal Superior Eleitoral.
para que êste ordene a eleição, se náo
fór caso de' convocação de suplente
de deputado. .

Parágrafo único. No caso de vaga,
o prazo mencl(J1lado. no princípio dêst·~ .
artigo será. contal'lo da. data dn con...
vocação do respectivo suplente ou da
expedic;ã.o,de novo diploma.

T:tTULO m
Da direção dos trabalhos

CAP!TOLO I .

DA MESA

....1.rt. 9.° A Mesa da. Assembléia,
composta de um Presidente e quatro
Secretâriost compete a direção de
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todo..'i os trAbalhos. Havcró., ainda, para
suprir a falta, ou impedimento, do
!"reslc1ente c das Secrct4t'ios, doif
Vice...Prcsldcntes e dois suplentes de
Sccrct6.rio. .* 1.0 /'I. eleiçáo dos memb~os da
Mesa se fará por voto uIreto e se~

ereto e pelo sistema majoritário, po
dendo rco.lh:a.r-sc em três turnos: a)
da Dresidentc; õ) c10s vice-pre:i1dcn
tes; c} dos secret4rios. Consideram-se
suplentes <1e ~ecretá.rio· os Imediatos
em voto a<:>s el~itl)s 3.0 e 4.4 .secretã...
:rjos.

§ 2.0 O P.rel31dente será sUbstituída
t>clo 1.° Vice-Presidente c, na ausên..
cta dêstc. pelo Z.o Vice-Presidente.

§ 3.°.Ausentes, durante a sessão da
Assembléia, o Presidente e os Vice..
PresIdentes, substitui-los-fio os Secre
tárias, na sua order- .,umérlcll.

§ 4.° Na ausência <lOS Secretários ou
dos seus suplentes, I) Pres1dente em
exercício convidará qualquer Senador
ou Deputado para desempenhar, na
momento, as funçãesde Secretário.

~ 5.° Os membros" da Mesa, ete...
tivose suplentes, nia poderão partio1"
par ele qualque:-' comissã.o .interna
alêm da de Polícia.

§ 6}1 Vetifjcando..sea vaga de qual
quer cargo na Mesa, !ar-se-â 1med.1a
tamente· a eleição pa:ra o seu pt'ecn
chimento.

§ '1.0 A Mesa da Assembléia desig
nará a local!zação dos. partidos nas
bancadas, atendend.o às preferêncIas
lnanifcstadas pelos líderes e ap nú
me!'-3 das respectivos ~omponentes.

CAPiTULO n
DO P~IDE:N'.rl!:." .

Art. lO. O Presidente é o órgão da
Assembléia Constituinte quandQ' eia
houver de se enunciar col§t1vamente,
o onentaQor dos trabalhos e o fiscal
da ordem, tudo na'conformIdade regi
mentaL·

Parágraío ún2co. SflO atrlbUiçõesdo
Pr~idente, além de outras conferidas
neste Regimento:

"1.0. presidir às sessões;
2.°) abrir e encerrar as sessões, man..

ter a ordem. e fazer observar o Regi
mento;

•3.°,. convocar sessóe& extra.ord1nárlas,
e detcrminar..1hes Do hora~

4."', dar posse aos Senadores e Depu
tados;

5.°, conceder ou negar a palavra aos
Senadores, ou Deputados~ de acOrdo
com. êstc Regimento; interromper o
orador quando se afastar da. questão
em depate, quando falar contra o
vencido ou quando houver .Ilúmr..Jro
para as votações;

6.0, a.visar, com antecedência, o tér..
m1no <:lodlscurso, quando o o1:fl.d.ar es
tiver prestes a findo.r o .tempo ;regI...
mental, ou quando tiver sido e.')gota...
da a hora ctesthlaàa à matérla~

7.0, advertir o orador, t)e !altar à
consideração devida aos SCU5 colegas
e, en~ ·geral, a qualquer representante
do poder público, cassando-lhe a pa
la.vra;

8.0, submeter a discuSsão" e a,. vota
ção as mp.tér1asda. Ordem do Dia, es"
tabelecendo o -ponto em que. devem
Ulciàlr as discussões e as votações:

9.0, resolver, ~soberaoa:ro.ente, ql.lal~

quer questã.o de ordem; .
10, nomearas comissões especIais

criadas por dec~âo da Assembléla,
atendendo;~seropre que possível, à re
presentação propbrc1oncl dos partidos;.

11, manàar cancelar. na publlcação
dos trabalhos da Assembléia., e:qJ,rcs"
sões vedadas pelo Regilnento;

12. resolver sObre a votação por
'partes; _

13. orga.n.i2ar a ordem do à1a;
14, suspender a sess§.(),· deixando a

cadeira. da Presidência, sempre que
não puder manter a. ardem ou quan
do as c1rcunstãnctas o exigirem;

.15, assínar, em primeiro luSat'. as
resoluções e mensagens da .Assem
b1éia;.-

16, assinar, pessoalmente, a cor
respondência endereçada aos Presi
dentes da República edo Supremo
Tribunal Federa.l, s. qualquer C:tIe.t'e
de Estado ot1. a assembléias estran
geiras; .

17, pT~sid1r à Comissão de Polícia,
tomar parte nas suu discussões e de
libera.ções. com direito de voto, e as..
smar os r~3pectivos pa.receres.
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CAP1.TULOV

DA COMIssÃo DE POLÍCIA

9.°, dirigir c Inspecionar os trab~ ...
lho~ da Secretaria, fo.zer observar o'
seu Regulamento e fiscalíZal' as suas
dcspcsa:J;

10, tomar nota das dIscussões e
votações em todos os papéis sujeitos
à r-;t1a gtl~,rda, autcnttcancto...os com '3

sua assinatura,
Art. 14. Ao 2.° SecretárIo' com...

petc~

1.0, fiscalizar a redação das ~tfls e
J)roceder à sua leitura;

.2.°, assinar, depois do l..°Sccrctá
rIo, ns ~ta.s e resoluções ela Assembléia
Constituinte:

3,°, escrever ao ata das sessões se.,.:
eretas;

4.0, contar os Senadores e Deputa..
dos, em verificação de vota.ção;

5.", auxiliar o 1.0 Secretário a fa..
zer a correspondência of1cial nos têr
mos dêste Regimento.

Art. 15. Os 3.0 e· 4.° Secretários
receberão, à porta da sala das ses
sões, os Senadores e Deputados que
aíncla não hajam presta.:Jo compro...
missos,para que o façam .

Parágrafo único. Compete..lhes au
xmáros 1.0 e 2,oSecrctárlos na ve..
riflcação de votações.

Art. 16.' .Os Secretãrios e os su·
plentcs subst1tuir-se-ão na ordem de
graàação dos seus cargos.

. CAPíTULO IV

Art. 11. Só no caráter de membro
dn. Comissão de Polícia, poderá o
Presidente oferecer proposições à :As-
sembléia. "."

§ 1.0 O Presidente s6 terá direito de
voto em plenário nos escrutínios se..
eretos e nos casos de empate.

§ 2.° pàra tomar parte em qualquer
discussão o Presidente deIxará Do ca
delra presidencial, passando-a ao seu
substituto, e irá talar da tribuna. dcs...
tinada aos oradores. .

CAPÍTULO li!

DOS V:tCE-PR.eslDF.NX.es

Art. 12. SClnpre que o Presidente
não se a.char no recinto, à bara re
gimental do _início dos trabalhos, o
1.° Vice-Presidente e, eni S"u.u. falttt, o
2.0, sUbstituí-lo-â no desempenho das
suas funções, cedendo-lhe o lugar logo
que fôrPresente. .

Parágrafo ún1co. Quando o ~esl

dente tiVer necessl~ade de deixar a
cadeira proceder-5e-á da mesma
forma.

DOS SECRETÁRIOS

Art. 13. São atribuições do 1.0
Secretárlo; ,

1.0. fazer a.chamada. nos casos pre..
vistos neste ReSimento;

2.°, dar conhecimento à Assembléia
Constituinte. em resumo, dos ofteios
do Govêrno e bem assim de qual..

.quer outro pa.pel que lhe deva ser
comunicado em sessão; Art. 17. A Mesa da Assembléia, tun-

3.°, de~pacba.r a matéria do expe.. cionanào como Comissão de Policta,
dlente; compete além das tunçóes que lhe

4.°, receber' ~ fazer a correspondên... são atribuídas ~D1 outras cllsposlçõcs
ela oficial da 1\ssembléia Constituinte; regi.mentais: .

5."", receber, igualmente, as re.. a) opinar sôore os requerimentos
,.Presentaçães, conVites, peUç6es e de licença dos Senadores e Deputa
m.emoriais dirigidos à. Assembléia Cons.. dos;
t\tu1nte; b) tomar tõdas as providências ne-

.6.°, fazer recolher e guardar~ emcessárias à regulaiídade dos trabalhos;
boa. ordem, tôdas as preposições, para. ' c) dirigir os serviços da Assembléia
apresentâ-las oportunamente; Constituinte, àurante as sessões;

7.°, assinar, depoIs do Presidente.. d) dirigira policia interna do ecU..
as aLas das sessões e as resoluções da ficio da' Assembléia Constit\únte;
Assemb!éia.Constitu1nte; e) representar ao Govêrno sôbre· as

8.°, contar os Senadores e Deputa.. necessidades ela. economia 1l1terna da
dos, em verificação de votaçã.o; .' f Casa;



ela conhecerá. do tato. cxpondtJ-o a
Casa, que deliberará a. respeIto, en
sessão.sccreta. ..

Art. 21. Quando, no edifício ·df
&sembléia.. s,c cometer algUm. delito
e!etuar-:5e ..ã a prisão do criminoso E
a.brir-se,:"á. inquérito. sob a direção d~

um do~'" membros da Comissão de .Po·
licia, designado pelo Presidente.

§ l,o Serão observadas no processo
as leis e, regula,mentos federais, no
que forem aplicáveis. ,

§ 2.° Ser"1rá. de escrtvão nesse pro
cesso o funcionário da Secretaria qur
tOr para isso designado· pelo Presi
dente.

§ 3.0 O inquél1to, que terá rápidc
andamento, será enviado com o de,
Jinoüente à autoridade ·judiciária.

~ ,
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J) fazer nomeações interinas para as
vagas que se verIficarem. nos quadros
das secretarias das duas câmaras do
Parla.mento. Nacional que lhe são su
borcUnadas, designando substitutos
para os funcionár,ios impedidos.

Art. 18. O policiamento do edifício
da Assembléia. Const1tuinte compete,
prívativ;~mcntc, à Mesa, tuncionando
como Comissão de Pol1cla, soo a BU

prema direção do seu Presidente, sem
intervenção de qualquer outro poder

Pat-ágrafo único. :este policiamento
poderá .ser feito por fôrça públíca e
agentes da polícia comum, :requisita.
dos ao Govêrno pela Mesa c posto~

à. sua inteira e exclusiva disposIção,
Art. 19. Será permitido a qualque1

'pessoa, decentemente vestida, assistir
das galerias. às sessões, desde que es..
teja. desarmada. e guarde sílêncla T.t'I'ULO ZV'--
sem dar sinal de aplausos, ou de rC"Da elaboração da Constituição
provação, ao que se passaI' no re·
cinto ou tora dele. ' C&..'D1TULO I
.. § 1.° Haverá locais reservados para
senhoras, membros do Corpo Diplomá.· .. .IM CO:MISSÃODA., CONS'I'ITU:IÇÃO

tlco e altas autoridades cfuncloDár1o~ art. 22. A comiSsão incumbida de
e também para OS representantes dO$ elaborar o projeto de ConstitUição
JornaIs cUários, de agencias teJegráfL. será composta: -I - detantcs mem.
eas nacIonais e estrangeiras e de bros quantos resultarem da. seguintf"
estações de rádio. prevla~ente autori· operação: a) Gividir-se-á/ por 23 (
zados pela Mesa pa.ra o efetivo de- númeJ.'o total de Rcpres~r:antes (328).
sempenho da sua atiVidade profissio- e. pelo .quociente assIm obt!do (9) 1 se
nal. A êstcs representantes de 6r· . div~d1rá, em seguida; o número do~

gãos d.e publicidade serâ facilitado c - componentes das bancadas Partidã
exercício da profissão. de acôrdo COI%! rias; b) o novo quociente apurado fi
as condíções do local e com as neces- :ará o número àe me:nbros da Co-
sidades dos serViços da Assembléia .nissão atribuído. aos respectivos par-

~ 2.0 Norecbto e nos lugares de~ tidos ~ n - de mai,') tantos membros
tinado~ à Mesa., durante as se.!:lsões, SÓ luantcs os partidos cuja repr~senh-

serão admitidos os Senadores e Depu· .lão parlamentar não atingir o segun-
~ tados, os funcionários da Secretarie io quociente da operação acima re-
em serviço exclusivo da sessão e 0* ~.erIda.

representantes dos órgãos de publlci·' § 1.° Dentro de 24 horas, a contar'
dade, refer!dosno parágrafo prece· laaprnvação dêste Regimento. !a.r~

dente. 1 Mesa os respectivos cálculos; e, em
§ 3,° Os espectadores que pertur -guaI e sucessivo prazo, os líderes dos

barem a sessão serão obrigados a sair )artidos comunlcarã.o, por escrito. as
1mediataraentc.do edifício, sem· pre'\uas escolhas.
juízo de medida ou penalIdade qUE § 2.0 Na sessáo seguinte•.oPresl~
no caso couber. • tente da A~scmbléla declarará cons~

Art. 20. Se algum Senador ou Depu ituIda a Comissão e lerá. os nomes dos
tado cometer, dentro do edifício d~ Jue a compõem.
Asse:nbléia, qualquer excesso, que re § 3.° No caso de vaga. o Preslden~

clame repressão, a Comissão de Pou.. .;e da. Assenlb161a not111cnl"á a respec-
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:,1.....a banca.<la partidária para designar
J sucC?;ssor dent:ro em 48 horas ào avi,
:;0, sob pena de o fo.zer o mesmo Pre
;!dente.

§ 4,Q J;:i'elta a declaração do § 2.°, os
nembros da Comissão, nesse mcsmc
11a, ou no seguinte, se reunirão para
escolher l.un :Presidente, um Vice-1?l'e
iJldcnte e um Relator-Geral, requlsi·
tnndo o Presidente, logo que seja elei·
tI,), os funcionários da Secretar1a dr1
Assexnbléia que julgar lndispensávf,i~

i!l. lxm marcha. dos serviços.
,~, 5,0 Durante o penodo dos seu:::

t.rabalbosr Que será de trJnta djas
... prorrogável por mais qulnze, a juiz!

rJn,. Assembléia, a Comissão l'cccberé
qu.aJsquer sugestões sôpre a elaboraçãr.
constituclouaJ, ,

;:.,,;'t,23. A ComJs$ão iará a d!str1.
huiC;ão do seu trabalho e marcará PI'A'
:lO pEu'a a duração dos debates de ~...
neíl.'p,' que nã.o haja protelação.

~} :3..Q As deliberaçôesda COrn1sSãc.1
serão tomadas por maioria de vot()'l
" ('}ide que presente· mais da. m..~.

.tade .da totalidade dos seus mcmbrcw
c.l)ntado o Presidente, que terá. d1reltc':'
de voto.

~ ">..0 Não será admitido pedido /o.i

vJst!1. do.s pareceres.
~ ~.o O voto que não fOr de aptl'"

va.ç*-o poderá ser dado com uma ~ >:

:;eguintes fórmulas: - "vencIdo" ou
.. com restdção".

~ 4.0 Cada membro da ComiSsão
poderá apresentar, no momento da
votação, ou na reunião do dIa sub:;e
qUente, a justificação escrita de seu
voto. .

.CAPtTULO II

DO PR03t"XO DA COnSTIXUlç1>o

Alt. 24. Logo que receber o pro...
jcto da Comissão, o PresIdente da
Assembléia. Constituinte ordenarA a
sua publicação no Diário da Assem
bléia e em avulsos~ para serem dls..
tribufdos pelos Senadores e Depu..
tado::: ..

Art. 25. Setenta e duas noras de·"
pois dessa publicação, será o proJeto
dn Com1ssão submetido englobada
~nente à o.provação da. Assembléia.

•
Art. 26. Aprovado o projeto, ~eX'á

colocado na Ordem do Dia da sessã.o
seguinte, para sofrer, englobadamen
te, uma único. cl1scuss&o, que se não
poderá prolongar por mais de vinte
dias, findos os quaIs se dará o en
cerramento fmtomático da mesma dis
cussã.o.

Parágrafo único. Nos'. primeiros
quinze dla~l, serão rcc~bidas emendas,
que poderão ser fundamentadas ".la
tribuna, durante o prozo que 05 seus
auto!'es tiverem para discutir o pro
jeto, ou enviadas à Mesa, com just1..
.1'Jcaç;ío c.scrita .

Art .27. Cada Senador ou Deputado
tcri o direito de falar, uma vez ~ P(:lo
prazo de meia hora, sôbre o projeto
de Constituição e respectivas emendas,
incluIdaneste prazo o da fundamen..
taçúo verbal das emendas que, por..
ventura, deseje apresentar e sendo
facultada a remessa â Mesa de eu..
versos discursos es~ritos para serem
insertos no Diário da. Assembléia. Os
relatores poderão faZar pelo prazo de
uma hora. Se, antes de :!indosos VÚlte
dias, referidos no artigo anterior
não houver mais Senadores ou Depu
tados que desejem usar do seu dI
t'eito ele falar sôbre o projeto e cm~n

das,' poderã.o O~ que já houverem
ocupado a tribuna falar pela ·segunda
vez, durante meIa. hora.

•. Parâgrafo único. Os Senadores ou
Deputados inscrltos pocierão ceder, em
favor de qUalquer outro, o àireIto dt
fa1ar, contanto que cada orador não
exceda o prazo de duas horas.

Art. 28. Encerrada a disCussão do·
projeto, snrá êste, com as .emenc!ns,
enviado à Comissã.oda Constituição
pnra interpor parecer Jentro do pr~("

improrrogável, de quinze dias.
Art. 29. Findo êste prazo, o Pre-

sIdente da Assembléia dará, com ou
sem parecer, para a ordem do dia
seguinte, a. votaçã.o, sem discussão, do

. projeto de Constit1,J1çâo e respectivas
emendas. Essa votação será feita por
Titulos ou Capitulos, quando c ,Ti
tulo estlver por essá forma. dividido,

.salvo as entendas: .IJO

Pi'.rágrafo único. Encaminhnndr;. a.
votacão de cadaTltulo. poderá U.c;ar

~ ,. ~{
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da palavra, pelo prazo de meia hora,
um membro da ,A:1Sembléla, creden
ciado por qualquer dos partidos nela
representados.. .

Art. 30. Votada uma emenda,Be
rão consideradas p,,·cjudlcada.s tõdas
as que tratem do mesmo assunt.o, ou
que colidam com o vencido. Sendo
multas ou várIas aoc; emen.da::; o. votar,
a Asficmbléla, no requerimento de um
membro da Comissão da Constituição,
poderá decidir que a votação se ínça
em globo, em dois grupos, distinguin
do-se as que tiverem parecer favorá
vel das que o tiverem contrário, res
sa.lvado o direito de destaque.

§ 1.0 ' & votações serão praticadas
pelo sistema simbólico, mas poder5.o
sê-lo pelo sistema nominal, desde que
assim resolva a Assembléia, a reque
:clmcnto .de qualquer dos seus mem
bros.

§ 2.° Os ped!dos de destaque serão
deferidos ou indeferidos, conclusi
vamente, pelo Presldente da Assem
bléia,-podendo êste, de· offcio, esta
belecer as preferências' que julgue
necessárias à boa crctem das vot~ões.

Art. 31. No momento das votações,
e no intuito de encaminhá-las, pode
rá o Senador ou Deputado, primeiro

signatárIo da emenda, relator-geral do
projeto ou. relator Parcial, dar expli
cações, que não poderão exc~der o.
prazo de dez minutos. .

Art. 32•. Terminada a votação do
projeto e das emendas, voltarão tortos
à. Comissão da. Constituiçáo para, den
tro do prazo de::' dez dias, elaoorar
a redação final.

Parâgra!oúnicc. Esta redaçã'J final
será. submetida à aprovação do ple
nário da. assembléIa, 48 horas depois
da pubUcação no Dtári(l da Assem
bléia. Durante três sessões, no máxi
mo, poderão. ser apresentadas, com
fundamentação (.:scrtta ou verbal,
emendas deredaçâo. Para fundamen
tação verbal, cada' Senador ou Deputa
do terá o prazo máximo de cinco m1
nutos, cabendo exclusivamente ao re
Lator-geral dá Comissão da. Constítut- "
ção .opinar sôbr~ tais elnenda..'i.

Art. 33. Aprova.da llrcdação final,
será eprojeto mandado a 1mpr1tnir,

!

com ursência, para que o Presidente
da Assembléia. convoque, logo em se
guida, uma sessão especial em. que
seja declarada promulgada a Consti
tuição, que será. a~inada pela Mesa. e
pelos Senadores e Deputados presentes,
aem acréscimo de quaisquer· expres..
sões aos seus nomes pllrlaplentarcs.
Nesse mc~mo dia, será. remetida ao
Diário da A.ssembléia e ao Diário oft..
ctaZ para a devida publicação.

Art. 34.0 Presidente da. As3cm
bléia, tUiando da atl'ibuiçãoque lhe
contere o 0.° :3 do parágrafo único do
art. 10 dêste Regimento. poderá con-

.vocar seSsões extraordinárIas para
discussão e votação do projeto const1';'
tuclonal. sendo-lhe exclusIvamente

;

dedicado o tempo dessas sessões, não
haverá hora pa.ra o expecUente ver..
bat, e deverá qualquer ret1ficaçl\o da
ata ser feita por escrito.

Art. 35. No caso de' convocação de
sessão e:r.traordinárta, poderá. o Pre
sidente alterar a hora. de intclo da
scs:são ordinária, comunicarido-o ã A:3
semLlé1a.

Art. 36. Se os prazos consignados
. neste Capítulo decorrerem sem que
esteja concluída a votação do p.loja
to deConstttlÚc;ão e respectivas emen
das, "a Mesa da Assembléia. promulga
rá, imediatamente, como le1 !unéla
mental do pa.ís, até a ultimação da
quele trabalho, o proJeto aprovado no
primeiro turno.

TíTULO V

Da o1"de'm düs trabalhos

PRIMDIRA PARTE

CAPíTULO I

PAS ~ESSÕES

Art. 37. As sessões da Asse",bléla
Constituinte serão ordinária:; c ...dra
ordinárias .

§ 1.° As se.c;sõesordlnár las serão di
urnas e reaUZar-se-ão todo~ ns d19.S
úteis exceto os sábados, começando às
14 horas e terminando às 18 hora~ .
se antes não se esgotar a. matél.·la in
dlcsda na ordem do dfa, encerra.ndo~Ee
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a d1scussão ou faltando· número lego;),]
pa.ra as votações. •

§ 2.0 As sessões extraordln6.rlas po
derão ser diurnas ou nqturnatl nos
próprios dias das t-icssóes ordtn1.rias,
antes ou depoIs dcsta..'J, nos sábados.
domingos e ferIados, e serão convoca..
das' de oficto pelo Presidente, por

deliberação do. Assembléia, a requeri
mento de qualquer Senador ou Depu...
tado.

§ 3.0 As ses.c;õcs extraordinárias te..
.rão a duração de quatro horas, ainda.
mesmo que excedam o dia da Gonvo..
c~ão. .

§ 4.0 Qualquer da.s sessões poderá
ser prorrogada pelo tempo que ':)5 pre..
sentes, em número mínImo de vinte,

. resolverem, a requer1mento de quo,l
quer dêles, não podendo êste reqllC:ri
menta ser discutIdo, nem sofrer en
camtnhamento de votação."

§ "5.0 O Preslde;"te, sempre que con..
vocar sessão extraordinária, fará.· a.
eomun!cação aos membros da assem
bléia, em sessão; ou em publicação no .
Diário da Assembléia; e, quando ne..
cessárl0, enviar-lhes..á, telegrama ur..
gente. participando a convocação e
sollcitando sr.u comparecimento.

C.AP1T'lmO II

DAS SESSÕES PúBLICAS

Art. 38. A hora do infelo da sessão
• os membros da Mesa e os Senadores
e Deputados ocuparão os seu.<; lugares.

f 1.0 Haverá ao lado do recinto um
funciontf.r1o daSecretarla encarregado·
de anotàr a presença dos Senadores e
Deputados. A lista de presença ass1m
organizada será entregue à Mesa para
o efeito da declaração do n'Çunero ne:"
ccssário à abertura da sessáo. O en
carregado da lJsta de presença apTe..
sentá-Ia-á, diãrlamente, finda ases..
sã.o, ao Piretor-Gera.l da Secretaria.
da AssembléIa.

_ §. 2.° Achando..se presentes 83 Se
nadores e Deputados, pelo menos, o
Presidente declarará aberta a sessão.

§ 3.° Não estando presente o nú
mero de Representantes previsto no
§ 2.°. o PresIdente declará que não

pode haver sessão e desIgnará a ordem'
elo dia. da. ~essão seguinte.

~ 4.° Na hip6tese do pa.rágrafo an
terior, o 1.° Sccretál'io despacl1arã. o
expediente, independentemente de le1..
tura, e dar-lhe..ó. publlcid(l,dc no Diá...
rio da Assembléfa.

§ 5.0 Se no sessão começar até 15 m1.. ~
nutos depois da hora regimental. du..
tará o tempo necessá,rio para comple
tar o prazo de efetivo trabalho.

Art. 39. Aberta. a sessão. o 2.° Se..
crctádo fará a leitura. da a.ta da an
tect-dente. que se considerará a.pro
vada, independentemente de votação,
qe, não houver impugnação ou recla..
mação.

§ 1.° O Senador ou Deputado só po
tlerá falar sõbre a ata para l'ctificâ-Ia, .
em ponto que designará de inicio e
uma só vez por tempo não excedente
a cinco minutos. Ser-lhc...á, porém, fa
cultado enviar à Mesa qualquer retl
tlcação ou declaração por escrito.

§ ,2.0 No caso de qualquer recla...
mação, o 2,11 SccretRrl0 prestará. es..
cla.rec1mentos e. quando. apesar dêles.
a. Assembléia. reconhecer a proced~n

eia da. retificação, será esta consIgna..
da. na ata imediata.

§ .3.0 A discussão da ata em hipótese
alguma excederá a. hora do expediente,
que é a primeira da sessão.

§ 01:.0 Esgotada a hora do expediente,
será a. ata submetIda à aprovação da
Assembléia. .

Art. 40. Aprovada·a ata, o 1.° Se..
cret6.rlo fará a leitura dos ofícIos do.
Govêmo e, de acOrdo com o Presl..
dente. dar-lhes-á o conveniente des
t1no•.

§ 1.° O 1.0 Secretário, em seguida,
mencionarã, em reswno, os ofícios, re
prasentaçõe.s. petições, memoriais e
mais papéis enviados à, Assembléfa,
dando-lhes, ta;nbém, o devIdo destino.

§. 2.0 Seguir-se~ã a leitura, em re
sumo. ainda pelo mesmo Secretário,
das propo.sições que se acharem sõbre
a Mesa e que serão mandadas pu..
blicar no Diário da Assembléia.

§ 3.° A leitura do e:.q>ed.1ente ::;eré.
feIta dentro do prazo máximo de meta.

. hora. .
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§ 4.° Se a discuzsão da ata esgotar
a hora do expediente" ou se' trans-

.,correr a meia hora destinada à lei~

tura dos papéis, sem que hajam sido
todos ~idos, serão despachados pelo
1,° Secretárl0 e mandados publicar.

§ 5.° Os Senadores e Deputados que
fi' quiserem tunc1amentarrcquerimento;3,

indicações ou resoluções, poderão fa~

2ê~lo quando não infrinjam o disposto
nos arts. 55, 5'; c 76 dêstc Regimento,
na. primeira hora da sessão e nessa
hora poderão, igualmente, ocupar~::p.

de assuntos de doutrina constltucÍo
nn.l.

§ 6.° A hora do e:,:pediente é im~

prorrogável.'

Art. 41. .Finda a primeira hora da
sessão, tratar-se-á da matéria desti
nada à ..ordem do Dia.

§ 1.0 O 1.0 SecretárIo lerá o que
se houver de votar, ou de dísculír, no
caso de nito se achar impresso.

§ 2.0 Presentes 165 Senadores e
Deputados, pelo menos, dar-se~á início
às votações ~

§ 3.l) Não havendo núm·ero para vo~

taÇÕes, o Presidente anunciará a tna~

téria. em discussão.
§ 4.° Lego que houver número le~

gal para deliberar, o Presidente con
vidará o Representante que estiver na
tribuna a 1r~terromper O discurso para
se proceder às vot~ções.

§ 5.° A votação não será. interrom~

plda, salvo· se terminar a hora a ~a

destinada.
"§ 6.0 Quando, no decorrer da vota-

ção, se verificar a falta de número,
será feita a. chamada, para ~::o m,=n
cíonarem nas atas os nomes dos. que
.se houverem retirado .

. _/

§ 7.0 A falta de nUmero par:t as
votações não prejudicará a dísCôlSSão
da matéria da Ordem do D1a.

•
Art. 42. Existindo matéria urgente

a ser votada e náo havendo número
legal, o Presidente suspen'Óerâ ao ses
sâo por tempo prefixa.do, à espera de
número.

Parâgrafo único. o tempo de sus
pensâo da sessão náo· se ::omputará
no prazo de sua duração.

Art. 43. O prazo de duração das
sessões será .~rorrogãvel, a rcquer1~

, menta de qualquer Senador ou DepuM
tado.

§ 1.0 O 'requerimento de prorroga
ção da 5essão será escrlto, não terá
apoiamento nem discussão; votar-seM
á com a presença, no reclJ:~to, de,
pelo menos, vinte Represent;mtes, pe
lo processo simbóllco; não admiti
rá encaminhamento e deverá prefi
xar o prazo da prorrogação.

§ 2.° O requer1.:n~nto de prorroga.. ·
ção poderá ser apresentado ii. Mesa.
até o momento de o Presidente ar-un~

ciar a ordem.do dia segUinte.
§ 3.° Se houver orador na tribuno.,

no momento· de findar a. sessão, e
houver sido requerida. a sua prOl'I'O
gaçãol . o Presidente interromperá 'o
orador para submeter a votos· o re- .
querimento.

§ 4.° A prorrogaçãO aprova<la .. não
poderá ser restringida, a menos que se
encerre a dIscussão do assunto que
a tiver determinado.' ~" "'_,

§ .5.0 Antes de finda Ul!lla. prorroga
ção, poder-seMá requerer outra, nas
condições anteriores .

Art. 44. Nenhuma conversação será
permitida no recmto, em tom que d1
ficulte ou impeça a audição perfeita
da leitura da.' ata ou documentos, da
chamada, {JàS--deliberaçóes, dos anún
cios ou comunicações e bem aSsim dos
discursos que estÍ'\terem sendo proferi-..
dos.

CAPn·U".LIO m

DAS SESSÕES SECRETAS

Art. 45. A Assembléia Constituinte
poderá r~a1izar sessões secretas, desde
que sejam requeridas por trinta Re
presentantes, cabendo ao Presidente
deferir êsse requerimento, se assim
Julgar conveniente, OH submetê-lo à

. .decisão do plenário, presente núreero
legal para as votações.

§ 1.0 Deliberad.a a sessão '. c;ecreta...
o Presidente fará sair da sala das
sessões, das tribunas, das :óalerfas e
das suas dependências tôdas as pes..
SO~ estranhas, inclusive os encarre
gados dos servIços de debaw.s e de
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estenogrn.t1a e' os demáis cmpregadotl
da Casa..

~ 2.°, Se rI. sessão secreta. houver
de interromper se:;são pública, esta
será. suspensa para serem tomadas
f~S provldenclas dêslie D.rtJgo.

§ 3.° AlltC3 de se encerrar uma
sesSfliO, a Assembléia. reSolverá se de..
verão ficar secretos ou constar da ata
pública o seu objeto e o seu resul
tado.

~ 4.° Aos Senadore!:> c Deputados
qu.e houverem tomado parte nos de
]}ates será permitido reduzir os dis
cursos a escrito, para serem arquiva.
dos com a at~ e os docwnentos re
ferentes â sessão.

~ 5.° As atas das sessões secretas
5erão redigidas pelo 2,0 Secretá.rio,
aprovadas pela Assembléia antes do
levantamento da ficssão, assinadas
peja Mesa, fechadas ém' JnvólucTos
lacrados e rUbricados com a respecti
va data, c recolhidas ao Arquivo da
Assembléia, que será contiado à coo
,servaç:io do Arquivo de uma das
Câmaras ào Pa.rlamento Nacional.

CAPíTULO IV

DP.S ATAS

Art. 46. De cada sessão da Assem
bléia lavrar-se-á, além da ata desti
nada ao Diário da Ássembléia, outra,
resumida, da qual deve:rá constar uma
exposição sucinta dos trabalhos, a fim
de ser lida em sessão e submet!da ao .
voto dos presentes.

~ 1.° DepoIs de aprovada, a ata será
assinada paIo Presidente e pelos 1.° e
2,0 Secretários.

§ 2.° Essa ata será lavrada, ainda
que não haja sessão, por falta de nÍl
mero, dela constando o. expedIente des
pachado. ~.

Ar.t.47. O Diário da A.s~·a?nbZéia

publicará cada dia a ata da sessão
anterior, com os detalhes dos respec
tivos trabalhos.,

. Art.• 48. Os documentos. lidos em
sessão serão mencionados. na ata ma
nuscrita~ em resumo, e transcritos no
Diário da Assembléia, de acôrdo com·
as disposições regim.entais;

§ 1.° Os discursos proferIdos dman..
te a sessão serãopubllcados por exten..
50) ou em resumo, n~ ata 1mpresso..
~2.oAs informações e os documcn..

tos não oficiais, lidos pelo 1.° Secre..
tár1o, à hora· do expediente,· em resu...
.mo, serão sàmente indicados na ati:'>
Impressa, coma declaraçúo do objete
a que se referIrem, salvo se fôr a sua
pUblicaçã.o integral requerida à. Mesa
e 1'0.(' eln deferida.

§ 3.° P..s informações enviadas à As
sembléia pelo Govêrno, a requerimento
de qualquer Senador ou Peputacio, se
rão publicadas na ata 1mpressa, antes
de entregues a quem as solicitou.

§ 4.° As informações ofiCiais de ca
ráter reservado não se da.rá publici..
dade.

§ 5.° Em qua.lquer das atas, não será.
InsertO nenhum documento sem ex..
pressa permissão da Assembléia ou da
Mesa, ,por despacho do 1.0 Se<:r~tári:),

nos casos previstos pelo Regimento.
§6.() Será lícito a qualquer Senador

0t+Deputado fazer inserir ,na a.ta 1m-
- iíl:eSSa .as razões escritas do seu vota,

vencedor ou vencido, r~dlgido· emtêr..
mos concisos c sem alusões peiJsos,1s,
de qualquer natureza, desde que não
Infrinjam disposições dêste Regimento.

.Art. 49. A ata manuscrita da úl ..
timn sessão, ordinál'1a ou extraorcUná.
rIa, será redigida de modo a ser sub
m.etida·· a. dfscussáo e aprovação, que
se fará com qualquer número de Se
nadores e Deputados. antes de ser
levantada a sessão.

SEGUNDA· PARTE

cAP!TULO I

DOS DEBATES

Art. 50. Os debates deverão rea11 ..
zar-se com ordem e solenidade.

r Art. 51.· Os Representantes. co:n
exceç,Ro do Presidente, falarão de "pé.

-e 56 por enfermos poderão obter per..
missão da Assembléia para. .falar sen
tados.E' obrigatório; na hora do e:x;..
pedlente, ou nas discussões, o 1~50,
pelos. oraãores, da tribuna, p~~ndo,
entretanto, por motivo Justo, e are
querim.ento, ser concedida licença para
falarem das bancadas, .uma vez que.

I



Ir

ao Assembléia., com qualquer número,
assim o permita.

Parágrafo único. Para formular
questões de ordem, ou na hipótefle fi ..
no.1 dêstc artigo, o Senador ou Depu
tado poderú. falar de tuna das duas
primeIras bancadas.

. Art. 52. A ne:o.hlU'll Senador ou
Depl1tado será. permitido falar sem
pedir n. palavra c sem que o Presi
dente lha conceda.

§ 1,0 Se um Senador ou Deputado
pretcndcl' falar sem que lbe haja sJclo
dada a palavra, ou permanecer na
tribuna ant1~rcg1mentalmente depois
de advertido, o Presidente conv1dá..lo~i
a. senta.r..se.

§ 2.° Se, apesar dessa advertêncIa
e dêsse convite, o Senador ou Depu..
tado insIstlr em. f:\lar, o P:'csidente
dará o seu discurso por terminado.

§ 3.° Sempre que o Presidente der
por tcrrnlnado um dIscurso em qual
quer fase do. votação ou da discussão,
ccssarâ o servIço de estenografia.

§ 4.° O PresIdente poderá suspeJl
der a sessáõ ·sempre que julgar conve
mente em bem da ordem. dos deba
tes.

Art. 53. Ocupando a tribuna, o ora.. ·
dor d.il'igi:-á. as sua.;; palavras ao. Pre
sidente, ou à Assembléia, de modv
geral.

§ 1.0 Referindo~sc, em discurso, a
colega, deverá preceder ~ o nome do

. tratamento de Senhor.
§ 2.0 Dirigindo-se a qualq~er cole

ga. dar-lhe..á, sempre o tratamento de
Excelência. .

~ 3.° Nenhum orador poderá .refe
rn-se a COlega c, c1.e modo geral,
a.os .representantes do poder público,
em forma injuriosa.. '

§ 4.0 Logo após a apresentação do
diploma, o Senador ou Deputado co
munIcará, ao 1,0 Secretário o nome ..
parla.mentar que deseja actotar,ca.ben..
do ao Presidente resolver n.s dúvidas.
que· se levantarem a respeito.

Art. 54. O SenadOr ou Deputado
só poderá falar:

tz)patn. retifica.r a ata;
b) pata apresentar lncl1cações, re

quelimentos, ou projetos de resolução;
.. '

c) sObre proposição em dIscussão;
d) pela ordem;
e) para encamInhar a votaçfi.o;
f) em explicação pessoal.

Art. 55. Para fundo.mentar indica
ções, requerImentos, ou projetos de
resoluções, que não sejam. de ordem
sôbre incidentes verificados no desen~
volvlmento das discussões, ou das vo
tações, deverá o Senador ou Deputa
do inscrever-se em Livro do Exped:
ente, a isso especialmente destinado.

§ 1.° A inscrição de oradores para
a hora do cj:pcdlentc poderá ser feita
durante a ses...,üo da véspera, ou no
dia em que o Senador ou Deputado
pretende~ ocupar a tribuna.

§ 2.° A. inscrição obedecerá. à orriem
cronológica da sua solicita.ção à Mesa)
pelo Senador ou Deputado,. pessoal..
mente. ~.- ...

~ 'iJ.o !n~crevendo..se mais de um
Senador ou Deputado para a hora do
expediente terão prefcrcnc1a à trí-
buna os membros da Mesa, para a.ten
der questões de ordem, ou de eco~

nomla. interna dn. Assembléia, e os Se
nadores.._ou Deputados, que a não
ocuparam- na.- sesl)áo anterior, sendo
dada a palavra aos demais pela. or-·
drm de inscrição.

Art. -56. O Senador ou Deputado
que solicitar a llalavra. sôbre propo
sição em discussão não poderá:

a) desv1ar~se da questão em. de-
bate;

b) falar sObre o vencido;
c) usar de }1nguagem imprópria;
d) ultrapassar· o prazo que lhe

compete e que serl.Í. de cinco minutos
. pata a cllscussão da. ata, questão pela

ordem ou' de ordem e para a funda
mentação oraI. de qualquer proposição;

, .
e) de1xar de arendcr às. advertên-

elas do Presidente.

Art. 57. As exp1\cações "pessoais"
sópoclcrão ser dadas depots de esgo~

tada a. ordem: do dia e~ dentro dó
tempo destinado ã. sessão, que será
prorrogável, na formn. do art. 37, p~ ..
ráera!o 4.o•

Art. 58. Quando mais de um Re
presentante pedir~ a palavra, slmultà·
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neamenté,' sObre um mesmo .assunto,
o Presidente conccclê..la-á.:,

0.) cmprimelro lugar, ao aútor;
b) ,em segundo luga.r, ao relator;
c) em terceiro lugar, ao' autor de

'Voto em'separado; .
4) em· quarto·, lugar, aos autores

da..') emendas;
e) em qu1nto lugar, a um Repre

.,sentante a favor;
I) em sexto lugar,' ao um Repre

sentante contra.
§ 1.°. Sempre que mais de doIs Ec

presentante:3 ,se inscreverem para
qualquer disc1.1SSúo, deverão, quando
possfve:,' uêi;lo:.!"ar, prêvlamcnte,' se se
pronunciarão a favor Otl contra a
mflotéria em.' debate, para C2.ue possa
o Presidente alterná-los. .

§ 1.° Para. a 1nsc"'lção dE: oradores
à dw:ussão da matt:1a ~m debate
bA.'1~~ um Livro especial.

, § 3.° A insct1ção de oradores no
L.i.~rr(J:~aa D1scussões poàerá.,Ser fe1ta
logo que a proposição ao dlscutir"'se
seja fnchúàa 'em ordem do dia.

§ ,4P Na hipótese 'de todos os Re..
presentant~ inscritos para o debate
de determ1nada proposição serem a
favor, ou contra. ser-lhes~á dada. a
palavra pela ordem da inscrição. '

§ 6.° Os discursos lldosserão pubU..
cadoono Diário da Assembléia com
esta declat'açâo: - O Sr ~ .• leu o
seguinte d1scurso.

.Art. 59. Tanto na hora. do expe
dIente.· como na ordem do d1o.. te-'
rio' :r:1goroaa p;-eferência os.· oradores
que se.·propusereln tratar d.e matéria
consUtuc1ona1.

CAPt'rULO XI

DOS AP.'\R".rES

Arl~60. A interrupção de orador
por ,meto de apartes s6 será permi
tida. quando fOr breve e cortês.

.§ 1.° Pltra apartear um colesade
verá o Senaclor ou Deputado sollei-
tar..lhe permissão. .

§ 2.° Não serão admitidos a.partes:
a).às palavras do Presidente;
ã) paralelos aos discursos;. .
c) por ocasião do encamilmamento

de votaí;fi.o.

§ 3.0 0.8 apa:rte~ subordmar"se-ão às .
disposições relativas 808 debates em
tudo que lhes fór aplicável.

CAPXTULO XII

DOS REQUzmIMEN:l:OS

Art. 61. SC1'ÚO vcrba1s, ou escritos,
jndepcndcm ,de apolamcnt<l de dís
cW)são e de votaçü,o, sendo 'resolvidos
lm~dlatamentc, pelo Presíclcnte, os te-
querimentos que solicitem: .

a) a palavra, ou a suadcslstência.;
b) a posse de Senador ou Deputado;
c) Elo retificação de ata;
(1) a inserção de decl:lrac;ão de vot~

em ata.;
e) o. observância de disposição re..

~imentn.l;

j) a retirada de requerimento· ver·
balou escrito;

g) a retirada de proposição com pa..
reccr contrário;

h) a verificação de votação;
i) esclarecimentos sóbre a. ordem

dos trabalhos; .
1) o preenchimento de lugares nas

Comissões.
. § 1.0 Seráo verbais e vota<:tos com.

qualquer número,lndepcndentemente
de apoJamento e de discussão, os te...
querHnentos 'que solicitem:

a) inserção em ata devoto de rego
zijo, ou de :pesar;

b) representação da Assembléia. por
meio de Comissões externas;

c) manifestações de regozijo, ou pe
sar, por ofício, telegrama, ou por ou...·
tra qualquer forma e5m-ita.;

d> publicação de informações oli
ciais no Diário da. Assembléia;

e) permissão pa.ra falar sentado.
§ 2.° Serão escrito~, não dependelll_

de apoiamento, náo teráo G1Ecms~ão·e
só poderão ser votados com a presença
de16S Representantes, no mín1mo. os
requerimentos de:

a) renúncia de membros da Mesa;
b) djscussão e vota.ção de proposi

ções. por capitmos. grupo de artigos,
ou de emendas:

c) adiamento da discussão ou da
vot'ac;ão~ .

ã) encerramento de cUscussão;
e) votação por det~rm1nado P""o"

cesso;
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f) preferência;
g) urgência.
§ 3.° Serão c~critos, sujeitos a apoia

mento e discussão e 56 poderão ser
votados com a presença de 165 Rc-'
prescntantcs, no mínimo, os requeri
mentos sôbrc :

a) informações solicitadas ao Poder
Executivo, .ou por seu intermédio;

b) inserção, no Diário da Assem-
·blêía, ou nas Anais, de documentos não
oficiais;

c) nomeação de comissões especia.is;
" d)reunião da Assembléia em Co
missão Geral;.

c) .sessões extraordinárias;
j) sessões secretas;
g) quaisquer outros assuntos, que se

não refiram a incidentes sobrevir...dos
no curso das discussões, ou das vo
tações.

§ 4.° Os requerimentos pre1ristos no
§ 3.0 serão, desde logo, deferidos pe1a
Mesa, sem consulta ao plcnál.1o, se
subscritos por um quarto, no mínimo,
do número total de Representantes.

§ 5.° Em se tratando de pedido de
.' informações às entid~de$ públicas, os
· réq'uerimentos poderão ser·a.presen
tados ao Presidente da Assembléia.,
que os despachará, cabendo do seu
indeferimento recurso para no Assem
bléia.

Art. 62. Só serão admitidos reque
rimentos de urgência quando assina
dos no mínimo:

a) por três membros da Mesa
(compreendidos, nesta hipótese, os
VIce-Presidentes e os Secretárlos su
plentes) ;

õ) quando formulados pelo líder,
ou. seu. sUbstituto, de qualquer. cor
rente partidãria representada na As

.sembléia;
c) por vinte e cinco membros. da

· Assembléia.
~, 1.° Consl<.1erar-se-á urgent.e todo

assunto cujos efeitos dependam de de
Uberação e' execução imedJatas.

§ 2.Q O Presidente interroII1Dcrá o
orador que estiver na tribuna, sem
pre que fôr solicitada urgência para
se tratar de ass'unto referente à se
gurança pública, sendo o respectivo

.requerimento subscrito, pelo menos1

por dez Rcp~ef':~ntantes.

§ 3.°Submet1do à consideração da.
A.ssembléla., o requerimento de urgên
cía será, sem discussão, lmediatame,ute
votado.* 4.° Se :lo Assembléia aprovar o re
queri....nento, entrará a matéria ime
diatamente em discussão, ficando pre
judicada a ordem c'l.o ' d1a até a
decisão do obfeto para o qual a ur
gência. foI votada. .

Art. 63. Of.; requerimentos sujeitos
a discussão só d.everão ser fundamen
tados verbalmente depois de f'omlUla..
dos e enviados à Mesa e no momento
em que o Presidente anuncia17 o de..
bate.

Art. 64. Os. r~quer!Illentos tpara
levantamento da seSsãõpor moth'o de
pesar, desde que não se trate. de fale
cimento de Sénador ou Deputado, de
Presidente ou ex-Presidente P. de ex-·
Vice-presidente da República, de Pre
sidente do Supremo Tiibunal Federal
ou de Chefe em exercicio de alguma
nação ami~a, só p:,cterão ser recebi
Cios- pela~ Me:sa, ,qu~ndo c6ntiverema
assinatura dé 'cinqüenta ReIU'esen~_,.
tantes, pelo menos. ..

TERCEIRA PARTE

CAPITULO I

DOS PROa:SSOS D~ VOTAÇÃO

Art. 65. Três são os processos de
votação pelos quais delibera.."á a As
sembléia Constituinte:

a) o sImbólico;
b) o nominal;
c) o de escruttnio secreto,
Art. 66. O processo simbólico pr~

ticar-se-á com o levantamento dos
Representa.n~...s "que votam a. favor da.
ma.téria em de1±bera.ç:-âo.

PaTágl'aío único. Ao anunciar s.
vot~ão de qualqu€:r matéria.. o Pre
sidente convidará os presentes, que
votam a favor) a se levantarem e
proclamará o resultado manüesto
dos votos.·

Art. 67. Par-se-â votação nominal
pela : l:sta geral àos Representantes
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que serão chamados pelo 1.° Secretá
rio e responderão sfm ou não, eon
formeforcm a favor, ou contra, o que
BC estiver votando. Essa Usta será
organizada por legenda dos partidos
represe:utados na Assembléia.

§ 1.° A medida que o 1.0 Secretário
fizer a chamada, dois outros Secre
tários tomarão notados Representan
tes que votarem em um ou ou~ro

sentido, c irão proclamando em voz
alta o re;~ultado da. votação.

§ 2.° O resultado final da votação
scrâproclamado pelo Presidente, que
mandnrá ler os nomes dos que vota
ram sim. c dOl:l'lue votaram não.

§ 3.° Depois de o Presidente procla
mar o resultado fInal da votação, nin..
guém poderá ser admi tido a votar.

Art. 68. Para se praticar a votação
nominal, será mister que algum Re

. present9.nte a requeira e a assem-
bléia a acânita. .

fi 1.° Os requerimentos verbais nã.o
admitirãO'· votação nominal.

§ 2.° Quando o mesmo Represen
tante requerer, sôpre 'uma s6 propo
sição, votação nominal, por duas vê-'
zes, e a Assembléia não a conceder,
não lhe assistirá o direito de reque-
rê-la novamente. .

§ 3.° Se, a requerimento de um Se
nador cu Deputado, a Assembléia de
liberar previamente realizar tOdas as
votações de determinada proposição
pelo proqesso simbólico, não serão ad
mitídos requerimentos de votação no
rt'J.nal para essa matéria.

Art. 69. Pratlcar-se-á a votação
por escrutínio secreto, mediante cé
dulas dactUografadas ou impressas,
recolhidas em urnas, que ficarão jun
to à Mesa.

CAPíTULO II

DI'. VERIFICAÇÃO DE "VO'1'AÇÃO

AI't.' 'lO. Se a. algwn Senad"r ou
Deputado parec.er que o resultado de
uma votação simbólica, proclamado
pelo Presidente, não é exato, poderá·
pedir Do sua verificação. óI

§ 1.° Requerida a verificação, o
Pre31dcnte convidará. os Senadol'es e
Deputados que votaram a iavol' a se
levantarem, permanecendo de pé,

para serem contados, e,· assim, :J.'a~·

a seguir, com os que votaram contrn..
§ 2.0 Os Secretários contarão os

votantes e comunicarão ao Presidente
o seu nÚmero.

§ 3.0 O Presidente.. verificando,
assim, se a maioria dos Representan
tes presentes votou a tavor, ou con··
tl'o. o. matéria em deI1beraçâo, pro
clamará o resultado definitivo do. vo
tação.

§ 4.0 Nenhuma. votaç[(Q admitirá.
mais. de uma verificação.

§ 5.° F~r-se-á. sempre o. Chamada.
quanci!.> a votação indicar que não há
número. '

CAPíTULO !lI .
DO ~DI~~TO DASVOTAÇÕf~

Art. 71. Qualquer Representante
poderá requerer, por escrito, durante
a discussão de uma 'Proposição, o
adiamento de sua votação.

Parágrafo únIco. O adiamento da
vot<tção de· uma proposição só poderá.
scrconcedido pela Assembléia, pr~'"

sente a maioria de seus membros e
por prazo prêvlamcnt~· fixado.

Art. 72. Apresentados simultânea
mente requerimentos para adiar~se a
votação de determInada proposição,
e aprovado um dêlcs, estarão preJu"
dtcados os demais.

CAFíTULO IV
DhRETIRADA DE PROPOSIÇÃO

Art. 73. Apresentada uma propo
siçã.o à Assembléia, a. sua retirada s6
poderá ser sol1citada no momento em
que se lhe anunciar a votação.

§ 1.0 O r::querimento de retirada de
qualquer proposição s6 poderá ser for..
mulado por escrIto, ou verbalmente,
pelo seu autor.

§ 2.° Serão considerados, para os
efr:itos dêste artigo, autores das pro

. posições das COIDlssões os rcspcct1vo5
Helatores e, na sua ausência, o Pre
~idente da Comíssão.

Art. 74. Quando pedida ao retirada
de proposição, que tiver- parecer con
trário, o Presidente deferirá êsse re
querimento, independentemente de
votação.
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Parágrafo único. Para. a retirada âe
prOPOSiçã.o, que tenha parecer .favo
rá.vel ou à qual se haja oferecido

. cmcndR., orequerímento dependerá da
aprovação dn. Assembléia.

. QUARTA PARTE

CAP1TULO 'úNICO

DAS QlJESTÕES DE ORDEM

Art. '75. Tôdas as questões de ordem
serão, soberana e conclusivamente, re
solvidas p~lo PresIdente.

§ 1.° Durante as votações, as ques..
tões de ordem s6 poc;lerâo ser levanta
das em rápidas observações, que não
pass(:mde cinco minutos e desde que• sejam de llatureza a influir direta-
mente na Dlarchados trabalhos e na
decj~ão da. .matéria, corrigindo qual
quer engano .ou chamando a att'nção
para um artigo regimental que. não
el)~eja. sendo obedecido.

\

~ 2.° Quando o Presidente, no de..
correr ele uma votação, vertlicar que
a reclamação pela ordem não se re.. .
fere e!etlvamente à crdem doa tra
balhos, poderá cassar ao palavra ao
Representante que a estiver ,.,lSando,
convldando-o a sentar..se, e prcs
seguirá. na votaç.ão.

DISPOSIÇÕES FXN~S

Art. 76. A AssembléIa Constituinte
não pOderá dIscutir ou votar qualquer
assunto estranho ao projeto de Cons
tituição, enquanto éste não fôr apro
vaào, salvo os casos previstos ne~te

Regimento.

/Jt. 77. Nos casos omJssos neste
Regimento será dêle elemento subsÍ,,:,
diário o da CâInara dos DeputaClos,
de 15 de Setembro de 1936•

RiO de Janeiro, em 12 de Março de
1946, 125.0 da Independência e 58.0 da
República.

. I

----.... ., ..:
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24.~ Sessão, em 13 de Março de 1946
Presid~ncla do Sr. Melo Viana

As 14 horas, comparecem. os Se...
nhores:

Partido Social Democrático

Amazonas:
ValdeIlü14' Pedrosa.

P~u'á;

Nélson :Parijós.

~fl.ranhão:

Afonso Matos.

Piauí:
P...reia Leão.

. S!getreào Pacheco.

. Ce3.rá~

Osvaldo Stuàart..
Rio Grande do NQ1'te:

Georgino AveUno.
Dloclécio Duarte.

JOSé Vareta.
Val!reào Gurgel.

Para1ba:
Jandui Carneiro.

l?<:rnambuco:
Agamemnon Magalhães.
C()sta porto.

A.Iagóas:

Teixeira de Vasconcelos.
Silvestre Pér1cles.
Mecl.eiros Neto.

J~é Melo.

Farias Júnior.
. :&spinto Santo:

Henrique de Novais.

Ar1 Viana.

Eurico Sales.

Distrito Federal:

José Romero.

Rio de Janeiro:

Alfredo Neves.
Amaral Peixoto.
Carlos Pinto.
Bastos Tavares.
Acúrcio Tõrres.
Brigido Tinoco.

:MInas Gerais:

Melo Viana.
Israel Pinheiro•
WelHngton Brandão.
Augusto Viegas.
Rodrigues Pere1ra.
Celso Ma<:hado.
OLinto Fonseca.
Lalr 'rostes.
Alfredo Sá..

São Paulo:

Gofredo Teles.
Antônio Fellclano.
Cesar Costa.
CCJsta. Neto.
José Armando.
Horácio Lafer.
AtaIíba. Nogueira.
Alves PalIxu. •.

GoIás:

Galtmo Paranhos.
Mato Grosso:

Argemiro Fl3,lho.

Santa Catarina:
Nereu Ramos ..



Ivo d'Aqu.1no.
OrIand'" Brasil.
Roberto Qrossembacher·.

810 Grande do Su2:

Ernesto Dorneles.
Teodomiro Fonseca.
Adroaldo Costa.
Daniel Faraeo.
Manuel Duarte.
Sousa Costa.
Cl1cérl0 Alves.
Mérc10 Teixeira.
Pedro Vergara.

União Democrática Nacional

Amazona.s: .

ecveriano NUDes.

. Pará.:

Agostinho Monteiro.

Piauí:

Esmaragdo Freitas.
José Cândido.
Coelho Rodrigues.

Cea.rá:
Fernandes Távora..
Paulo Sarasate.
Egbcrto Rodrigues.
Fernandes Teles .

Paraíba:

Adalberto Ribeiro.
Argem1ro de Figueiredo.

. PUnia Lemos.
Ernânl 5âtlro.

sergipe:

Heribaldo Vieira..

Bahia:

Aloisio de Carvalho ..
Juraci Masalhães .

. Otá.vio Mangabeira.
Manuel Novais.
DaÍltas Júnior.
Nestor Duarte.
João Mendes.

Espírito Santo:

Luis Clâudl0.

- 3-ro -

DIstrito Fcderllol:

Euclldes FIgueiredo.
Jurandlr Pires.

RIo àe JaneIro:

Prado Kelly .

. Minas Gerais:

Lopes Cançado.

São Paulo:
Mário Masagão.
Paulo Nogue:ro..
Romeu LOlU"ençáo.
Toledo Plza.
Aureliano LP.íte.

Mato Grosso:

OoIor de And!'ade.
Agrícola de Barros.

Paraná:
Erasto GaertIl('r

• Partido Traba.lhista Brastlef.ro

Distrito Federal:

Rui Almeida.
Gurgel do Amaral.
Segadas Viana.
Benicl0 Fontenele.
Baeta Ne·{es.

Partíew C01fl,uni3ta do BTa31l

·-·Bah1a:

.Carlos Marlghéla.

Distrito Federal:

Mauricio Grabols.
Batista Neto.

Rto de Janeiro:

Claudino Silva.
Alcides .Sabcnça.

São Paulo:

Jor;e Amado.
Caires de Brito.

Partido RepubZka.no

Maranhão:

Lino Machado.

Pernarntmco:

sousa .Leão.
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Mina.s GeraIs:

D9.nle' Carvalho.
Felipe BalbL
Artur Bernnrdcs.

Sã.o PaUto:

AlUno Arnn:es.

PartiàO Democráta Cristão

Pernambuco:
Arruda Câmara.

Partido Republicano Progressista.

Rio Grande do Norte:

Ca!éFllho.

ParticLo Libertador

RIo Grande do Sul:

Raul Pila.

O SR. PRESIDENTE - Achando-sc
presentes 115 Senhores Representan
tes, declaro aberta a sessão.

O SR.. RUI ALMEID..I\ (4.0 Secretá
rio, servindo como 2.°) procede à lei
tura da. ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão anta.

O SR. AURELIANO LEITE (Sôbre
a ata)(''' j - Sr. Presidente, peço n
palavra para UmtL autêntica retificação
à ata, e não para nela introduzir,
como está sendo de hábito nesta Casa,
coisas absolutamente estranhas.
Ont~m, quando discursava o nobre

representante do Rio Grande do Sul,
.Sr. Raul PiJa, numa oração de forma
e de fundo inexcedíveIs, eu, não obs
tante discordar de suas conclusões,
acompanhei com vIvo interesse r-ssa
grande peça oratória. A certa. altura,
como que respondendo o. um apa:'tc
do nobre Deputado, Sr. Al10mar Ba
leeiro, que perguntava qual o. médio.
de duração dos governos no Império,
a.flnnel: lO It~ot p~ql1cn:l. n. do:. governos
provinciais. V. Ex'Cia. diz muito bem.
55.0 Phulo. em cérea de set.enta. anos·
de mona ....luia, teve talvez cento e
tantos. govel-ilqnl;(l~ provinci:1Í~. Veja
V. Excia. o defeito do parlamenta
rismo."

EntrctMlto, o Dtárlo do Poder Le
gülZaUvo de hoje refere haja. cu dito
que em clnqUcnta anos de monarquia
São Paulo teve cinqUcnt!1, e tantos go
vernos provlnclni::l, o que não é ver
dn.de, Sr. Presidente. A realidade é n
que acabo de afirmar agora.

NiLo obstante historiador de peque
nas veleidades hIstórica.s (não apoia.-.
dos gerais), precisava eu faz<:r esta
reti!1cação, a. bem da verdade c da
História.

Era. o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem.) .

O SR. CARLOS MARIGHELA (86- .
bre á. ata> ("') - Sr •. Presidente, de
seja· seja feita uma retificação na ata.
cios nossos trabalhos da sessão ante
rior.

Quando se tratava de uma declara
ção de votos da bancada do Pa.rtido
Comunista, vim à tribuna e 110 sc
suInte:

,. Decla·ramos que votamos con
tra o Regimento Interno, por ser
prejudicIal à. boa ordem dos tra.
balhos, contrâno· à. democracia.,
reacionâno e per ser contrário à
soberania desta Assembléia Cons
tituinte."

No Diário do Poder Legislativo d~

tado de hoje, verifico que a expressão
~(reacioná.rlo", constante de nosso. de-
claração de voto, foi omitida. .

Sei perfeitamente que, por determi
nac;ão da. Mcsa,o referido térmo foi
suprimido, tnlvcz por aplicação de um
dos artigos do Rcgimento Interno, que
deixamos justamente· . de· apoiar em
:ma votação fInal, em seu conjunto,
por ser o substitutivo precisamente
reacionário. A nosso ver, jâ é resul
tado da observância dêste· Regimento
reacionárIO o corte da. palavra em
apreço constante de nossa declara
ção..E a bem da verdade, Sr; Prc.:
sictente, é necessário que o têrmo.
co reacionário" figure em nossa decln
r:lçáo.

Mas não quero fica!' sômentc nesta
parte, muito justa, como o Sr. Pre
sidente pode vêr. Eu me perguntaria:
por . acaso o tên;no te reacionário" ê·
a.ntí-pnrlament'J.r? Para chegarmos a

(:t) Não foi revIsto pelo orador.
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uma con~lusã.o contrária, basta recor~

rermos ao dicionário.
Deixo a pergunta, naturalmente,

para que a Mesa responda, ou, então,
. aquêles que já. têm firmooo jurlspru

dêncill. sôbre o caso, como, por exem·
plo, o nobre ConstituInte, Sr. Acúr..
cio Tôrres, que aqui já levantou sua.
voz contra essa. ex.nressão, soUc1tandQ
fOsse abolida d.:l.S deliberações tolJlBldo.s
aqui.

O a.ssunto é de relevância para a.
Assembléia c precisa ficar decidido, de
uma vez por tôdas, o cr1térl0 a ser
adotado.

O Sr. AurelfanoLefte - Ninguém
nega que o têrmo é InteIramente ver
náculo~

O SR. CARLOS :MARIG:aELt\
.Sr. Pre.s~dcnte,vculêr o que diz Cân
. dido de Figueiredo, em seu àicloná
no ...

o Sr. Nestor Duarte - Não é pre
c1.so lêr.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
... na página 557. O v'Olume que te
%lho em mãos conesponde à 3." edi
ção, e tal impresso em Lisboa. =

~4REACIoN.AnIO. adj. Relat1vo ao
partido da reação ou ao seu sis
tema. Oposto à Uberdadc. M. Bec..
tár10 da reação poUtica ou social.
(De reação) .u

Isto. Sr. Presídente, é que aignitl..
ca'Va, a palavra "reacionário". têrmo
do vernáculo, J>Om português, e não
se pode compreen-àer. venha e. ser su
primido da at& de nossos trabalhos,
desde que to1 utillza~o multo justa..
mente pela nossa bancada., eIXl decla
ração de voto.

O Sr. Lino Machado - Vê V. Excla.
quamta . razão ass1stia aos que não
queriam que se sujeitasse à censura
os discursos, parlamentares.

O SR. CARLOSMARIGB.'ELA 
Sr. Pres~dente, vou terminar, pet1In..
do a V. Excla. faça voltar à. nosSa
declaração o têrmo que, sem razão
justificável e contra a própria prá..
t1ca parlamenta.r, foi supr1mldo.

O Sr. Prado KeU1/ - No requeti..
mento apresentarlo V. ED:la..1rroga.
wna censura. à Comissâo do B.egbnen...

to. Esta entende que 05.0 é reacioná
rio o seu trabalho. Vossa Ex.celência.
tem o direito de qualificá..lo assim.
NóscUverg-lmos. O que realmente não
se Justifica é a censura dêssc têrmo.

O SR.. CAIU.OS :M.A&tGHELa 
Muito obrlgaiClo a. V. Ex<:1a.

Fra o que tinha o. dizer. (Muito
bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Senhores
Representantes: a leitura da declara.
ção dos ilustres membros da banca-da.
comunista. 1'01 feita pEla Mesa.

É das praxes parlamentares e
também d-o Regimento, que deixou de
exIstir ontem c que até ontem vigo
rava, que os Srs. Representantes nJ.o

.podem man1!estar-se em têrmos eles..
cortezes com relação aos .seus colegas
ou contra as deUberaçóes da. Casa .
A mim, me pareceu que a expressão
ureacloné.rio",empregada sObre mC'CU- .
da adotada pela Assembléia, não era.
parlamentar. Que <) têrmo é vernáculo,
não aprendi agora, mas há. muitos
anC:i. Tcnbo..me na conta de conhe..
cer, regularmente, nossa lingua. Su
primi, entretanto, a pahvra pe30 .sen..
tl<1o desatencloso, que me pareceu en
cerra.r, reter1nd.o..se a uma deliberação
da. Casa..

Nã.o sou, toda.via, intransigente, per..
manecendonuma Idéia !.1xa; .sou
homem que ouve a razão e acata as
deliberações tia. Assembléia.
~nha at1tude f01 motlva-da pelo

respeito que as deliberações da Casa
me merecem; se. a. Assem.bJé1a, porém.
Julgar que o termo não lhe nfeta. não
tenho a menor restrtção em mantê-lo.

Vou, portanto, consult~r os Senhores
.Representantes se atendem à. =3oUcit!J,..
çâo do nustre representante ela ban..
cada comunIsta.

O SR. OTAVlO V.LANGABEIRA
{Pela ordem> - sr. PresIdente. con..
gratulo-me com V. Ex.ll pelos têrmos
em que acaba de pÔr a. questão. 2sses
têrmos fazem honra a V. :ex.- e à
Mesa.

Não concordo com a nobre represen
tação Comunist~ quando cons1dera
rea1:!onár!o o Regimento vota.do '.pela
Const1tu1nte~ encontro. ao contrário.
nc.-ste Regimento, multa coisa de bem
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:Ceito, c conveniente aos serviços que
Jncul12ôem 11 c,sUJ AsBembJhJa iM3J.J;tD
bem). '

Hú, nele, sobretudo, um d.ispositivo,
que considero ela. ma.ior vaUa.: o.quêlc
que assegura., d<:ntro de um prazo
ccrto,matcmátlco, a promUlgação da
nova. Carta PoUtíca. Se, dentro de de
terminados prazos regimentais, ao nova
Constituição não estiver Votada, pro
mulgar-se-á, automàt1came:ntc, COUlQ

Constituiçw, a proposição inicial.
O C:Uspo,51tlvo regimental 9ue poderia

ser acusado de reacionário, votamos
contra êle, n6s, os mem.bros da mi
noria: era o do art. 71, c creio que
depois o art. 76 do substitutivo apro
vado.
. Tive, entretanto, ocr(J.sláa de mostt'9.t'

que. mesmo dentro dos tênnos dêste
pról'rio arti~o, !icava reservada à As,.
sern.bléia uma larga am1'llltude de
ação, com a pOcsib1lidadf; da. apresen
ta çtlo de req'Uerimento3, indicações,
projetos de resc)lução, etc.

A própria ord.em do di::L que o nobre
lfder da maiori~ ina.dvertidamente de
claX'ou cessaria de existir, continua a
!1glU'ar no quadro dos no~sos trab3.~

)11o.~: ainàa hoje, estão n:J cI'àf1m à.o
dia vá.rias matérias a ser submetlodas
à.d.iscuss~o e D.o voto do Plen{l,rio.

!'tão considero, portanto\ reacIoná
rio o Regimento. Perdõc-:me, porém,
V. Ex.". Seria. de· todo im.próprio se
5U'Prlmisse do ~ocabulárío t:lsado nesta
Ca~a a exprcs~ão "reacionft,rlo", hoje
un1versal, c qUe define U1Il !cnOmcno
por demais coxnentado ,e discutido na
v.1da pol1tlca dos nOSS06 dias..

O Sr. Li71D Mocha!lo -- P.crJcita
mente.

O SR. OTAVIO MANGp..BEIRA 
V. EX,a pós ao questão muito bem:
extllicou seu ato como 2XCesso de zêl0
peJa .A.ssem.bJé.1ai Acredito, .:oo~ém.. gue
Do. Assembléia est:l.rá. de acOroo coxnigo,
e <.'.om o espirlto de V. Ex.A , consi
derando que a reclamaçã.o do nobre
Deputado comunista tem, tôda razão
de ser.

ltrão há como suprimir a pa;1i1 'tT&

"reacionário" da declaração de voto.
Apelo, pois, para V. Ex.a. e para a

Casa, a. fim de que não demos a. 1m~

pressão de que ressurge ou persiste

nesta. A.ssexnbléin o esp1rito reacionó,...
rJD. um.a (Ja.s ma.JD.TC.s desgrAças que
nos poderia.m acontecer (Mutto bem;
'171.uito bem. Palmas).

O SR. ~'"õEREU RAMOS (Pela
ord.em) ("') - Sr. l?residente, peCU
ao p.alavra para fazer um comentá.rio
rápido à margem da discurso que
acaba de proferir 'O nobre líder da.
União Democrática Nacional.

Segundo bl;m ouvi, S. EK,Ilo afirrnou
haver eu üecla.rado qUe se 8uprimir9. a

ordem da cUa.. Dave haver equlvoco
na declara.çã.o do nobre líder da mi
noria.

O Sr. Otávio ManOabcira - ACl"e
dito ter ouvido V. Ex.a d1Zer da
tribuno. ql1e nã.o navC:ria mais ordem
do (1ia, senão quando l::stlvcS5C em de~

bate o projeto constitucional. Se in,.
corri em Cqu1voco. s6 tenho razão IJ9.ra
regosljar..xne.

O SR. NEREU RAMOS - JJeve
. haver equi'voco da parte de V . .ex.",
pois asseverei que o art. 71,· qw.ndo
se refere à d1scussii.o ~ votação, cogita
do proces~o de discus~áo e de vota.ção
que se rca.llza na. ordem do dia. E para
conlJrm3I' êsse meu pensamento, Jn-
.voquel, até, o que se passara na As
sembléia Constitu1nt~ anterior, com
êssc mesmo dispositivo. 2ssc m~smo

artigo, POr sugestão da. Comlssál) de
poUcia d(j,quela époco., continha ex
pressão que proIbia a. dlscWJ~ãot

mesmo no. hora do e"pedicntc. c ess~

expressã.o fôra eliminaàa já na'lucle
tempo, C'\rldenclando-sc, assim, o 1n
tuito de t).âo i-mpedir que, na hora. do
c~'pcdlentc,' os Srs, Constituintes tra-

. t3.ssem dos assuntos que ma.is lhe~ in
teressassem.

Ora. (; de cvidênda que, se êss~ ar
tigo tivera naquela OCasião esso. illter
prctaçtio. não pode:olü. tCl' agora in
terpretaçào diferente, C{11a.nào. no Re
gimento, Drocuramos abrir portas mais
largas à o.tividadeuosSrs. Consti
tuintes.

Devo declara.r à. ASsembléia. que na.o
posso de1xar de aplat.:dir o zêlo e o
culda<l.o Com que o Prcsi~ente da Mesa.
vem observando a. Lei Internflo, on-

( .. ) Não foi revisto pcl? orador.
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tem promulgada l mandando eancc
lar expressão que a. êle pareceu ofen
siva e contrária. ao Regimento.

O Sr. Presidente usou de uma !acul..
dade que nós lhe pusemos nas mãos l

confiados na sua intellgêncJa, equilí
brio e bom· senso (Muito ôem.).

Não vejo por que, nesta horo., em
que devemos prestigiar o Regimento
que fizemos c dar ao Presidente da
A&sembléla. tOda a fôrça possivel para
que realize ti. missão que lhe atribui
mos; não vejo como desapl'ovar o ato
de S. EKf.I... com o qual me dcc1:lro
~olldárl0, porque compreendo que a
intenção que o Inspirou Xol levar ao
espirito da Const1tuint~ uma ativer
t~ncja: a de que procurassemos usar" ,
aqui, dos têrmos 'mais delicados, a fim
de .não ferirmos a !iuscetib1l1da.de de
qualquerrepresentante.

Aqui estamos pa..l'a uma colaboraçê..o
comum; devemos evitar, ao todo trun
se, expressões que possam ofender aos .
melindres dos nossos colegas. E como,

.evldentemente, foi êsse o pen.':amento
que ditou o. deliberação do Presidente
desta Assembléia, não pos.:;o :rurtar~mc

a. dar-lhe o meu aplauso. (Muito bem,
muito bem>.

O SR. pRADO KELLY (Pela ÓT
dem) ....,. (0) Sr. Presidente, as. pa
lavras proferidas pelo eminente líder
da União DemocrátIca Nacional, o Sr.
OctavioMangabclra, defendem, antes
do mais, um princípio que não pode
ser postergado. Í'.:ssc prinCIpio diz res
peito ao exercício do mandato dc to
dos os Srs. Constituintes: 6 opr!ncf
pio da liberdade de expressa0. (Mu!
to bl.'7n). S6uma limitação rezimcn
t:3:1 se põe a essa liberdade: a de se
nilo usarem expressões injuriosas.

O Sr. Lino 1'tfachado . - Perfeita
mente. É o que está no RegImento.

O SR. PRADO KELLY - O antigo
I Regimento, Sr. Presidente, que findou
ontem, quando V. Exa.. promulgou o
novo, referia-se fi, expressões injurio
sas ou descorteses. Esta última pah
vra não existe no texto em vicror.
Pelo artigo 10 n.o 11, compete n V.
Exa. mandar cancelar, na publlcação
àos trabalhos dn Assembléia,· cxpr~5-

. sõe~ vedadas pelo RegImento, as quais
5~ mencionadas no artigo 53 § 3.°,
que reza:

"Nenhum orador poderá. refe
rir-se fi, colega c, de modo geral,
aos representantes do Poder Pú
blico, em forma injuriosa".

Portanto, a questão se cifra em ih
dagar se Do palavra - reacionário 
com a qual, em manifesta. Injustiça,
11 bancada Comunista se refere ao Re
gimento .elaborado pela Comissüo de
signada por V. Exa., se êS5e vocábulo
encerra em si um conceito lnj1ll'1oso.

O Sr. Plinio Barre'lo - InjUl'ioso,
nno; infeliz.

O SR. PRADO KELLY - Ê: evi
dente que níi.o existe injúria no quaU
Hco.tivo empregada; mas. se injúria.
não existe, também não tem V. Exa.,
Sr. Presidente, arbítrio para cancelar
d:l ata a experssão usacla.

Não me pa.rece que o caso seja. pará
sc. submeter ao voto do plenário. V.
Exa. recebeu e está recebendo subsí
cUos, que lhe .. pennitirão resolver em
definitivo o incidente suscitado.

O meu propósito, ao subir à tribuna;
toi recordar o texto do Regimento que
j1l dl:;cipl1na Do vida da Assembléia.

Creio que V. EX.1\ reconsiderando o
assunto, poderá entender que, como a
c:xp:cssão não· se quadra precisamente
110.· restrição regimental, mais útil será
à.s tradições do Parlamento manter a.
Incolum1dade do pensamento relevado
pelos 51'S. Constituintes do que expô
10 a uma interpretação mais ou menos
sutil oU si~il1na. (Muito bem; muito
bem) .

O SR. LINO MACHADO (Pela or-
. dcm) (.). - Sr. Presidente. chego a

esta tribuna evidentemente preocupa
do com as palavras que deva pronun
ciar - preocup::I.do em proferir pab
vrns que possam ser consideradas osr
lamentores e do venláculo;preocupado
em enuncIar rápidas palavras,. P. certo
palavras que V. Exa., com a autorI
dade que lhe dá o Regimento, não

.
Não foi revisto pelo orador.
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possa mandar riscar dos n05SOS
Anais.

Devo dizer a V. Exa., Sr. Presi..
dentc, que apresentei uma emenda
aqui, por ocasião da votação do Re..
gimento Interno, com o objetiva de
impedir a censura dos nossos discur
,sos. Então, naquele instante, como
agora, rendendo homenagem ao llhe
ra.llsmo de V; Exa., fiz referências
ao receio que mr restava de que ain
da houvesse neste Parlamento, que
ainda houvesse neste templo o Vi'-U3
totalitário, o virus do DIP, como
que a censurar as palavras pronun··
ciadas aqui, a priori,porque certa
mente não.· teriam oportunidaàe de
ser censuradas a posteriori, vIsto que
naquela época,durante aquêle perío
do negro, durante aqueles tristes
tempos,náo se podia falar senáo pas
sando todas as oráções pela censura
prévia.

A minha presença nesta tribwla,
naquela· oportunidade, foi para recor
dar episódio da Asscmbléia de 33:
tendo sIdo integralmente censurado
pela Mesa um discurso lido, diante
das minhas admoestações, diante das
núnhas palavras ao grande Andra.da,
tive a satisia.ção de verificnr que o
discurso toi publicado na íntegra erri.
nossos Anais.

Pergunto a V •Exa.. ~ Sr. Presiden
te, por que assim pr(){'.cdeu o erandc
democrata que foi Antônio Carlos? .
Procedeu assim porque as· palavras
'Vivas, enérgicas, as palavras .então
pronun.::iadas eram, na realidade, a
expressão da verdade.

E' o que acontece agora, Sr. Pre
sidente.

Como retirar de uma declaração de
voto da '.lancada comunista o têrmo
"reacionário"? Porventura o têrmo
"reacIonário" ferirá algum dos ei111..
nentes Srs. Constituintes? Não acre
dito. Reacionário, s1nl, Sr. Presiden
te,poderá ser êste ou aquêle texto do
nosso Regimento.

E onde procuraremos outra pala...
vra para classificar êste reacionário
do Regimento, senão nos utllizando

.. <la palavra que lhe é própria e elitâ

rmagnificamente empregada no pro
. testo da bancada comunista/)

A minha presença nesta trl1:mna,
hoje, Sr. Presidente, é apentl.S p~ra

reafirrpar meu ponto de vista já. ma..
tl'úfcstndo tantas vêzes: de que sou
radicalmente contra qualquer censu...
ra aos discursos dos 51's. parlamen
tares. Porque, ou csta.mos numa tri
buna livre c daqui podemos manifes-

.tar-nos com liberdade de .açào, ou,
então, será melhor que cerremos ~ste

Parlamento e· volvamos no tempo da
ditadura em que nada se poci1a. cU.....
zero

O Sr. José Varcla - O têrmo é
tão ofensivo,· empregado na formo.
por que o foI, que a. propósito de
tudo os Deputados do P .S.D. são ta
xBiClos de reacionários.

O SR. LINO MACHADO - Vossa
Exa. interpreta errOneamente o têr..
mo '/reacionário". Reacionário oRe··
gimento, reacionária uma a.titude.
Por ventura, V. Exa..· não terá tido
·atltudesreaclonárias ta.ntas vézesna
vida?

O têrmo é parlamentar: otêrmo.
como V. Exa.., SI'. Presidente, la.ti...
nista emérito, já o reeonheceu, é
parlamentar e vernáculo. E, certo, o
liberalismo de V. Exa. que é da ter..
ra da liberdade, náo há de permitir
que iniciemos nossa vida. parlamentar
sujeitos & uma censura irregular, !ll"
débita,llícita, como a quc Ontero se
quis exercer sôbre uma. simples de
claração de voto da bancada comu
n!sta, (Muito bem.>

O SR. BARRETO PINTO - Peço
a pa,lavra. pela ordem, Sr . Presidente.

O SR. PRESIDENTE - Permita
me V. Excla.. que, antes, cu solucione
o incidenze, A Mesa não precisa de·
outras explicações. As questões de
ordem .;âo levan.tndas e em seguida
resolvidas pelo PreS1Clentc. A Assem-
bléia. vai me pennit1r que eu decida

.m!nha questão de ordem, que é a se
guint~:

A mim me pa.receu, como já. o dis
se, que n expressão "reacionário", no
~ent~do t::m que a entendi na decla
ração de voto, e apreencli, nâo é cor..



- 35'i -

tês ao uma del1beração da Assembléia.
Não se estava. discutindo a questão;
tratava-se de dellbaração já tomada,
que todos devem respeitar e acatar,
como lei que é.

() nobre Deputado Sr. Prado Kclly
não tem razão. O que determinou a
rasura na declaração de voto, não foI
o Regimento ontem votado, mo.s o
artigo 196, ~ 3.°, do antigo Regill1en..
to, que era o regulador dos trabalhos
da Casa, no momento c:m que a
Mesa fêz a censura naquela declara..
ção. A Mesa entendeu, sem o menor
propósito de fer1r a quem quer que
fOsse, que o têrmo não era cortês
para com. uma del1bcração. da Assem
bléia. Se, como afirmei,· Do Assembléia
entende que seus melindres não to
ram feridos e que não há descortesia
na expressão, a Mesa não terá cons
trangimento em restabelecê-Ia.

Assim, queiram levantar-se os Se
Dhores Representantes que aprovam a

rasura feita. (Pausa.)
Aprovada.
O Sr• .Carlos Marlghela - S~nhor

Presidente, pe:;o verificação de vota
ção.

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res Representantes que entendem
que não se deve el1m1nara expressão.
terão a bondade de se levantar.

O SR. BARRETO PINTO (Pela
ordem) - Sr. Presidente, o Regi
mento manda que se levantem prl
me1roos que votam a favor, e' Vossa
Excelência começa. pelo contrárIo. O
Regimento nasce com má. estrela.

. O SR. ?RESIDENTE - A Mesa.
está procedendo à contagem.

O SR. BARRETO PINTO - O Re
gimento manda que, requerida a: vo-.
tação, o Presidente convide a se le
vontarem os Senad.ores e Deputados
que votaram a favor, permanecendo
de pé a fim de serem contados os vo
tos. A seguir, leva.ntar-se~ão os que
votaram contra. V. Excia. está. pro
cedendo de modo contrário. Isto es
tabelece balbúrdia..

O SR. PRESIDENTE - Atenção 1
V. Excia. fará o favor de respeitar a

Mesa, não a interrompendo. 'I'erei
de mandn.r V. Excia. calar-sc.

O SR. BARRETO PINTO - Estou
respeito.ndo a Mesa, Ciue me merece
todo o acatamento. Depois Vossa. ~x

celência me dará. a pal~vra pela or..
demo

O SR. PRESIDENTE - Renovo,
assim a consulta. Queiram levantat'
::!! os Srs. Representantes que votam
pela eliminação da palavra - U rea
cionár1o" . (Pausa.)

Foi aprovada.
O Sr. Carlos Marighela. - Re

qlleiroverlflcaçáo da votação.

O SR. PRESIDENTE - Queiram
ae levantar os S~nhores que votam
pela eliminação da palavra. 4lreac10
náno". Queiram se levantar os Se
nhores que votam pela conserv:.ç:lc
da. palavra .

votaram, a !avor, 94 Senhores Re
presentantes; e, contra, 72.

FoLJ:l1::mtlda a deliberação da
Mesa.

O SR. BARRETO PINTO (-)
(Pela ordem) - Sr. Presidente, Se..
nhores Constituintes, não posso pIa..

. giar hoje, como desejava, o honra<1o
e ardoroso representante do Rio
Grande do Sul, o digno brasileiro,
Sr. General Flores da Cunha, quan
do neste recinto, usou da expressão
~. uLouvado seja Nossu Senhor Je
f)\JS Cristo" _. porque me parece que
estou. .aqui assIst1ndo a uma m1ssa
funérea pelo Regimento que hoje en
trou em vIgor e que, logo nos seus
primeiros minutos começa a ser vio
lado, p:lra rlâo dizer estrangulado.·

Sr. Presidente, apesar de Vossa.
Excelência me haver chamado ao
atenção, votei a favor da Mesa, por
que a maloria da. Assembléia Nacio~

nal Constituinte, usando de seus di..
reltos, realmente. aprovou o dIspos1
tlvoque deu à Mesa poderes para.
ce'.1surar as eXpressõ~s que pudess2m
ferir o texto regimental. Creio, entre
taato. constitUir mau preced~nte. a
praxe, embora Uberal, de se solicitar

("') - Não tol revisto pelo orador.
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à Casa, tOdas as vezes que dúvidas
torem 'levantadas a respeito de ex..
pressões porventura mandada.s cen:::u"
rar, que se manifeste a favor ou con..
tra a deliberação de V. Excia.

O Regimento, neste sentido, é cla
ro. Se V. Excia agiu usando de um:l.
atrIbuição, de um poder que lhe ~ol

conre.rldo, a ata deveria ter sido apro..
vada, Independentemente de consulta
à Casa.

Agora, Sr. Presidente, feito êste re
paro, para que fique consignado lo~o

no prImeiro d1:l em que entra em ;'1
~or o Regimento. ped1rh1. a Vossa .f!.x
celên~lf.l que, quando mandasse pro..
ceder à verificaçã.o, aplicasse o dis
põsto no § 1.° doartlgo 70, que diz:

l-Requerida ao verificação, o Pre
sidente convidará. os Senadores e
Deputados que votaram a. favor a
se levantarem, permanecendo de
pé para serem contados, e assim
fará. a seguir com os que votaram
cnntra" .

Está se procedendo em desacOrdo
com o Regimento.

Esta a questão de ordem que le~

vanto.

O SR. PRESIDENTE - A questão
de ordem levantada por V. ExcelC1.n
cla - vai me permitir. - lembra:..
me que os romanos dizIam antiga
mente, quando as expre5sõ~s jurIdi..
cas eram sacramentais: - "Perdeu
se a questão porque se falou em Hvi
Dhôl.s" e não em árvores".

A lei deve ser entendida, não no sen
tido literal, estrito, mas de acõrdo
com uma interpretação· mai!icondi~

zente com o seu espírito. O fato de
ter sido invertida a ordem da conta
gem, evidentemente não in!rlngc ou
anule. uma. deliberação da Assem~

blli'la. Como já se tinhalevantn.do
os que votaram a favor, seguiu-s2 a
manifestação dos quevot:lram contra.
V.E'Ccia., portanto, 56 terio. razão 110
tempo dos romanos, em que ns pa
lavras eram sacramentalmente obe..
decidas

o SR. FLORES DA CUNHA ("'~ 
(Para. declaração de voto> - Senhor
Presidente, votei aravar da .manuten
ção, no. o.ta, da expressão "reac10~

nário", porque não acredito que Itr
inserção dessa pa1o.vra possa feri:, 05
melindres de quem quer que seJa. An
te.: do mais, que é "reacll,nâr1o"?
Para mim, é tudo quanto atenta con
tra. o. liberdade. (Muito bem). Além
disso, já me declarei aqui socialista.
cristão. Não tenho o menor pensa
mento comum com a representação
comunista, o que, .porém, não quer
dizer que nãoo.dmita fi. respectiva
ideologia para sofrer CUscussâo no
campo amplo das idéias.

Parece que estamos cometendo um
excesso em querer estabelecer linbas
pr.ofundz.s de separação entre demo
cracia e· comunismo. O certo é que
êles defendem os idea1s marxistas de
soc1allsação dos bens de produção e
n6: - eu pelo menos ~ defendo o
regime capitalista com tendência para
socialização dos bens de produção e
a socialização. Porque não o admitir
mos? Não discuto pessoas, mas ldela:s.

Por isso, Sr. Presidente, sempre que
se estabelece uma d1vergên\:la que
implica em atentaao à, llberdade, fico
com a liberdade <Muito bem).

O SR. NE5TOR DUARTE (PareL
declaração de voto) - Sr. Presidente,
peço ao V. Ex.'" que mande ;onslgnar
em ata qU.e voteI contra a aelibera..
çt..; de V. Ex.a • Tão estarrecido tiqueI
com o espírito que a maioria acabou
de revelar nesse pequeno lm:ldente,
que 56 vejo uma. conseqüência. lógi
ca para o prucedimento da\n~toria c
da Mesa - Perdõe..me V. Ex.... : que
SP mande pôr em v1gor nesta Casa,
desde já., não o Regimento oJ:ltcm
aprovado e hoje promulgado. mas o
Regimento do Conde dt: Lippe, modêlo
de carranclsmo e rigidez com que, em
seculos passados, se regulava ao discl
pUna nos quartéis. (Muito bem>.

(lll) Não foi rev1sto pelo orador.
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Vem D. lV,(esa a seguinte:

DECL/\RhÇÃO DE: VOTO

Dcc1o.ro que votei pela conse:'vação
do têrmo "reacionário", em nossos
atos, porque tal têrmo não é .nJuriosD,
e reprcsent~ no cspecificnçi10 daqueles
que são favorá.veis às restrlçõe5 das
liberdades humanas. Campos
VcrgaZ.

O SR. GUR.GEL DO AMARAL 
(Sôbre a ata) :-Sr. Presidente, Se
nhores Constituintes, na sessão de
ontem, o llustr,c Deputn.do pela União
Democrática Na.<;10~I:l.l, Sr. JUl"ZLIldil'
Pires Ferreira, orlentandon, votaçü..o
da indicação apresentada pela ban
cada do Partido Trabalhista e ~ubs
c:rlta. pelo Sr. :Berto Conde, teve,
oportunidade de tecC::1' alrruns cp
m.entários '=om rclaç[~o à política &0
v,ernamcntnl que se exerce no senti
do de suprimir Do especulação c os
crimes contra, a cconom!:). i)opular,

TNe a honra, então, de dar alguns
apartes àquele ilustre purlame;ntar.
Hoje, entretanto, ao ler o JJDiário do
Poder Legislativo", verifico :tue no
ser,undo dos meus apartes, precisa...
mente naquêlc em que no minh~ idéia,
devia vir maIs clara c positivamente
expressa, c os pontos de vista por
mim expendIdos se encontram de tal
forma baralhados que me cream a,
obrigação de vir à. trIbuna par~ reti
ficação.

O "Diário" da Casa. assim publl
cou, referIdo aparte:

JIExist~rn, de fato, crimes con
tra a economia popular. Cabe ao
Estado reprimi-los e puni-los. Mas
V. Ex.a está encarando a Guestão
apenas por um ângulo, talvez. o
ângulo menos importante, não
fundamental; e concordo com
Vo~sa Excelência". .

Ora, o que eu disse, foI precisa
mente o contrãrio. Afirmei que Sua.
Ex.D. estava. encarando o problemo.
pelo ângulo fundam~ntal e eu concor
dava com S. Ex.t'. Todavia, a forma.
pela qual S. Ex. lIo c::punha à matéria
é que me parecia infeliz. Efetivo.
mente o ilustre economista ~alien:
tava que a situação econômica, que

atualmente atravessa o Brn.sl1, que
~ situaçã.o de crise em que nos en
contramos deve ser estudado. e ata
cada no seu aspecto, global. Sua Ex...
cclência entretanto, dizia que era.
mero. demagogia prOCUf::l.r reprimir a
ação dos especuladores . Então me
pn.receu que S. Ex.a tinha sido infe
liz na sua exposlçllo, pois devia, antes,
ter dito que, ao lado dessa aç5.v re
pressiva contra os especuladorr;s do
povo, devia havel' um estudo com
pleto do problema, encarado em todos
OL seus âng-ulos c visto por tOdas DoS

suas facetas. Mo.F.- S. Ex.a estava de
certa maneira antinômico no modo
de expor a. tese que sustentava: 5e
de um lado alegava que o problema
precisava ser encara.do do ponto de
vista global, por outro lado, procura
va desmerecer a ação dos poderes pú
blicos, quando,' pela forma que ..lei
prescreve, coibem c punem' os crimes
contra· a economia popular. O meu

, pensa.mento foi no sentido de que.
para se fazer justiç~ àos podere::) pú
blicos, devia se dar o merecido valor
a essa açã.o repressiva, e, ao mesmo
passo, recol1Í'~eccr que o problema, efe
tivamente. como quer S. Ex." deve
ser c'Çamlnado sob todos os seus as
pectos.

Dessa maneira e ,por êS5es motivos
é que dei a. S. Ex.llo os apart(:z. dos
qu~i:i o principal n~o foi registrado
com felicidade. '

Venho, assim, Sr. President~, soli
cital' aVo Ex.lI> seja feita a devida rc
tiflc::.çao. (JI,!tLito bem).

O SR. ATALIBA NOGUEIRA (S6
bre a ata.) - Sr. Presidente, publica
o "Diário do Poder Legislativo" ele
hoje a ora,<;ãopronunciada ontem pelo

.cneu amigo e colega. o ilustre Sr.
Deputado Mário Masagáo.

Num dos apartes ao referido d1scur
:)0, tive oportunid:lde de a!1nnar o
se~uinte:

,. Realmente, não houve acOrdo;
mas Elo supremacia da União, desor
~:lnizando serviços onde estavam
bem feitos, como aconteceu 'em
Sã.o Paulo, com o ServIço de Esta...
t1sticfl. Q.ue cuStOkl caro (> lá exis-
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te absorvido Dela Govêrno Fede..
ral",

Estamos verificando dois males, 6r.
Pre.:ildcnte, em nossa vIda poHtlca
atual: primeiro, a existência de ser..
viços duplicados, seja entre a União
e os Estados, seja entre os Estndos e os
Municipios; segundo, mediante acOr..
do ou acórdos meramente form:ds, a
União está. absorvendo e desorrranl..
zaudo serviços estaduais perfel tos,co"
mo é cio conhecimento elos 5r5. Cons..
tltlüntes.

Tendo o nobre Deputado, Sr. Da..
Ill~l de Carva1l1o, aluclido ao Instituto
Brasileiro de Geografja c Es t:::. tis t1c o. ,
eu o 1nclu1, imcdlatamcnte;nacr!t1cn.
a que proccdlaf110s.

Pois bem;' ninguém melhor do que o
Presidente do mesmo Instituto para
expor a illjustiç:l, algorcl:ltlva, decs9.
inclusão. Refiro..me ~o ilustre !:'l.t~r..
ventor ~m São P4ulo, o Sr. Emba1xa..
dor José Carlos de l\l'acedo Soares, por
sua vez Presjdc:tte do Conselho Na·
clonal de Geografia e da. Junta Na·
c1o:lal de Estat1stlca.

Vejamos a cxpUcaçüo proveniente de
tão alta palavra, cxpl1ca~ão· q'ue me
deixa a. mim multo bem, sem contudo
1nCOl'1'~r na tnjustiça que cstJ.ria co
metendo, se minhas palavras não fàs ..
sem completadas, como pas::;o a expor.

Prllnelro.mente, o Instituto B~a:;!Iei..
1'0, -de Geograt1a e Estati1::tica C com
posto' de reprcsentLlntescredenc1ados
das três órbitas - federal, estadual
e municIpal - para .dcc~dlrcm, ,em
convençi\o anual, sõbre a orler.taç11,o e
as reallzações do ano ~cguintc. Há,
portanto, respeito à soberama nacio
nal e à autonOlnla, quer dos Estado:-;,
qu~r elos Municlpios. Em segundu lu
gar, no tocante às atividades do Imi ..
títuLO. não há serviços duplicados ele
estatfstlca. .,1'..0 contrárIo, existe uni_o
dade de v1.sta e de rcalJzaçõcs entre .as
trcs órbItas da edministração brasl
leira.

Diga-se o mesmo, no tocante a r;PO~

grafla .' nnclonal.
Pois bem, Sr. Presidente; diante

disso, sint.o..me à vontade, naquilo que:
constituiu objeto do meu aparte, c o
sentido dêle é exato, sem qu~rer come
t~r D, injustiça de anal1sE\l", de maneira

errada, a atIvidade do InsUtuto Brasi..
lelro de Gl::og,ra!1a e EstatístIca.

Di~o mU1s: oxalá o Sr. Mlnistl'o da.
Edu.cação promova novos aCÓ'l'dos entre
n Un15.o, os Estados lo: 05 Municipios,
pura. que 05 ce::rViç05 qua air.cla cX1stcm
em tlupl1cata, até mesmo em ~r1plicat~,

venham a desaparecer.
Ar.slm, confIrmo o que cu dIzIa, quau..

to fL existência dé:-;scn serviçoH, o.111d.a
no tocante â matéria rclntiva a cstal,lS
tlca c àgeograUa nacional.

Seria. pois, de grande cotlvcn1ênCla.,
repIto que o Instltuto de Geografia,
".1;r~vés dos acôrdos já feitos e de
novos que venha ~ promover principal
rncn te se o llustre Mir•.tstro dn. Educa..
çfi.o atender ao ap(}Jo quenct:sc sen..
tido oro. lhe d~r1jo - fnço. com que tais
'lupUcatas ~ trlpl1catasar:sapareçam,
para sempre, em beneficio do serviço
público e, má~~irA-.~. da bcl:-a dos con
l,ribuintes.

Desejo, ainda, Sr. Presidente escla
recer () sentido do debate Ont2m aqui
travado e que parece he.ver sjdo mal
interpretado por um brilhante matu..
tino desta Capital.

Diz o "Correio da Manhú,t', num aos
t6picos dI.: hoje, que nós, os Ccn.t.;tituln..
tl'ti que interviemos na .discussão On
tem, assim como o ilustre Professor
!·t!irlo Masagão, estávamos querendo
criar novos impostos l)tl.ro. os Munic1
ptos. N:1o (. verdade: a expres~ão

H crl.::.r" , que nós ai, empregamos, é
~écrljco-legls13tlva. De fa.Lo, é mister
que a ConstItuição crie esses impostos,
que hoje pertencem à União, ou, con..
corrcntemcl!te, ta.mbém aos Estados e
Munic1pios. para. que sejam êlc:; eXR
cluslvamente aos Muntclpios.

O SR. PRESIDENTE - Advirto o
nccrc orador de que está !inda a hora
do c;-:pediente.

O SR. ATALIEA NOGUEIRA
Vou cO:lcluir, 51'. Presidente. Não há,
portanto, gravame, nl!m por que de
fender o pobre e já depauperado con
tribuinte do. erário público.

O Sr. Fernandes Távora - Na Cons
tltmntc de 34, tr1l.tcl largamente da
(jucstila das rendas nacionais e cheR

~uci, mesmo, a propoõr a arrecadação
única, por Coletor federal, estadual ou
municipal e, depois, a dlvis[\o propor..
c1ono.l dessas rendas entre as entlda.-
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dcs adm1n1strativa.s. Por conseguinte,
meu aparte de Ontem, dizendo que se
p()d1a cr1ar um ou mais impostos, s1g
n1!icn. que se devem conseguir, de qua.l
quer forma, contribU1ções, tontes de
renda, para o Mun1c1pio, ca.pazes de
tornâ-Io não mais o miserável que se
a.rrasta, mas utúdacle viva e progressis
ta na l"ederação.

O SR. ATALIJ3ANOGUEIR.A
AgTadeço a elucidação d.e V. Exa. e
oxalá qüe a Comlsstio de ConstitUi
çâo acolha o pensamento do ilustre
Constltulnte.<Muito 'bem; muito 'bem.
PaZmas).

O SR. JANDUI CARNEIRO - Peço
a palavra. sObre a ata.

O SR. PRESIDENTE - Não pbs.so
conceder a palavra a V. Exc1a.. sÔbre
~ ata, por se achar esgotlMia. ao hora
do expediente. De acõrdo com o Roe..
gimento é. :facultado ao Senador ou
Deputado envIar ô.Mesa qualquer re
ttiicação por escr1to.

O SR. JANDUI CARNEIRO -.
Rogo a V. Excia.. inscrever..me em ex..
pllcação pessoal.

O SR. PRESIDENTE - V. Excl3,.
será atendido. (Pausa)

Devo comunicar à Assembléia que,
de acôrdo com o Regimento ontem

aprovado, a. Mesa procedeu aos cálcu
los para 1ormaçãada. Camlssão da
Constituição. Dêsse trabalho resul R

ta. :l distribuição que vou lêr. a fim de
pennitir aos Srs. representa.ntes recla
marem contra qualquer engano porven
turo. cometido. .Asstm, concorrerão.~

Partido Social Democrático com 19
membros.

União Democrática Nacional com
10 membros.

Partido Tra.balhista BrasUelro com
2 membros.

PartidcJ Comunista do :Brasil com
1 membro.

Partid ~~IJub1ícano com 1. membro.
Partido Democrata. Cristão com 1

membro.
Partido Popular Sindicalista com

1 membro.
Partido Republicano Progressista

com 1 membro.
Partido Lil:iertador com 1 membro.

!ormnndc. ao tôdo, 37 representantes

componentes do. Comissão da Cons
tituição.

De ncôrdCl com o Regimento, os 11
deres ou chefes ele ba.ncadas dev·er~

1ndico.r à Mesa, dentro do prnzo de 24
horas, os respcc~lvos nomes para que
os proclame e nomeie."

O SR. GUARACt SILWIRA
(Pela ordem) - Sr. Presidente. Sra.
Constituintes, pedi a pa.la.vra para re
fenrRme a questão que me parece es
tritamente d.e ordem.

Levantou-f':c, neste plenário, o caso
de uma. palavra que a Mesa achou de
seu dever retirar dos Anais da Assem
bléia. A meu ver. tal expressão não é
mais forte do que ufascista'" e "nazi..
fascista", que estamos acost11Il1ados a.
ouvir quando defendemos nossos pon
tes ele vista.

QuerRme parecer que a. soberania. àa
Mesa desta Casa, quando exercida
para policiar os Anais, não pode estar
constantemente sujeita à mant!esta
ção do plenário. seria diminuir s.
responsabilidade da l\1:esa se fôssemos
debater aqui a fôrça. dos tênnos emR

pregados.. Em tal hipótese não neces
sitaríamos ~da Mesa para a cemura:
bastaria que cada. Constituinte se f1
zesse censor. como se fõssc a própria.
Mesa, pa:ra exercer o direito que lhe
é atribUido.

Sr. Presidente, votando a. favor da
Mesa, que ma.ndou retirar a palavra
"reacionário",não o fiZ tanto pela.!orc;a.
àa expressão, ma.s tendo· em Vista que
nós, Constituintes democrát1cos, deR
vemos respeitar tôdo.s. as declsõe~ to..
madas pela Assemblé1a. Lut:Lrcmos~

detendercmCiS os nossos principios,
exaltar-nos~emos algumas vezes, mZ1S,
depois de vencida a matéria, cumpre
democràticamente curvarmos nossas
cabeças, darmos ao nosso povo o
exemplo· de que sabemos respeitar
nossas leis e nossas decisões, paI'a que
o povo também as respeite, como de
.sejamos que aconteça. (Muito bem.
Palmas.)

O SR. PREeIDEN'l"E - Está. o.pro
vad::\ a a.ta.

Na publicaçâo dn. ata da sessão do
dia 12 do corrente, por engano, dei
xou de constar o nome do Senhor
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Alvaro CD.:';tel0, Deputado pelo Esta~

do do Espirito Santo.

O SR. LAURO LOPES (2.0 secre
tário, servindo como 1.°) dcspn.cha o
seguinte;

EXPEDmNTE

REQl1Er.nvrENTO R.O 41 DE 1916

Requer a nomeação de uma.
comissão de Senhores CO'!l8tltu,tn
tes para representar a Assem~

bZéia na recepção. eLos cardiais
brasileiros, recentemente sagra
àos.

Requeremos à ilustre Mesa. que ~ .
digne. nomear uma. Comissão de se..
nhores Constituintes para. representar
esta. Assembléia na recepção dos Em1..
nentes Cardiais brasUelros recente..
mente sagrados, cuja chegada se ac!la
a.nunciada para o 'Ua 20 do corren"',e,
e nas respectivas homenagens, "lue
lhes serão prestadas.

Sala. das Sessões, 12 de março de
.1946. - Alencar Araripe. - Luts
Sampaio. - Fernandes Telles. - Rer
.1umdes Tavora. - A ·1mprlmir•

.Requer a interferência (la Az
3emblia. Constituinte 1unt<:J ao
Poder Executivo para que scia
considerado válido para os pr6
ximos pleitos eleitorais estaduais
e municipais o alistamento 'Vo
luntário sob o quaZ se rea.lizaram
as eleições de 2 de dezembro.

1. CoDs1d:'era.ndo que é· pensatr..en,-
. to d'O govêl"no promover novas mod1..

fjcaçôes nalee1s1ação eleitora.l V18en
te. taalto as.s1m que, se.gundo foI DOe

tiela.uo, vai o Sr. Mln1stro da Jus..
tiça. l·nm.itu1r um.aComissão jurld1co
política destma<ia a. e181bor.a.'t' o r.e3
pectivo projeto d-e le1;

2. OoI15'1deraJDld.o que, por dec:re
tos..]e1s ns. 8.556. de 7 de ja.n.'e1ro de
194-6, e 8.835, de 24 do xnes:n'lo mês,
~"'111s.mentadOlS pela..c; Instruções ba1
,.2Id,'a5 a 14 de fevereiro pelo 'I'ribUlnaJ;

Suparlor El'2f.tiorafl. to! toroa"do sem
e!el1io o atua.l a,list.a:mr:.nJto, pois a. ou
tra coiza '1!ão equiva.le .a cbama.drtJi
.8ubstitu1çoo dos titulos eleltor.a.~. ao
que se rC'f,erem ditas lnst'l'UÇões, em
seu a.t'!tlgo 7. o:

3. Considerando que os prejufz03
de tôrj:l), . espécie resultantes. dessa.
3ubstit'Uiçáo .serão inequivocamente su
periores aos benefícios que dela ,se
ria Ucito espeTar no sentido· de ele
var-se o Mel menta:l do eleLtor:ado;

4. Consi'C1,eraondo que ta.is prejl\Ú..
zos não s~ão a.pem.as de natureza
malier.1al - o que por s1 só deveria
:ser lev:lldo em conta. nas a.tUai5 con..
dições econômicas do pais - mas,
sobretudo, de oI'ldem polftwa, eis que
o a;l1sto.xnento, em metos com..o on'os
so, é motivo, noo munlc1plors do mte..
riOT, para CC'1I1$Ml't;.es a-tritos entre
partidá7:1os d-s.s cUve:rsas corren'!:{os:

5. Cons1d-erando que é d'e tõda
conrveniê.1J'C1a.evltar, tanto quanto POC5o
sfvel, Dschoques part1odá.rtos eas per
seguições poUticas no mom'ento em
que a Assem})léta Constltu1n1ie se de
vota à sua taTe1a espClCUlca, p0'1s é
dentro de um clima. de or.dem e· U..
berdade q,ue C1ev-e corn:p1leta.r--ee a re
estTuturação democrática. do ?aJs:

6. ConsiderB/I1(fo que, en<:ontram.
óo-noo a.ind-an'Uma. fase pré-eonstl"
tucl-onal, nada obsta, a.n~ accmse
lha, que a legalização doo quadr05
políticoo dos Estados e MunJcflpi~

se detive atZ':wés do mesmo ele1to
r:lldo voluntálri'O que influiu naesco-
lha do PresLdente da RepúbUca. e da
Msfm1blé!A Constituinte;

7. Consldera.n'Clo que, com relação
s.as não inscritos até agara como elel"
tor·es, pareeem,r.ea1m<mte, alConsellhá
ve~ alogumss, senão tOd'S., restrlÇÕee
previstalS na. legislação a que se re...
portam atS citadas Instruções;

8. COIll'SideIlaOOO, finalmente, quran...
to ao sistema el<eltoral prOpr1amente
dito, que o pleito ~ 2 de dezemlbro
reveloru,em veroa<i-e, fa.lhas e desa
certos que podem ser carri-gLdos M1
tes das el'eições estadU'Ms, medIante
um e~aane imparcia.l e ~lo do M
sunto,

aequeremos
qu-e a Mesa da. A5semrolé1s" ,000'Vl<1a

esta, se d:trJja &O Sr. M1n15tro d.3.
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Just1ça, no S'C."lltLdo de que o al1st,l),.
menta voluntário sob o qual se re,t
l1zà.ram a,.') eleições de 2 d.oe dezembro
dC'Va ser cons1derMio válido para .:'5

próximoo pl.eitoo e:>1Ja,duads e munici
pí1l1s. par ser essa a .asp1ração do
povo. l;m consontilm::ia coan os inte
rêsses do p.;l.ís.

Sa.la da.s Sessões, 13 de maT~o dp.
1.946. - Paulo Sarasate. - Ernani
Sátiro. - Fernandes Távora" - Ea
bcrto Rodrigues. - Jos(, ele Borba.
- Fernandes Telles. - Alencar Ara..
rlpc. - José Cândido Ferraz. Café
Filho. - A imprimir.

REQUERIMENTO rr.o 43, DE 1!H.6

Requer seja. nomea.da, pela !;.Tesa
da Assembléta Constitutntc, uma
Comissáo composta de 15. mem
bros, incumbida de estudar a sf...
tuação econômica do pa.ís, c ele
elaborar um relatório a respeito.

Requeremos que seja nomeada pela
Mesa, na formo. do Regimento, uma.
comissão especial composta. de 15 mem..
bros, para o tlm de promover, ouvin
do as a.utoridades competentes, e tée-.
rocos e partes interessadas de ma.ior
responsabilidade, um estudo das con..
dições em que .se encontra o pais, sob
os pontos ele Vista de 1n!lação, custo
de vida. e greves, elaborando umre
latór10 geral das conclusões a que
tiver chegado, para os clcvidos cteitos.

Sala das Sesroes, 13 c1e· março de
19<10. - Otávio Mangabeira. - Luiz
de TC!Zedo Pi::a Sobrinho.- Paulo
Nogueira Filho. - Euclides Figueire
do. - Jo:.é CandUlo Ferraz. - Nestor
Duarte. -JuTand.ir Pires. - Aloyzio
de Carrolho Filho. - João Mendes.
- J)antas Junior. - Paulo SaTasate.
- Aureliano Leite. - Alde Sampaio.
- Café Filh.o. - Luiz Viana.- Do-'
lar de Andrade. - José Augusto. 
.Amando Fontes. - Lima Cavalcanti.
- Soares Filho. - Hamilton Noguei
ra.. - Egberto . Rod.ri.gues. - Benf
Carvalho.- Flores da Cunha. '
PracLo Kelly. - Manoel Novaes. ~
Clemente Marian!. - Fernandes Tá
vora. -MagalháesPin·to. - Alberi..
co Fraga. - A imprimir.

REQ'O'ERIMEN'rO N.O 44, DE 1946

Requer ::lejam encamf.nhadas ao
Poder Exec:u.tivo 8ugestões sôbre
medidas a serem tomacLrlfJ 'Para
debeZaç{j,o da crise cconómica.

Requeiro a V. Exc1a. que sejam.
encaminhadas ao Poder Executivo ali
~iUgestõcs convenientes sObre a debe
lação do. crise econômica que nos as
soberba, especia.lmente agrava.da pelo
abandono dos campos.

Sala das Sessões, 12 ele março de
1946. -080rto TU1JutV. - .A 1m":
primir.

Telegrama:

Lg. RIo 10 México City 140 12
Nlt Camara de Representantes Del
Brasil Rio - Al· reunirse dentro de
:pocos dias en Nueva York el cODsejo
de scgurldad de la. Onu se planteara
en su seno el caso de Espana stop
justifica este planteamiento la cc..
cesldad de que las Nac10nes Unidas
Justifica este planteamlento la ne
de Franco pues mlentras unas S05"
tienen relaciones dlplomatlcas y co
mcrc1alcs con el atras stop El acuer
do unanime de la asamb!ea de
Londres parece e~dgir que se apllqucn.
imcillatamcnte las medidas, ~specl

ficadns en .eI artIculo 41 deI Estatu
to de lo. Ontl apllcatlon 1nlc.1ada vigo
rosamente por Francla stop La di
putaclon permanente de lc.s cortes de
la Republ1ca Espanola supl1can a ese
parlamento haga conocer a su gobler
no nuestro nnhelode que secund6 las
inicia.tivas que en cse sentido cono
cerâ. el coneejo· de segw1.dad "itop
Rcspetuosamente lc. saluda. - L1Lis
Jimenez de A.sua PresIdente. - In..
teirada..
. O SR. PRESIDENTE - Vai-se pas..

sar â. Ordem do Dia.

Comparecem maIs 129 Senhores
Representantes:

Partido Social Democráttco

Acre:

Castelo Branco.
Hugó Carneiro.



Amazonas:

Alvaro Maio..
Leopoldo Peres.
pereira. da. SllVD,.

Pará:

Maga.lhães Batata.
nu~rte ·de Oliveira.
Lamelra Bltencoul't,

. Carlos Nogueira.
João Botelho.
Moura Carvalho.

Maranhão:

Clodomir Cardoso;
Crcpory Frallco,
Vitor1nO Freire,
Odilon' Soares.
Luis Ca.rva.lho.
José Nclva.

PIauí:

Renault Leite.
Ceará:

Moreira da Rocha .
Raul .Barbosa.

Paraíba:

Jos6 Jorí11.

Pernambuco:

Geremo Malaguetta.
Oscar Carneiro. .
Ulisses Lins,

Alngõas:

G6is MonteIro.
La.uro Montenegro.
Monso de Carvalho.

Sergipe:

Leite Neto.
Graccho Cardoso.

Bahia:

FInte Alclxo.
Récr1s Pacheco.
Eunápio de QueIrós;

Espfr!to Santo:

Ati110 Viv~qua.

Vieira i!e Rc~ende.

Alvat'o Castelo.
Asdrubal Soares.
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DistrIto Federal:

Jonns Correio..

Rio de Janeiro:

l?crcJra Pinto.
EdUardo Duv1vicr.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.
H~itol' Collet.
Miguel Couto.

Minas Geram:

Benedito Valadares.
Duque de Mesquita.
João Henrtquc.
Joaqu!m Llbânio.
Qusto.vo Co.panema.

São Paulo:

Cirilo Júnior.
Sampaio Vidal.
Honórlo Monteiro.

Goiás:

DIógenes Magalhães.
Guilherme Xavier,

Mato Grosso;

Ponce de Arruda,

Parànâ:

Flávio Guimarães .
. Fernando Flôrcs.
Munhoz de Melo..
Lauro Lopes,
João Aguiar.
Arnmis Ataide.
Gomi Júnior.

Santa Catarina:

Otllcilio Costa.
Rogério Vieira.

Rio Grande do Sul:

Gaston Englcrt.
r~16í ROcha.
Batista Luz3.rdo.

Uniria DemocráUca. NacionaZ

Pará:

Epno~o Ct.l.lnpos.

Marn.nhão:
i\laricoPacheco.
Antenor Bogéla.



Piam:

Matlas Olímp10.

Ceará:

Bcnl Carvalho.
José de Borba.
Leão Sampaio.
Alencar Aranpe.

Rio Grande do Norte:

José Augusto.
Aluisio Alves.

Paraíba:

'Vergnlaud Wanderley.
João úrsulo.
Fernando Nóbrega.
Osmar Aquino..

Pernambuco:
L1ma. Cavalcant1.
Mdc Sampaio.

Sergipe:

Leandro Maciel.

:s.ahia:

Luís Viana.
Clemente Mar!ani.
Rafael Clncurá..
Allomar Baleeiro.
Alberico Fraga.

:Distrito Federal:

Hamilton Nogueira.
Hermes Lima.

Rio de Janeiro:

Romão Júnior.
José Leomil.
Soares Filho.

Minas Gera!s:

Magalhães Pinto.
L1cUTgo Leite.

São Pa.ulo:

Plínio Barreto.

Goiás:

Jales Machado.

Santa Ca.tarma:
Tomás .Fontes.

- 362-

Rio Grande do Sul:

Flores da Cunha.
Osório Tuyuty.

Partido Trabalhista Brasileiro

P"mazonas:
Leopoldo Neves.

Ba.hia:

LuÍS Lago.

Dlst:ito Federal:

Benjamin .Fara.h.
Vargas Neto.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

Rio de JaneIro:

Abelardo Mata.

Minas Gerais:

Ler! Santos.
Ezequiel Mendes.

São Paulo:

Hugo Borgh1.
Guaracl Sl1velrn.
RomeuF'1orl.
BertoCondé.
E:usébl0 P..ocha..

Paraná:

Melo Braga..

Partido Comunistp. ao Brtufl

Pernambuco:

Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira.
AIcêdo coutinho.

Distr1t,o Federal:

Carlos Prestes.
João Amazonas.

São Paulo:

José· cr!spim.
O.3Valdo Pacheco.

Partido Republicano

sergipe:

Durva! Cruz.
Amando Fontes.
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MInas Gerais:

Bcrnal'des Filho.
MárIo Brant.

Paraná:

Munhoz da Rocha.

Partido Democrata Cristão

São Paulo:

Manuel Vitor.

Partido Popular Sindicalista

Bahia:

Te6dolo Albuqutrque.

Partido Republicano Progressista

São Paulo:

Campos Vergal.

O $R. PRESIDENTE - F-rn <:!is-
.cussão o requerimento n.o 19, de 1946,
protestando contra a fuzilamento de
Cristina Ga:::ia e oito republicanos
espanhóis: e requer seja ma1"..1festada.
pela Assembléia Constituinte ao Po- ~

der Executivo a firme vontade de ser
pleIteada a liberdade dos republ1ca
nos espanhóis, ameaçados de fuzila
mento, e de lhes ser dado as110 no
território nacional.

A êsse requerimento foi apresenoo.do
o seguinte:

SüesTITUTIVO 1\05 REQUERIMEN1'OS Nú
'MEROS 19 E 35, DE 1946

. A P..ssembléia Con5tituInte, tradu
zindo a indignação e a dôr do povo
brasileiro, vem manifestar seu veemen
te protesto contra o fuzilamento de
CrIstina· GarcIa e mais ,,100 republi
canos espanhóis.

Atos como êsse, contrários ao esp1
rito de humanidade e atentatórios às
normas essenciais da civilização cris
tã, ferem os sentimentos de todos 05
brasileiros, tradicionalmente orienta
dos Por aquêles elevados prIncipias.
. Dessa maneira, não poderia. a As
sembléia Constituinte deixar de inter
pretar tão firme repulsa, apresentan
do ao mun-do b seu protesto contra a

. execução dos citados ci'Clac.ãos de um
pais IaUrlO e amigo e contra tõdas as
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protesto contra o ato de execução &

que alude ° referido requerimento.
Recordo-me, Sr. Presidente, de que,

:l cerca de oito dias, os Jornais desta.
.capItal ~m trazido veemente apêlo de
notá.veis figuras da lntelcctualldade
basca, dirIgido ao representante da
Santa Sé, em Londres. no sentido de
interferir junto do Santo 'Padre em
beneficio da. vida de personalidades
daquela l"cf;1ão espunhola a~usada.s de
crimes pol1t1cos que não ~ão, senão,
a ',os de defesa de seu regionallsmo, ou
seja, de seu milenar patriotismo.

Os que se dirigiam 8,0 representante
do Sumo Ponttlice, em Londres, fa-,

.zendo o pedido, diziam que, já de ou
tras· vezes, aquele diplomata sebavia
dirigido à. Santa Sé que por sua ve,Z,
atendera à solicitação, evitando as exe
cuções por delitos IXllitlcos ou· de
idéia.

Assim, apresento à Assembléia Cons-
. tituinte, com o respeito devido, com.
a necessária vênia dos signatá.r1os de
ambos os rC1uerlmentos, o meu subs-
tH"Jtivo. .

O Sr. Aloisio Carvalho. - Desejo
um esclarecimento do nobre orador.
Pederia a V. Excla. me :lnformasse
quais são os slgl1atários do requeri
mento n.o 35, porque não consta.· da
Ordem do Dia. '

O SR. ATALmA NOGUEIRA
A ma.téria é a mesma. Consta do
expediente da sessão de terça-feira, 13
de março, e são seus signatârlos os
seguintes Srs. Constituintes: Arruela
Càmara, Wal!redo Gurgel, Medeiros
Neto, enfim um rol considerável de
nobres representa~te5 do povo.

O Sr. Aloisio Carvalho - Muito
obrigado. V. Ex. está apresentando
sUbstitutivo a dois requcrunentos: o
.de n.o 19 e o n.o 35. ~steporéml não
consta da Ordem do dia de hoje, pe-
lo menos do avulso que· tenho em
mão.

,
O Sr. Acúrcio Torres .-: O orador

está oferecendo substitutivo ao reque
rimento n.O 19, que se acha em Ordem
do dia, c no momento em. debate.

. O SR. ATALmA NOGUEIRA
Ambos os requerimentos, quer o . de
número lO, quer o de n.o 35, têm o
mesmo objetivo. .

O Sr. Aloisio Carvalho - Ó subst1
tut1vo de V. Ex. não se refere aos
c10!5 requerlmentos ? .

O SR. ATALIBA NOGUEIRA .:....
Refere-se ao requerimento de n.o 19,
que está na Ordem do Din. Posso,
perfeitamente, acrescentar uma. expli
cação ao nobre Senador: a matéria do
requerlmcnto n.o 35 estará prejudica
da, oportunamente, se o Sr. ·Presi
dente não o considerar desde logo,
lloje, com apresentação do meu subs
titutivo ao reque.rimenta n.o 19 •

O Sr. Aloisio Carvalho - O· substi
tutivo, portanto, é de referência ao
n.o 19 e nada tem a ver com o de nú-
mero 35. .

.& ........ - --+

O Sr. Acúrcio Torres - O e nobre
orador refere-se ao requerimento nu
mero 35, por sinal, aditivc do de nú
mero 19, v1.c;to envolverem, ambos, a

;. mesma matéria.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Foi o que eu clisse; a explicação é
perfelta.---- . '. _ ._.. .. .

O Sr. Aloisio CarvaZho' _.. Então 
agora estamos de acOrdo. A exegese
do Sr . Deputado AcúrcloTorres pre
valece: no caso, o substitutivo é ape
nas ao requerimento n.o 19, ou seja:
o que está na Ordem do Pia.

O Sr. AcúrcloTorres - Só pod~ ser
ao requerimento e:n debate.

O SR. ATALJBa NOGUEIRA 
Rogo, portanto, a' atenção da Assem
bléia, não pelo motivo, absolutamente
destituido de. valor, de economia 
já. que se trata, num c noutro reque
rimento, do mesmo assunto - mas,
principalmente, pelas conseqüências
que pode ter requerimento dessa na...
tureza. ~ preciso que o façamos. pen...
50, nos têrmos em que vazei o substi
tutivo, sobretudo porque - rep!to ~
o único fundamento a. invoca.r para
penetrarmos em assunto que {)oderla
parecer exclusivo ela v1d~ nacional es
panhola, é o da solidariedade cristã,
o dos sentimentos religiosos, que pre-
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dominam em grande parte do mundo,
para salvação nossa, inclusive no Bra..
511.

AssIm, conclamo, até, os slgnatárjos
de p.mbos os requerimentos, a que tam..
bém adotem o substitutivo, para que
pOZ5amos dar no mundo exemplo de
fé cristã, de respeito ao homem c :i.
sua. utS'nldn.de.

Submeto à Mesa o substituUvo, certo
de que a ASGcmbléia. há de considerar
em alto espírito político a propo:)ição.
que constitui seu conteúdo. Tenho
illto. (Muito 'bem.; palmas).

O SR. PRESIOENTE - De ncô:-"
do corri o Regimento, deviam ser s'Jb
metidos à discussão, ao mesmo t.em~

,(:C'. o requerImento :n.o 19 e o substi
tutivo; entretanto, achando..se 'jÔbre.
a Mesa o seguinte requerimento, as

SJ1l:ldo pelo llustrc Deputado, Senhcr
ACü:c1o Tôrres, de preferência.' r::(l.l't\.

o .'1Ub3tfturfvo, cO:Jsultarei a Casa !iéJ-
bre se concede essa prcferêncb..

Requeiro preferência para' a cmen
<.:a subst1tutiv::l. do Sr. Ataliba No
~ucira.

Sala das Sessões, 13 de março de
J94ô. - Acúrcio Tórrcs.

Os Senhores que o aprovam. qu~1

:tf4m levan tar-se. <Pausa.)
FoI concedida,
Em dlseussão, prelimina.rmente. c

:-lU iJstitut!vo. Dar.ei a palavra, suces
sivamente, aos oradores inscritos.
'O SR: BARRETO PINTO (*) (Pela

oreiem) . -- Sr. Prcside'.lte. osreqae...
,rjmentt()s de preferência. só poderão
~er votados com a presença de 165,
re:presentan,tes",

A preferência já. tol concedida.
Pelo próprio Regimento, os reque

nmentos de regozijo ou de pesar po~

derão ser votados com qualquer
"n'úmero. Entretanto, no mesmo Regi...
'menta, logo a.baixo, encontramos di~

positivo pelo qual serão sujeitos a dis..
cussão, e se poderão Sf:r votados com
a presença de 165 Deputados, "qu::L1s..
quer outros assuntos. que se não re..
.tira.m a incidentes sobrevindos no

(rt) _ Não foi revisto pelo orador.

curso das dlscussõclS, ou da:! vota..
ções".

Ora. Sr. Presidente, desde que ao
Casa concedeu - aliás com o meu
voto - a prefcr&ncia, c se paro. esta.
preferência .se ,torno.va necessár1o. a
DrC::icnça de lG5 Senhores reprcsen..
tantcs, desejava que V. Excfu, fizcssé
a gentileza de me cs(:larecer se, de
pois; qU~,ndo fôr subm~ticl0 o. Casa o '

-substitutivo, será. necessário. a pre
sençn. de 165 Srs. representantes, ou
~c se votará. com qualquer número,
aplicando-se o preceito segundo o
qual sêr[~o votli'das com, qualquer nú..
mero as ma.nífestuçõcsdc regozijo ou
de peJar.

O Sn., PfGESIOENTE - Há maIs
de 165 Srs. CCJnstttulntes' presentes.

O SR. BARRETO PINTO - A:p~

nas pedi n V. ExcIz".um c~clnre~t...
n:ento sôbrc () o.rtigo do Regimenlo
dí~pondo que as manifestações de re..
gozijo ou de pesar poderão sc:r vota
das com qualquer número.

O Sr.· Acúrc10 -Tõfrc8 - Parece qúe,
ti. Casa só delibera com númern..

O SR. BARRETO PINTO _. Com
qualquer número em determin~d(ls ca
f;05. inclusive os requerimentos de re-
cozijo ou de pesar. '

O 'Sr. Acúreto Tôrres - O requ2r1
r.L~ntoem causa não é da naturez'J.
dD,queles que· são votados com qua~..
qu€'r número. .

O SR. PRESIDENTE - São nc...
c:ossár!os 165 $1'5. Constituinte. e te
nho ::&. ,lista 181.

"
O SR. BARRETO PINTO - Agra-.

deço a V. Excia., Sr. Presidente.
(Mu.ito bem; muito bem.)

O SR. JOAO MENDES - Sr. Pre
sidente. Srs. Con.stitul:ltes. o substi
tutivo em discussão consubstanc1a per..
feitamente o ponto de vLsta que eu
vinha stLStentar da tdbuna.

PedjrJa à bancada comunjstá que
requeresse destaque para a primeira.'
parte de seu requerimento, para que
eu tivesse a honra de votar' a favor .
Porque, Srs. ConHltu1ntes, a respeito
da segunda parte, eu votarIa contra.·
E votaria contra, po:rque entendo que
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- ,
no momento o Br;"sll ]j1'eclsa de tran-

· qu1l1do.de, de muita harmonia entre·
· sellS 111hos, e jamais ell concorrerja

Pl1ra. 'importação de l1der revoluclo
ná.rio, fó.%c êle de que bancleira fósse.

Assim, já agoru. estou à vontaàe e
felIcito-me porque darei meu voto à
pretel1sâo da bancada comunista,
através d'O substituttvo,

. Verâo os Srs. ConstitUintes do Par-o
tido ComunLsta que há democratas
que não são reaclonários.-

O Sr, Jorge Amado - Se são de
mocratas, não são reXC1'Onárlos.,.

O SR. JOAO MENDES - Evidente
mente, Mas pa~sou durante muito
tempo,como Jurisprudência pacifica,
que quem nUo era racista. era comu-

· nlsta', Depois, modificou-se um tanto
essa jurisprudência: quem não é co
munista. é reacionárjo.

Vejo que o substitutivo reune a
todos nós, porque nào ê possível haja
um democrata que hão se encha de
revolta ,contra o assassínio oficial de
que se !êz autor intelectual o di
tador Franco, (Palmas).

O SR. GRroORIO BEZERRA 
Sr, Presk3.ente, venho à. tribuna para
SUbmeter à Casa a seguinte

"MoçÃO

A ASsembléia· Nacional. Constl...
tuinte, t.raduzlnclo a incUgnação e
a dóI' do povo brasileiro, vem
manifestar seu veemente protesto.
contra o fuzilamento de Cr1~t1no

Garcia e mais olto repubHcanos
espanhóis.

Eneontra. assim, tão monstruoso
crime. a mais deddlda reprovação
der.ta Assembléia, ldent1!icada com
.a.'i nações e povos democráticos
no mesmo gesto de repulsa com
que,através de seus órgãos. má:is
representativos, princIpalmente a
Federação Mundial dos Sindicatos,
que agrupa 70 mflhões de traba~

lhadores de 52 países, e a Assem..·
blélaNac10nal Constituinte da
França. receberam nmts êsse mons
tl'uosoatentado à. civi117.ação.

A frieza e a insistiên~ia CoM que
ê.sses .crimes se vêm repetindo,
a.pesar dos protestos' mundiais e

das gestócf) do. govêl'no fra.ncês,
estão n exigil : desta. Assembléia
Naclonal Cons1;nuintc, atitudes
firmes e decld1das em defesa da
vlda de outros heróicos comba
t~n1 es da democracia e da Rcpú
bl:ca F..spanhola, igualmente amea
ça-dos de morte, comt.)Alvare~,

Zapil'aln, Via, : Mereodes Gomes
01icro, Isrlil>cl Sans Tâledo e Marta
Te~'eza Toral, esta últlm..'l., figurfL
1lus tTC da clCnela espanhola.

Interpretando o profundo senti..
mcn to dC'n1ocrátlco do povo brasi
leIro c sua tradicIonal hospital!
dade,cstia A~sembléla Nacional
Const;tulnte, manifesta a sua firme
vontacle de que. o nosso govêmo
pleiteie Zt::j<:~l ·~ostosern liberdade
e asll.o.dos em nossa. Pátna os
hcrójcos republicanos espanhóis,
ameaça.dos de. execução nos cár
ceres falangi~tflS."

Passo, :::.gora, Sr.~ Prcsidcl1 te, a jus
tificar a moção em .apréço, iendo o
seguinte: ._._ ......

; ,

·FRANCO DESP.1>'II\ o MUNDO CIVrLISADO •

Extermínio de democratas. espa.nhúis

Sangue de patriotas, primeiros e
últimos soldados das'Nações Unidas,
rega todos os dias o solo da Espanha
e dezenas de Republicanos são diA
riamente conãcnados:-a. gr:lndes pe
nas depois de horrorosa.mente marti-
rizados. .

Segundo informaçóes do movimen
to de resistência do InterIor da Espa..
nha, cêl'ca de 2. 500 ~ooo republicanos
vêm passando, 'desde a derrota 1a
Primeira Repí:.bl1ca .(março de 1939) •.
até a presente d.::tta, : pelos cárceres e
campos de concentração franquistas .

Segundo dados.'·da . mesma rante,
<iérca áe 5nO.OOO espanhois foram flS
sassinados no mesmo espaço de tcm·- .
po, uns condenados pelos tribuna1s e
outros, a maioria, assassinados ci1re
tltmente pela Falange nas estradas e
<icmitérios. E hoJe,- segundo dados
atuais, apresentados pelos represen
tantes da República do Panamá ao
Conselho da ONO,ro.als de 200.\lOO
republicanos continuam nos cárceres,

. campos de concehtração (da. Prfrnei-
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ra Bata c Nnnelares de Oca) c no~

batalhões dr trabalhos forçados. As
autoridades fmnquístas tratam (le
desmentir estcs algarismos (llminuln~

do-os parz~ 18.000, quantidade por ,.:;1
mesma monstruo~a; porém, o que
ocultam as di tas autoridi'1ues <': q llC a
imt::nsa ma.ioria dos prc~iOS rcpubH
cano/) foi hcusat.lo ele ctel1tos comuns
c êstes s5,0 computo.rtos por elas.

Os prísiúneiros republ1cu~os são
julgados por Tribunais M1litares, sem
p05fiibllltladc:J de defesa séria para 1)5

Mut;ados, TrlblU1:ds ele cuja ferocidade
é enemplo eloc!ucntc o Presidente
do 'l'ribunal de VIga <Galicla) .:j,u".!,
t:ffi fevereiro de 194,1, se jM;tou, pubU~
camentc, em declaração no.<; jornrJi~

de ter condenado à morte, só nessa
Provincia, no ano dc 1944, 4.100 an
ti-franquistas. Deve-se :;alie-: '.ar que
esta 7.ona não estêve durante a guer
ra nas mãos dos rcpubli<:anos e s1m
nas de Franco.

Deve-se ter presente, além disso,
que os presos quando saem dos cár
ceres, após terem cumprido as pp,r.as
impostas, ou por motivo de anll):la
concedida, de vez em quando, pelo
regime franqulsta,·· saem apenas com
liberdade condicional e com a obri
gação de se apresentarem algumas·
vêzes por mês à Polícia, alêm de se
rem, em sua maioria, destinados a
Frovíncias des<:onhccidas, onde não
residiam anteriormente. O oue de
monstra,' ria realidade, que os que são
soltos náo perdem de tato a. sua con
dição de presos, con~inuando com t'.:>
das as difilcudades morais e mate..
rl~is . que se possa supor. '

O, expOsto não pertence somente ao
passado. Nas últimas semanas, a re
pressão e os as:mssinattC's retomaram
o ritmo dos primeiros tempos que fiU

cederam a derrota da Primeira .Re~

pública, ritmo que aumenta à medida
. que· a pressão exterior c lntei10r ao
regime se acentua, em que a cpostção
anU-franquista interna cresce, em
que a situação do regime do general
Franco se torna. mais difícil. Para. 5~

dar uma idéia, mesmo incompleta,
pôsto 'que s6 conhecemos as nottc=lns
que a censurO/. i'ranqui.sta permite,

ba:3ta nssInnJar alguns fatos das IÍl-,
Umas semanas.

Em outubro do ano passado 0945~

bandos talanglstas assaltar~.m o Pe
nal de Oco.no. C assa,sstnaram mais 1e
200 republicanos prc~os, a maior1n.
oficiais do Exército do. República. E,
há alguns dias, os falangistas provo~

l;aram um incldcnte na pri5ão de lU
calá de Henarcs (onele existem 4.000
presos) c assassinaram. quatro <ietidos.

Fuzllamento, condcrwções à morte,
torturas.

A 3 de novembro de 1945. o Bo..
lctim Oficial anunciou que um repu..
bl1cano foI condenado a 16 anos de
prisfLo por incitar a rebelião ao re
digir um volante maçônico c outros

5 foram condenados a 12 anos de pri
são por acusações scmeihant,el). Em
19 de novembro iniciou-se o JUlga
mento, em Cadlz, de 22 sindicalistas,
7 comunistas e 1 socialista, detidos
no mês de março em Algeciras, r de
7 sindicdistas, 5 socialistas e 6 CI)
munlstas, detidos no mesmo mês em
Cadiz. Os presos toram acusados de
·atlvidade subversiva, conspiração, in-
citamento à revolta. e auxH10 3. pes
sons fora· da leI (guerrilheiros), as
sim. como de tratar de organiZar sin..
d1catos não falangistas. O promotor
pediu 5 penas de morte e condenação
de 6 a 3D anos para os demais. En
tre os condenados figuram: D!ego
Mateo Sotomayor, Dan1elo Moreno
Garc!a, Rafael Lopez Garc1a, Manuel
Regueira Gonzalez, Lucas Ant;lrade c
Miguel German Largo (primo do di
rigente socialista Largo Cabcllero).

No dia seglún.te, a mp,sma Cort.e
Marcial de Cadiz julgou a 160 pesso
as, para as quais o promotor pectiu
penas de 3G anos de prisão. Também
foram condenados o sargento de in-

. fantaria Serrano Ouerrero e os sol
dados Diego Llorena, Luiz Zandan
der e Isaac Jurado, acusados de ne
gligência e de colaborar em "ativi..
dades subversivas".

De como foram tratados êsses pre..
50S falam os telegramas ao assina.lar
que ot a polícia não diminuiu seus n-
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Novos j-ulgamentos e novas con
denações

Os jornais do dia 23 do ~01'1'entE:

I1oti'~iam que estão sendo julgados,
em Madrid, S5 anti-t'ra.nqdstas, entre

os quais o deputado socialista Franc1s
co de! Toro e as conselheiros munici-
pais de Madrid, também sor.lnlio;tas,

Gomes' 'Egido e Vicente Va.lls An&,ls,
pedIndo o promotor oito condenac;ó.es
à morte. Para. o dia 24 anunciava.-':ie
o julgamento de 25 anti-franqmstas".

Sr. Presiàente, para que êsses con
denadosà morte não seja,m executa
dos muito poderá contribuir o espírito
democrático e humanitárlo desta Casa.
Enecessãr10 que a Assembléia Na.c1o-

Cristina Garcia. Granda e nove ou..
tros patriotas. Cristina Garcia Gran
da era um verdadeiro herói da luta
anti..fascista. Foi tenente-coronel dos
"maquis", em .França, onde se des
tacou por seus golpes audazes, tendo
organiz~do o assalto 0.0 cárcere de
Nlmes, pOlldo em: liberdade mais de
~oo anti·fasc1stas p.;ísloneiros dos na-
zistas. Outra de suas façanha.') con
sistiu em fazer rcndcr..se à frente de

16 guerrilheíro5 espanhóis na França
uma unidade alemã composta de
1.500 homens sob o comando de um
general. Cristlnoc seus companheiros
foram fuzUadós na semana passada..
E convém desta<:ar, p~],.fa maior escár
neo, que a. ordem de execução folfir
mada pelo general Munhoz Grand~,

Chefe da Divisão Azul, reclamado,
oelo govêrno soviético, como crllnmo
so de guerra.

gores nem com uma. jovem de vinte
a.nos, nem com wn ancião ele setenta,
que estavam entre os presos"" c que
I, alguns perderam ao :razão em conse
qUenclo. das torturas que a Políc1a
lhes infligiu".

No mês de dezembro foram fuzi
lados o comandante doutor José Mo..
1'1110, que estava prêso desde 1939, e
Antônio Buendla Garcia" que se Qes
tacou nos combates de Madrid c.u
rante a guerra e que, tiltimamcnt~,

estava dirigindo os patriotas BstUrio.
nos.

, Nesse mesmo môs foi candanado à.
morte (depois essa. pena foi comuloa,
da. em prisão perpétua.) o dlrtgente
slnd1cal1sta Slgtrido Catalã.

Condenados 'ti morte

Executados nestes dias
Três dirigentes do movimento de

.resjstênc1a .de Sevilha - José Blan
co, :Bargallo e Naranjo - foram fu

. zllados háa]guns dias.

; Ramon Via. - dirigente do sindi-.
cato metalúrgico «O Baluarte" de
Madrld. Ameaçados de morte

A 22 de dezembro, num julgamento, Os a~ter!ormente menc!onados, cuja
em Madrid, de 22 patriotas, foram sentença pode ser executada de um

condenados à morte Atllano Docel momento para-outro, e, os destacado3
Durant, Emílio GarcIa Lopez, MIguel olrigentes operários Santiago Aiv'3.rez
Bonilla Sanchez,· Cristobel Bon1l1a" e Sebastian Zapirain, foram tortura
San'chez, José de La CruzP·elnedo e dos barbaramente, como prova a ae
Dionlz1o Freile Ferna,ndez, acusados llún<:la -:tl" um JornalIsta estrangeiro
de atlviáades clalldestinas e de per- que os Visitou e que poude comprov!lr
tencerem à. União Nacional E~pa- os l:upl1clos por êles sofridos. ,
Mola. O cumprimento de tôdas essas sen-
, Joaquim Yufera Antônio Nunes e---cenças __ ~~ morte dependerá da pr~s

outros seis anti~f;anqulsta.s partlclpa-. são que a opinião plÍblic~.. rnUIld~~!
ram e se destacaram na luta. dos "ma- e os governos dos patses J.lvres !lze
qUis'" na França, contra os nazistas. . re-m para impedi..lo.

Mana Tereza Toral -Famosa cien
tista,bem conhecida nos meios ~ien

titicas de Espanha e Europa. Traba.
lhava no Instituto Rockfeller de ~'b.

,drld. Acusada. de pertencer ao movi-
.mento de resistênc1a !olencarcerada
,sUbmetIda 8. vis tort~as e condenad~
iã. morte. Mercêdes Comes Otero e
,Isabel Sans -Toledana, acusadas e

~: trata.das como a anterior e também
, ·condenadas à. morte.
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na1 Constltttlnte ,saiba. encarnar o sen
timento humano quecaracter1sa os
pendores democráticos e as tracUções
gloriosas do nosso povo.

Precísamos, portrmto, Srs. Comtltu
lntes, olhar para u. Espanha Republi
cana, para os heróis que lutaram pela.
democrac1aespanhola, que derrama
ram o seu sangue no solo sagrado ela
pátria, c, depois, com a guerra mun
dial, dlr1giram..se à. França e outros
paises, onde, de armas na mão,
lutaram clandestinamente nor uma
civillzaçáo em, que se pudêsse fa
,lar em democracia. Em verda
de, não podemos desconhecer os feitos
gloriosos daqueles lutadores que defen
dera.m 8. heróica França repubUcaTl30
e democrática, depo1.s de se ba.ter pelo
govêmo legal de sua pátria, contra.
Franco, apoiado pelos govêrnos de
Hitler e MussoUni, esmagando não
apenas os comunistas espanhols, mas
todos os republicanos, todos os demo
cratas, todos quantos d.esejavam vêr
ao Espanha livre das garras de Hitler
e MussoUnl. :G:sses patri6tas pagam a. I

contribuição do sangue que deram à
de;mocrac1a com os fuzilamentos tei
tos por Franco, Franco govêmo sm':'
guinário do povo espanhol. o qual, nes-'
ta hora, quando todo o mundo marcha
para a democracia, dá. uma bofetada.
mesmo sem luva de pellca, na cara. de
todo o PoVO democrata, sacrificando
seusmelhorespatr1clos, seus melho
res irmãos, aqueles que justamente lu
tam. pela democracia, pelo progresso,
pelo bem estar àa bwnanldade.

Sr. Presldente, ainda. temos em mf1.o
~ docurnnento que peço llcença a ~.

Ex. e à Assembléia para l~r. Trata-sc
de um documento enviado pelo advo
gado de um prêso, refugia.do em San
tos, no sentido de não permitir a As..
sémble18. Constituinte seja -êle recam
biado para a Espanha. E' um cO:lde
nadoã.morte, e não é possível que
o povo do BrasU,tão ho.:spitaJe1ro. de
coração generoso e humano, cons1ntd.
que essa \"ftima do fascismo seja re
cambiada para a. ~llanha, a thn de
sofrer a pena capital. ,

O Brasil e, sobretudo, a Assembléb
.Constituinte não poderão particIpar do
crime que franco deseja perpetrar.

O documento é o seguinte:

"SllntoB,23 de fevereiro de 194~

- Exmo. Sr. Presidente da. As
Rcmblé1n. Constituinte -Dol.,11;,):
Melo Viana. ..:..- Palácio '1'iradn:l
tel; - T(mdo c1clo procurado para.
prcMtnr meus serviços profisslo ..
no.l/:.l, em· um caso Rôbre o. quul.
infelizmente, nossas leis são o~"
:ms l venho pleitear de V. E:x:. ch~

guc 0.0 conhecllnento da Assem ~ .
bléln Constituinte, n fim dCie'
rem srmnclru3 as ralhas de nossa
legislação c salva uma vida hu
mano..

Chegou dia. 12 de fevereiro ()o~..
rente. a êste põrto, o vapor ing'.ês
·'No.llSCll Moor", trazendo a bo,:,
do, como clandestino, o refugiado
político espa.nhol Manuel Gon
~mlcz, condenado à morte.

De acOrdo com as nossos leis.
fol dCHcmbarcado e encontrll...se
detido na cadeia pública local.
devendo, ser reembarcado para o
pOrto dri origem, que é no terrI
tório espanhol, onde certamente
será. !uzllaclo.

O crIme de Manuel Mattln.
Oom:n.lcz, conforme prova com'
documento fornecido pela. ~1Pr1_

8rl.O Provlnc1al de Santa -Cruz de
Tcnarlln". Ilhas Canárias, e~ qu~

se cmcontrn em p',)der. da. polic.:a
mnrltlma de Santos, é puramente
polft\cn.: tomou parte na. de!~fia.

elo RoVerno republicano legalmen..
te constftuldo na Espanha. Po:
lnto rol préso•. julgado por um t::':..
bunnl !o.lang!sta - portanto de
execução - que não lhe conce
deu s~uer o direito de defesa e·
1'1nalmentecondttP-ado à morte,
juntamente com varias outras
pessoas. Estas, fora~ logo exe.. ·
cutndas. Porln~erferência de um
seu tio, st'..cerüote católico, foi ~ua

pena comutada para 25 anos de
prlslLo. Após 5 anos passados no
ca.mpo de concentr'a.ção de "nhe"

. ta", PCl·tf.) de Las Paln1as, e em
fll<Xt do aba.rrotamento das. p1'1
DOen, cteram..lhe, como a inuitos
outron, liberdade cond1clonaI. As
~ondtçOe8cra.m as s'egulntes: a)
~() trn.balbar; b) recolher-.se
U 20 noras; c) proceder de m~-
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nelra a a.presentar-se sempre q"e
chamado pelas autoridades; d~

aprcsentar~se obr1gatõr1amc:p..t'=
cada jnicio. de Jnês; e) não muda~

de resldêncb sem licença po
licial.

Como exemplos ci ta. meu con.'l·
tltu1nte. os casos dos Drs. 1.1.,1\5

Martinez Carbalhal, ex...cleputa'\o,
grande advogado, que, por ter 'wio
surpreendido quando vendia ~e

gumes no mercado, foi re....ambia-
. do à. prisão l e Ambrósio Hurtaao
de Mcndol12',a; advogado, grande
~rlmtr:.ali.sta que, proibido de lira
balhar, esmola, hoje, pelas 1"11o.S

de Las Palmas. "
A proibição de trabalhar, obri

gou todos 05 "libertados" condi
Cionalmente, a viverem a expen
sas de 8uas espôsas e demais P:l.
rentes. Os atos de desespero en
tre êles. suicídios, rugas, etc... -.
eram, e são, diãrIos.

Desesperado ante' tal .situação,
.Manuel Mart1n Gonzalez junt:J
com outros, aceitou a incumbên-,
cia de distribuir boletins 9fÓ

Nações Unidas. Surpreendido:),
fug,1ram alguns, sendo outros pre·
/)05. ~tes, foram executados na' .
.mesma madrugada. Manu€'l.Mar
tin Gonzalez escondeu-se. S~Ia.

.cabeça. e a dos outros qu.e cons~

guiram escapar, foi J)osta a prê
mio. Conseguiu finalmenre l~

!ugiar-se a bordo de um navIo,
sem mesmosl1ber para ond'e se
d~rlgf.a, chegando p01" fim a êste
p6rto.

Pelas nossas leis, só pode s~r

considerado um simples clandesti
no. Esta ctassiflcação é abeI'l"9.~l

temente falha pois .. clandesttno
serIa se,· tendo intenção de entt"ar
no Brasil, o tivesse feito às es
condidas. Mas, não foi êsse '3et:

. propósito. Não quIs êle entrar no
Brasil infringindo nossas leis 1rl1.~~

grat6rlas. Sle teve de obedecer a
umá lei mais alta: a do instintc
animal de conservação. Viajar
não era se'.! desejo. :ele apeu;,\!;o
rugiu à, morte. Realmente aqui
entrou sem o burocrático visto no
passaporte. Mas como lhe seda

possivel, ante a ameaça de mor~~,

pleitear do próprio govêrno per
~eguidor, um pas::iaportc? Com a
ca.beça posta a prêmio, cowo
podia instruir seu pas$,aporte cc:In
o visto consular? E ele qual cOn~

sul, se não sa.bia fi. que pais tr~a

parar?
O que aconteceu, foi um caso

típico de fôrça maior, superIor a
qualquer vontade lncUvidual e a
qualquer lei imigratórIa dequllL"
quer pail) do mundo.

Deveria êle ser recmbarcaclo n("1

mesmo navio. Todavia, ante utn
ped1do feito ao 81'. MinIstro d~

Justiça, pleiteando sua. perma.
nência, houve por bem, o f:lenhor
Secretário da Segurança do Es
tado, DI". Pedro de Oliveira Sr:>
brInho, garantir sua estada ne.'i\e
pôrto, embora detido, até que o
Sr. Min1stro dê solução ao o1ue
lhe foi solicitado.

Não prevalece, como ficou de
monstrado, o argumento da clan
destinidade. l);ste caso é exc ~p
cional, fruto da época tambem
eX~epc1onal em que ainda vive-

-.. mos. Nossa legJslação visa SOlu
cionar .casos comuns de épocas
comuns. :f'altou':'lhe a prev1s t'.o
das conseqüências extraordiná.riafl
desta b'1lerra.' Porém, não se pode
atribuir ao legislador, braslleU-l)
o absurdo de quere; ~partié1p"r
ativamente em um fuzilamento.

Acresce que Manuel Mar~ln

.Gonzalez não tem sua extrad!ção
pedIda pela Espanha. E, meS~110

que seu pais a. solicitasse, a tra
dição do n0550 d!l"e1to lmpedirm.
su~_entrega, pois nunca o Brasll

.pe:mitíu" extradiçã.o. por crime po-
Utico ou militar; parà cxecu~ào
de' sentença de morte 'ou pata
Julgamento por tribunal ae exce
ção. <Constituição de 1934, 3t'

tigo 113, n. o 31 ~ Decreto-lei nú
mero.384, de 28~4:'3a, art. 2:',
itens VI e VII). .

Logo, se mesmo a extradicão
seria de concessão impossível,
como se compreende tome nos,;:;)
paíS a lnJciativa e o entregue a
morte? t
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..
Senhor Presidente Melo Vlanl),..
Como cida.dão -,pranlleiro, ma:lS

do que como 'advogado, vennCl
pleitear o apoio dessa ASfjCmbl':~~

Constituinte. Entregá..lo 0.0 pc..
lotão de fuzilamento falangl.5l.n
seria acumpHclar o Brasil cleml'
czoático q,c hoje a um assassinato
de cunho tipicamente total1tárk
e !asdsta.

Não é possível considerar ~r~~

minol5O o pas~ado ele ManUl~J

Gonzalcz, para nós, democratus
êle foi heróico. Sua luta foi ~t'n

.. defesa do sov~rno legalmente
constituído em sua Pátria. Suo.
luta foI a do justo combate ao
mesmo inimigo contra o qual lu
,tou. nossa FOrça Expedicionárl~.

'Manuel M:artin Gonzalez po
derá ser útil à nussa produçúo
económic:a, tão falta de técnjcC':l,
como prova com suas ca:rtelr.15
profissionais em poder da Po~l·..
cia Maritima de Santos.
PoX' tôda.s estas razões, atrevo~me

a pedir o apoio dessa Assembléia.
Constituinte, para que ela secun·
de o peciido feito ao Sr. Ministr,.,
da Justiça, no sentido àe ser con
cedido a Manuel Martln Goma
lez o direito de asilo, reconheci
do por todos OS povos democr4
tas, bem como o direito de 1000
mover-se livremente, para podc:r
trabalhar e ser útil ao Brasil, ate
que possa voltar à sua terra nat~!

sem perigo de vida.
Em nome de Manuel Martto

Gonza,lez e no meu próprio,' deHO:'
já agradecemos tudo qua.nto Vos
sa Excelência se d1gnar fazer em
seU benefício.: - Paulo Santos
Cruz".

Era " que tInha a dizer. (Muito
bem. Muita bem.)

O SR. ~UZEBIO ROCHA (.) 
S1, Presidente, 'Srs. COnStitui~e5:esta
Casa, norteada pelos prlncít;lios de
mocráticos, não podIa deixar de rece
ber. com vjva. indignaçã.o e intenso
pesar, .AS notictas, que lhe chegam, de
ainda serem s:J.criftc'ad06 !leró1s por

(.) Não foi revisto p~lo orador.

amor à causo. democrática. A Assem..
hléia, conscquentemente,há de dar
.sua solidariedade a tOdas as manifes...
tr.ÇÕC$ de protesto que visem evItar a.
consumrv;üo dêsse crime contra n li
berdade de pensar, e contra CJ. liber
dade de defesa dos povos, quando sa
bemos qUê .num país, embora longin
quo, paira a amca-ça de ser fuzilado
alguém, pelo r:Jimples fato de lutar, de
pensar, de r:.gir de manelra diferen
te do govêrno. Nossa repulsa não
pode deixar de ser a mais veemente,
nosso protestô há cl(~ calar fundo. ,A
nós, de sentimentos de l'cligiosi<tadc c

. pertencentes a família cristã, repug
na, e repugna profundamente, saber
que ainda existem tais práticas neste
mundo, onde o~ povos devem estar li
gados pelos sadios laços eIa sol1dal"ie~

dade.
'"

Hoje. Srs, Constituintes, há de sair
desta Assembléia um protesto - pro
testo do país inteIro, do povo .brasilei
ro - contra atos e leIs de barbarle.
Sabemos que Cristino Garcia c outros,
possuidores. das mais diversas crenças,
das mais diferentes tendências politi
cas, estão sendo sacrifjcados por mo
tivos que de nenhuma forma se jus
tificam. A pena de morte, em st. já.
é inteiramentt. horrorosa., por permi-

.. tir, muitas vezes,êrrQ .insanáve.l; no
caso, a· ameaça é tanto mais de de
p20rar quanto se refere a .homens que
lutaxr.. pelo direIto de ser livres, pelo
direíto de opinião, pelo direIto de con
duzir o povo atravl:s o caminbo que
julgam mais acertado.

Defendemos realmente a democra..
ela, porque nossas tradições hão de
sobrepa1rar a todo princípio de rancor
humano. E, nós, do Partido Traba.
lhista Brasllelro damos, como esta As
sembLéia, como o povo braslleiro ur.â~

nime há de dar, inteiro apÓio a. todos
os movimentos que vl!:iem evitar se
consumem tais crimes a tentatórtos à.
llberdade, e aos princfpi~)s de respeito
à. dignIdade humana. A humanlda..de,
indewndente das fronteiras nacionais,
deVE:' unir-se pelos laços de soUdarle
d~de, para que :fInalmente encontre,
dentro do clima da democracia e da
discussão respeitosa - que é tunda.
mental - o acatamento à lIberdade
e à vida dos adversárlos.
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Por tudo isso, Senhores, a vontade
soberana., que oru. se· manifesta nesta
Casa, .h{" de clamar aos céu::> e de exi~

giT 'lue, no mundo nâo morram mais
heróis que lutam pela 1!ber1.ade; há
üe exigir e de clamar que nâo sejam
éles sacrificados, porque sua causa é
Justa, como o é a de todos qu~ lut:J.m
:pela democracia.

Senhores. sere! breve, nem necessá
rio se torna me alongue, de vez que
xneus pares ilustres já tão bem de
fenderam ti. causa dessas vitimas da
ditadura franquista.

Nl:i.o há.· dúvida de que haveremos
de estar sempre c sempre ao lado de
todos quantos forem sacrifica,dos por
qualquer ato de prepotência - parta
de quem partir - e venha de onde
Vier --. porque o povo precísa .~er 11
"re e n. humanidade precisa viver mc~
lhores dias. (Muito bem; m1Lito bem) •

O SR. CAM!POS V,ElR.GA.L (-) 
Sr. Presid~nte, Srs. Constituintes.
O Partido Republicano Progressista
noo .podia dei:lcar de trazer para esta
tribuna veem2nte protesto contra os
assassínios que .se 'V~m Pratican~o

na Espanha, rea1iz9A.os pelo ditador
Franco.

Isto .. ~epUlsa e repugna aos nossos··
sentimentos cristãos.

Reconhecemos, também, que essaS
atitudes constituem crimes de less.
hum.anidade.

E' de se estranhar, de maneira
extraordinária, nos dias que correm,
quando o nazismo já tombou ven
eMa pelas armas del.Uocrát1cas, ainda
ha.ja r.egime ditatorial que sa.cr1fique
a. vida de denodados lutadores ~ 11
berdade, os qu'9..is, deixando de ser
cidadãos f;spanhóls, se tornaramci
dadãos da liberdade, cidadãos da d.e
mocr~ia, porque lutaram pela. liber
dade e pela. democracia., contra. o
nazismo. tora das fronteiras de seu
pa.fs.

Assim sendo, trazemos para aqui
n~so veemente protesto e oxalA as
leis brasileiras se transformem e se
ampliem, dentro dos lim.1tes da li
berdade e da liberalidade, de . tal
maneira que todos os· refugiados, to-

(lll) _ Não f o! reVisto pelo orador.

dos os per&ef.'lrldos poUtícos de qual
quer naçâo estrangeira encontrem·
nas terras brasllelras o seu nsll() e
sua guarida.

Não devemos esquecer, neste mo
mento, que patses como o México,
a Françn. a Inglaterra e os Estados
Unidos, jamais recusaram r()c-eber em
seu se10 os foragidos, os perseguidos,
os cx.11ad-03 de nações estrangelras.

Tivemos nós, também vetbi gra
tia, exilados pollttcos afugentados
daqui, quando eclod1u e venceu a cU...
tadura de 1937, os q,,\a1s part1nilo
de nossas tenas, encontraram .asilo
sob a band·eira de diversas nações
democrátt-cas do mundo. .

Assim sendo, Sr.. Presidente, re
gistramos n-osso· veemente protesto
contro. as atitudes sangulnária..c; do
ditador Franco. (Muito õem.· Pa1.
mas.)

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
.lavra o Sr. Flores da Cunha.

O SR. FLORES DA CUNHA (-) 
Meus Senho:res: não é pequeno o meu
constrangimento em, depois de tão
longos anos. subir a esta tribuna.·
Lembro-me de que, nos velhos tempos,
os grandes oradores que passaram.
. Pela. Câmara. àosDeputados. sempre
que tinham de levantar-se para falaJ:"~

sentiam ás pernàs'.tremer e empaU
de<:iam. Asslmacontee!aC 'com-Barbosa.
Lima, com Pedro Moacir, corn Faus
to Cardoso e uma intiniáade de elo
quentes tribunos brasileiros.

Devo dizer que costumá falar da
bancada.. pOrque, all, me sinto mais

~

à. vontade, no contacto com os "pais
conscritos" e conl os "pa.!sda. Pá
ttla··;' acotov~landc-me, "entreverau-,·
do-me" com ê'Ics, do ·que tendo que·
usar da palavra na tribuna oficiaL ~,,'---

Ainda que traga um velhO tirocínio
da. triouna torensee, também. do ras
tro popular, não foi sem emoção e ti":,
m.1dez que me animei a [aI3.1' daqui•
.A. mim• .a tribuna. me faz pavor, pavor
êsse que é acrescid.o pela presença do ..
microfone. (Risos.) .

:Mas, senhores, quero dizer d.uas pa- .
lavras em ,favor do sUbstitutlvoapre
sentado pelo ilustre professor e Depu-

(-) .Nác foi rer.Jisto pelo orador.
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tádo por Sfi.o PAulo, Sr. Atal1ba. No..
Bueira, porque não creio que nesta
Caso. haja uma voz dlssono.nte dêsse
pensamento.

,A Assembléia Nacional Constituinte
vaI declarar sua .solidariedade ao de
sejo, quase universal, de piedade para
os políticos submetidos ao guante fer
renho do ditador Franco.

Não quero ocultar à Casa que, es
tando exUado em Montevidéu, acom
panhei o desenrolar da Guerra Civil
na Espanha e tive um sobressalto,
senti l:ffi calafrio, quando vi, em pleno
regime republicano espanhol, no de ..

, flagrar do conflito, que o Cárcere Mo..
dêlo, de Madrid, fóra assaltado e in

Vadido, sendo 'ali trucidada enorme
quantIda'de de vidas inocentes P, pre
<:losas, Lembro-me, a.té, de uma cujo
desaparecimento me !êz espanto e
borrar: foi a do antigo republicano e
parlamentar Melch1ades Alvare2~ cUl~

minância da cátedra na UniversIda
de de Oviêdo, que fo1 a11 trucidado
com bispos, padres e outros 1no~

centes~

Isto me fêz confranger o ânimo e
cheguei a. ter simpatia. pela reação do
General Franco. Muito em breve,
porém, tI.ve de modificar meu pE;-nsa
mentoe minha atitude; e agora mais
do que nunca, porqué, passa.dos. quatro'
ou cinco anos de terminada a guerra.
civil, o ditador Franco ainda continua
a cortar cabeças.

Ora., a verdade é que, para a nossa·
cultura ocídenta.l. nas nossas conten
das sangrentas, a tradição, o costume
e a. edu-cação sempre aconselharam que
() vencedor :lnistiasse o vencido.
(l'!uito bem) .

Não posso acredita.r senão no en
stnamento do d1vlnoCristo: o homem
é irnião do homem e não o 1600 do
homem. ,
. O que. está ainda agora ocorrendo
na Espanl13. revolta as almas, con-

frange os espíritos e quase que leva a
{l,escrença aos queacred.Itam na cul
tura cri~tâ e ociàental. (Muito bem) .

Tivemos na história inúmeros exem
plos de o vencêeior.. em .pleno campo
de combate, abraçar o vencldo. Quan-d.o
mais não· fõsse, na Guerra de 5eees
são americana, temos o epis6dio ocor
ri<lo entre o General Grant, depois

Presidente da América do Norte e o
'chC'fc vencIdo, Genera.l Lcc, No mo~
menta em que êste o.rrancava da es..
pado. para declarar..se vencldo e pri..
sloneíro, o General Grant, com urna.
grandeza de alma estupenda, não re..
cebeu a espada e respondeu: cu quero
é ~1, sua mão!

Em proporção menor, também poszo
orgulhar ..mc, aInda não conhe~endo o
episódio do General Crant, -- que me
fel rememorado pelo granàe hlsto..
ria·elo:, e político do Rio Grande do
Sul, de saudosa memór1a, SI', .Alfreclo
Varela - ete um feito idêntIco: em
pleno govêrno do ilustre c digno
Sr. Artur Berno.rdes, quando coman
dava a Fôrça do Ria Grande do Sul,
a.prisionel no mês de novem.bro de
1925, em ;pleno camp~o ele combate, o
inclito, o humano, o bravo General
Honório Lemos. Naquele momento
formidável da rendição, em que êles,
de cavalos pelas rédeas, avançava.m
para mim, descobertos e com os C::lnos
das armas voltados para baixo, ao
.o.braçar~me o General Honório .Lemos
arrancou do rr"'Ílver e m'o entregou.
Então, eu lhe ctisse: .~ gua.rde seu re
vólver; eu quero é abraçá:..lo! <Muito
bem. Palmas). .

e essa a. tradíç~ cristã, é essa &

tradicão humana que. deve prevalecer.
E, pór isso, encorporo~me à. AsseIO.
bléia. para dIzer: chega de sangue hu
nl~no por questões pollticas. (Bravos.
Muito bem. Palmas>.

Meus concl<1adãos, espero manter~D1e

coerente com a minl!a. vida, deClaran
do-me, sempre, em qua2quer momen
to e em qualqué latitude, irmão dos
meus sémelhantes. (Muito bem; m'ldto
'bem. Palmas. O orador é cumprimerr.
tado) •

O SR. MEDEIROS NETO - se
nhor Presidente, Srs. ConstltuinteS.
Minhalma se coznovediante dêste
espetáeulo de fé e. esplr1tus.lldade t que
se me antólha.E uma positiva de
monstração de que o mun.çlo se avo
lwna e se agiganta, para dar largueza.
de cspfrlto e de forma aos seus senti
mentos tradJdona1$; marca.dos através
dos séculos. í:: que', Senhores, sentimos,
neste lr..stante da v1da 1nternac1ons.l.
uma mageatosa transição para. mna
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era nova, em Que os homens melhor
mente se acomodam, na vitalidade do·
crLsttanlsmo, que é a fôrça· compul..
5i~n. para o Dc'!n e para a paz. Aqui
nüo n,Os aprC5cntrlmos, como reacioná..
1'1"5, que querem· Justificar crímes,
.partnm donde pn:. tirem. Apcna::i, on-
tem como hQjc, somos portidârlos do
lJrlncipio de que ~ Intervenção, dentro·
da tnoldura democrática dos povos,
não se justIfica, porque assim ::J. De
claraç5.o dos. Direitos do Homem
requer. Quantlo não aceitei a moção
da banca<:1a comunista, não quis com
isto aprovar os crimes da policla àe
Franco, os quais repuenam; apenas

. distingui que r.. mesma po<Ua ser
compreendida comolnwrvcnção.

Flque. pois, POI demais, distinta
mente esclar~c1-d.a: aminna posição de

.sacerdote, como de todos os sacerdotes
do :Brasil e do I ...').undo, aos quaisre
pugna o. pena dt.' morte J porque só
Deus pode matar. Vós sentís. Se
nhores, que jamais desejamos a morte
de quem quer que seja. porque sa
bemos que o sangue s6 pode ser
vertido para. assinalar o martfrl0 em
def~sa da liberdade, magna aspiração
que sempre deve. gritar e g:-avitar na
alma dos .povos e da cIvilização.

É, poi'tanto.com assinalado senti
men.to cfvico, que me animo a. pront..
gar, neste insta.nte, .qualquer crjIIje
co~ti<io contra aqueles que defeD.da.m
as Suas liberdades. Não devemos, po
rém, olhar a.ngularmente. Queremos
l1bel'dade para os nC)Ssos principios.
Pnndp10s tenho eu e princípios tem
qualquer outro 1I:d~vjduo, .E é nesse.
tP,tteno de ptincípl~, Senhores, que
dev~ pairar o ~enti~ àe Uber;1ade.
Por is,to, tornei extensivo meu: re
que~imento, no. sentido de que, nns
anais dest3. Assembléia Constituinte,
em um p s. í s prot'unda..rnente de
l'D~ticú, íieasse consignado um voto
de pesar por todos ()S que, em tOdas

as paragens e plagas do mundo, têm
p~lamado, CoD1 o preço eterno de
8eu sangue, o amor a Deus ~ à na,
cio~a.1i<iMe .

Aqui fique, Senhort.!s, o testemunho·
·3uti:ntico de uma ..::tlma, qUe se cr!s
tallzg. em palavras; aqui fique a
demonstração inelu<U\tel de meus sen
timentos àe sa.eerdote e declaadão

ào Bra:ül. Proflfg... contra todos os que
matam aqutlles que defendem seus
legitimo!> direitos c sua.s legitimas
lilJ~rdades. Flquc,dcssartc, extensivo
um voto de pesar ao mundo inteiro,
pejos homens que morreram em de ..
fesa ela l1bc:rda(l~, essa. defes~ marcada
por Dr;us no )Jreárnbulo da clVilí'Zaçf\o
ciJstã e at.<Jjnalu,dnJ rios céus do Brn.'::U,
pela iluminurtl tio Cruzeiro do Sul.
(Palmas) .

O SR. J?RES!DENTE - Não llaven
do m~ls quem peÇa a palavra, erlcer.. ,
rar(~i a discussão. (PatlSa,)

Vou submete:- n. votos. Os Senhores
qUE: aprovam o subttitutivo, lido e
apresenta:do pelo ilustre Sr. Ata..
llJ:>a Nogueira, queiram levantar-se.
(Pausa..)

Aprovado unânimemente .
Requerimenton.o 35, de 1946, a oue

se refere o substitutivo, há pouco
apr<lv~o:

Adítivo ao Requeri.mento n. 19 
de protesto da Assembléia Consti
tuinte pelo fuzilamento de Cristíno.
Garcia. e outro3 republicanos espa.
nhóis - Solicita que "qual medida
seja tomada com relaçãoàB ']JeT
segrLições politico~religiosas prllti
cadaspelo Go.vérnoSoviétíco.

Aditivo ao requerimento-de protesto
da Assembléia pelofuzllamentc> de
Cristino GarcIa e outros republ1canns
espanhóis.

O requerimento, como está, é oInis
so e unilateral. Para que o possamDS

, votár, necessita do seguinte adItivo:
Estenda.-se "o protesto e a reprl)

vaçãõ~~ -aos massa~res e fuzUa.ment~J'5

levados a efeito pelos republ1canos
vermelhos espanhóis. entre cuja:; vi
timas figuram 2 ministros da Côrt~·

Suprema, .40 juizes, 23 bispos e 7.924
padres e re"llgiosos; à. perseguf'tão re

ligiosa desencadeada pelo General
Tito na Iugoslávia, em que já forfl.r..'1
trucidados Q a1'ceb1spo de Zagrebi, 2
bispos, 280 padres e 4. 5{}0 fiéis; à Pf:r
seguiçáo religiosa na Rutênla, contra
a qual escreveu há pouco S. S. Pío
XII e à repatl'í~ção compulsória de
poloneses e :russos refugiad.os, que não
desejam voltar às mãos do Oovêrno
Soviético; às perseguIÇÕes religIosas e
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polittcas da. Rússia; aos atentados d:3.
Oc:stapo e da G.P. U. contrtl. n. li
berdade e a vida humana; à existên
ela dos campos de ce)Uccntrnçfi.o e tor
turas, in~lusivc na Rússia. ti

Qmmto ti. 2." parte do requerimento,
somos fnvor[we1s a que se peça a li
berdade dos presos políticos da Espa
nha. e de outras Nações, permanecen-
do, por6m, nos respectivos países. .

Sala das Sessões, 12 de março de
1946. - Arruda Câmara.. - WaZjredo
GUTuel. - Luis Mecleiros lI, eto. 
Costa pôrto. - Ulysses Lins. - Eurf
co de Sousa Leúo. - Tc'lxeira. de Vas
concelos. - E. de Farias Júnior. 
Adroa.ldo P,{csquita da COf;ta. - Ma
nuel Duarte.- Dioclêcio DUarte. 
José Varella. - José Fontes Roméro.
-- Luis Cláudio. - Verrrniaud ~Wan-
derlev. ~ Jar.dullv Carneiro. - Se
gadas Viana. - Munhoz da. Rocha. 
Pedro Vergara. - Daniel Faraco. 
Thomás Fontes. - Osório Tuyuty.

O SR. PRESIDENTE - Em dis~

cussão o requerimento n,o 18. de 1946,·
soUcitando ao PlXIer Ex~utivo infor
mações sõb27e o estoque de trigo e de
farinha de trigo exístente no país e
!>€'de várias providencias sóbre o mes
mo assl.:.nto.

o SR. CA.,l\,{pOS VERGAL - C4t )

- Sr. Presl.doote, se não conhecesse,
como conheço, a zona. rura.l, maroa~

damente a do Esta.clo de São ?anxlo,
r.:ão v.lria à. tribuna pare. falar a
respeito do trigo. ês5e gênero'de pri
meira neoessiOOJd.e.

Posso afirmaJI" que, há m'U!itos aq.os,
os nossos esquecidos compatriotas das

.zonas rurais não recebem cmsun.
pa.urpérrim3. moradiLa a. farinha de tri
go p~ra. seu susten'to. Nã<l creio q,uc
ha.ja .desalPar~i<lo, que não mads'
e~ista êsse impre'...cmcli:vel produto.
A-eredito, .110 contrário, \1::e êle existe,
porém, paroa gáudio e riqueza de um
grupo de a;ça.mbarcadores.

Os mol'I1ihos de trlgo, a. meu vêr,
devem ser nacioolal1zMios e não pa
Tal1'S:::'ctos, porqu'e ao Govêrno com~
pete d!.l'igir e ndmin1strM" deu>arta
mentotálo importrun'te na defesa in~

tegral dopavo.

($) Não foi reyM.sto pelo ora.d:or.

Como sabemoo d:e um. ~ado que as
CrOiSi.3eS menos prirvilC'g1i13Jdas, CXiCcs.si
vamem;tc grnm:cte em· nosso país, hoje
lutam com d1ftcU'~dwdes enormes pa.ra
al1men,tatr-oSc surtldoni'ell11,cnbe com
ê[;'sC preoi'Oso produto; c,de outoro,
ser possível imlpor.tú'-lo em lM"g,a es
c~l1n. dos Estriidos Unidos, <La Al-gen
Una c da. Rús~a., C'Wlllpro::. a.o govêrrno
brasl1e1ro t.omar medl,d~ enérgicas
c fundamentaM: com o mrukl rigoroso
patriotLsmo, par'il. SOJ'V:LT ~~ saúde c o
bem cs'tM' da PC1PUlação.

Povo sub-al1mentMlo, SUlb-nutr1<l'o,
é ca.mpo paora fi. eclosão de tódatS aG
doenças, particulannen.te a tuber
culose.

Ora, 5rs. Constituintes, tem'Os cer
teza de que o trigo ~i'Cou etl'C'r.:usu
r.n.do nas :nã.os dos moag~ircs. Sa.
benlos peTfejt.nmente a. quanto vêm
monta:ndo l3JS l1.quczas part1cUilp",res
dêss·es homens, que mata.m, de ma-

. nell-a iI1ld1reta, n.ão ti. dezenas, roas
o. milhares e m1!llhares de crtaJttu'l'3..<)
huma.:1a$; stlibemDIS, PQll e""emplo,
que de 1934 2 1945 foram reveJl'3lC1as
à. :t;."lf0caIIlZaçáJo Bancárta oficla.1 fr3JU
des reLativas ao aumento dos va.lores.
declara.dos nas faturas COnsUla,Tes e
comerciais da-s importaçõc.: de trigo
em grão aTgentino, organiza<las pelo
"trust" d,o trLgo, detentor d<i maioria
d~'3 ações dos moinhos ex!stentes nlJ
Brasil. A culpa, pórtam.to, não é doo
pa.detrC\S, mas dos pod.e:.rows que têm
distribuído, a seu talante (> à sua
vôntade, o ~ncHspensávc] aliment<>o

A economia brasileira se.m:pre t.ean
perdi'do· nos negócios com. o trigo.·
De fMv, existem três ou qUlaltro gra.n~

des e riquíss1mos grupos org:anizados
para o saque da. nossa eeonomi-a ~

paTa a sub-alimen'taçao d() pc!vo. S.
pois, inaceitável o encarecimento do

prim eiro a-rt,lgo da al'imentação pú~

blica..
A farinha detlri..go está. sendo ven

dida., em. nosse pa.f3, e.."n média, por
cento e do:l:e CruzeiTOS o saco de cin
qüenta quilos, o que concorre parn
enriquecer os "moin.'los de trigo", já.
!:'.vorecidos pela isenção de .paga
mento de direitos de l.1r~açá<> do
trigo em grão. Essa isenção' f:Ulbu
l05a, 10'nga de bcnet!lciar o povo, con-
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,tlrlgo, t~nbo no Br&3tl, cc;.m<J na Ar..

gen1tina, pl1f.ses don-d:e nos tem vl'Il(l.Jo
O&Sie flJllmcnto. /

oSr. ?l'esiJdC!Il'te, Sm. Constituintes:
c.ltlrd~ há mlJnutosMis1G.t1mos a uma
cén,n,. vcrdJ::Lde1r,almcnte comrJVente, em
que tbd a n. Cn.::;.a &c: rnanifes toti com
~c.'TJukia pelos crJmcs oometidos n,uma
,éPcca em que ,::1. 1iumanidade C~~:-

nhu ]1lÚ'n, a 1íbt:rd~.dc e solidariedade
.hum.~n.:Ls. Há out'l''aS for~n:::.s, entre..
tanto, de matar n. populM;fLo: ~ ex
plorn,çã.o Ilimitada dos gn,TI:ZlJ11:c!osos
~'::liCiC1nlr1ÍrS e intemachmalz, que não
82 peja.m de guard1ar em suas po.s-'
san:tes mf\.os gu:::mtld,a.des cncmn-es de
ll.l1mentos lndLqpen.c;áveis à saiÚde e
,ma.n'u.t~mção em bom c.9tn.do do MSSC
povo.

Se o .Brasil tem d!íicu~darde pa.T:l.
plsmtar, no momento, :; grão d'e tri ..
gO, é ne'C~s~á.rio co:mprce:ndemros que
eztamos em marcha, para uma ép-OOa
tambfm ele IDut'Ualismo, da. troo-a de
prociU'tos com outros elementos ne..
eessárloo à. aUmeataçáo pública..
Não vejo, P0:3, moUvo" por que não
se p~S'a fazer larga" transação de
bo.rracha. b:asiIeíraco.~ trí.gc arg'-n
t1n'o. ou de caté 11lno!onaJl com tl1go
ru.~Q. O -lue se cIi'a., o que se ín
:venta a respeito <las diticu:k:t3r.ies dês
se in't5reâmbio é coisa que fica ama-r
.raoda 'v.>S a;ltos tnteI"ês)es dt:. .alguns
magnMas empenhados em se enTi..
qUeee'I' à custa da n'Úsérla pDJ)l.11!a;,.
T~nto é verdad-e, -QUle b? cêr<:a. d'e
'Vi'nte ecin.eo anos ttnha..'"ll-OS trtgo em

"larga ablIDdân.cLa, vendido aqui no
Brasil a. vinte, dezoito e até d~

C!'ÚZefu'05 .a. saca. É certo que Oout1'ocs
gêMros al'imenticics c outros elemen
tos ne.r:essános à. economia populer
eXistiam em larga escala.. 6m abun..
dância. em tOdas as lojas, em tôdas
as vendas e em" todos os armazéns das
localidades mais distantes do nosso Es..

" tado e do nosso pa1s.

l'''''Us;çiram do mercado .o trigo. a ca.r..
ne. o leite, o açüca:r. Por que? Porque.

" Senhores, uma organização perigos!..
"~1ma está explorando, da maneira mais
lam.entável,·· ,a mlsélia humana., a pe
D'lrla das nos:..as populações.

Para comprovar o que dIgo, vou cl
tnr al[;uns tópicos da palavra ofLclal,
em apolo às m1nhan considerações.

Em 1936 o Sr. Presidente da. Repú..
blica fulminava 0.5 excessivas pl"eten
SÕp.s dos moinhos, com êssc despacho:

A Sociedade Anônima Moinho
Santista solicita autol'ízaçao prtTU
reforma de seus estatutos, com o
propócito der aumc7/,tar seu Capital
de 24 mil para 40' mil contos. A.'
informações demonstram que «.
empresa em qucstâo pertence c um..
"trust" internacional que 'Proeur(J.~

com êsse .aumento de capital, exer
cer uma ação ma'ls profunda e
perturbadora no consumo d1(.ma

. mercadoria dt; 'Primeiro. necessida
de;; Por' isso, nego a.provação à ff
lorma e determino que se tnça

..., uma revisã.o em tót'Las as a.utori
zações concedidas a.nteriormente a
outras socteaades e na legislaçãO
vigênte sôbíe o assunto. RiO d~

Janeiro, 26 de fevereiro de 1946.-
G .. VARGAS. '

E em 1244, criava o decreto 7. '797 .
que CODSZl,grOU as atividades da f~cs...
lizaçã.o. do cã.mb10, anulando as' de
núncias contra os moinhos respon~ã'"
veis por fraudes. -

esc' decreto·" cOlltra~as deníUlc1as,
contra os II1onop61los do tr1go era a
resultante de interê.~es da época. An~

tes desses acontecimentos, entretan
to, tivemos a palavra do .uust~e M1..
nlstro do TraDalho - hoje nosso l1us
tre colega de Assembléia, o Sr. &:a..
memnon Magalhães - em resposta ao

·-Sr.... pr~si~e~te da República:

Para melhor ával1arda extens!1~,,_..
do contrOle pernic1oso, que pode
provoca!' o encarecimento intole ..
Tável do primeiro artigo de allmen
t~.ção do povo, e ao mesmo tempo
drenar sub-reptiC."Íamente grandes
quantidades de ouro para fora elo
paÍS, com repercussão também nas
ftnanças nacionais, .mandei .proce..
der a uma investigação pelo De... ·
partamento de Comérci.o nos pro..
cessas ali existentes, e relativos a
companhias nacionais e estran
geiras, que negociam em trjgot"
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tartnha. O rc[;ultado d.js.'ie e:tame
e1J%dencta. Sennor Prestdente, que
a. r.naúztriu. moageira está en·tre
n03 C1.ingicla por um. grupo, no
qual sobrelevam a Jtrma Btw!Je &
Born Ltda., com as s1taS ramifica ...
ções, Sociedade Ftnancetra e In ...
àustriaZ Sul Americana S. A., Era":'
bunia A. G. L'loados, ao Q1LC afir...
ma o. nossa Imprensa, à Sociedade
Anôn1ma Comcrcinl de Exporta...
çao e Importação Lou!s Drey.fus &
Co., e Minetti & Cia. Ltda.

No próprio pedido d.e aprovaçâo
da Sociedade Anônima Moinho
Santista, se vê que as l~O .000
ações de 200$000 do aumento de

'24..000 contos foram subscritas
48.000 pela Brabunb A. G., 13.800
pelaSocIedaclc F:nancch'a c ln-
rlustrlal Sul Amcl1cana e 16.015

pela" Bunzc Nortl1 Arnt:l'lcan Gra1n
Corporatlon.

A Sociedad.e Financeira. - a.flr...
ma o prcc!!radcr elo Moinho
tem a sua sede em Buenos Aires,
Rua 25 de Mayo n. o 501, onde
também está instalada a 13unge &
Born Ltda., que traz como subtí
tulo - Sociedade AnõnIma Comer
cial Financeira e Industrial. A
Bungenorte-amerlcana esta indI
cando ql..te é <10 mesmo grupo. E'
de notar que já em 1908 apareceu
numa assembléia do Moinho Sart
tfsta Ernesto A. BlLnge & J. lJorn
(os antecessores da sociedade ar
gentIna), como acioIÚstas. Na as
~embléla de 22 de tevere1ro Alfre
do Hirscn, elemento de ctestaque
de Bunge no Conselho Administra
tivo,e então se fêz uma reforma de
estatutost pela qual ntlo é neces
sano morar-se no pais para. poder
fa~er parte do Conselho Admi-
nistrativo. '"

Em 1925, o nome <105 1Udcus
Bunge náo ngurat mas surge ()
seu pseuclôn1mo, que é Sociedade
An6n1ma FinanceIra e Industrial.

Sr. Presidente, essas informações
asseveram bem o que eu vinha. in
formando. E:~istero, e!ettvamente,
grandes organizações na.cionars e in
ternacionais para explorar o produto,
elevando o prêço como entenderem, a
fim. de, usufruIndo o.s maIores pro-

ventos, sa.cri!lcarem, à larga., !lo sn,úde
popular ..

Como braslle1ro, e tomnnao atitude
puramente clvlca, acredito que ainda.
se há de plantar, c:m lo.l'!P, escala, o
trigo nas terras elo Brasil, "

Eis senão quando, Sr. Presidente,
vêm. do meu Estado algumas infor··
mações que nos alcB'rn.m o corat;üo de
brasileiros, pois co:·rc'ndo os olhos
pela "Folha da !"'!D,nhf~" ele hoje, li
e~t:l noticia:

liSerá promovida pelo Oovêrno·
paulista . granue campanha de
proclução ,ele trigo. Tendo em
vIsta fi. necessidade imperiosa de
eliminar csto. situaçúo. ou, pelo
mcncs, sU~vlzâ~la, a SecretarIa
ele Agricultura. resolveu pôr em
execução um plano de incentivo
da produção do trigo".

O Sr. Aureliano Leite - Não sei se
V.. Excla. járefl:riu que, no tempo da
colônia, São Paulo foi grande produ~

tor de trigo. V. Excia. encontra 1sso,
por exemplo, nas Cartas do Padre
Anchieta e do Padre Manuel da Nó~

brega. São Paulo era cercado de tri
gais viçosos.

O SR. CAMPOS VERGAL - O va~

11oso aparte de V.Excia. constitui
motivo p;ua mais me alegrar, p01"que
fortalece a idéia. de que, no Brasl1, se
pode fazer a grande cultura e têrmos
larga produção de trigo para não
cairmos, de futuro, na desagradabl
lisslma situação alimentar em que
hoje nos encontramos.

. O Sr. Aureliano Leite - Aliás, ao
cultura de São Pnuio não era. s6 de
trigo, mas também de vinhat produto
de terras européias, cultivado com
sucesso no São Paulo colonial.

O SR. CAMPOS" VERGAL - Quan
to à vinha, V. Excla. salle que está
sendo amplamente cultivada n5.o s6
DO Estado de SãoP&ulo como, SO...

bretudo, no Rio Grande do Sul.
O Sr. JaZes Maclz.ado - O trígo

deixou de "jer culti'/ado no Br:lsil por
que a sua cultura, como muitas ou
tras, de grande valor econômico, es
tão desamparadas em virtude da. tal·
ta de braços nos campos.
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o SR. CAMPOS VERGAL V-OS"
sa Excelência diz bem. A cultura ~stá

pcricUtando talvez pela falta. de bra...
"ço:; para a lavourfl,.

Creio lntc:lrn-mente na. Palavra de
V. Excla., visto ser de nosso conhe..
cImento que há. cêrca de dez ou doze
anos·as "populações agrícolas têm fu
gido dessas zonas1 buscando as clda..
dcs, em lenHJvo de sua· penúria, ou
procurando situação melhor junto àS
irictüstnas florescentes, marcadamen..
te em São Paulo e Distrito Federal.

O Sr. Ja2esMachado - O Govêrno
est~ tolerando o mal, em vez de com..
batê..lo. .

O SR. CAMPOS VERGAL - O
Govêrno devia, efetivamente, comba
ter êsse êxodo do campo.
"O Sr. ToZedo Piza - A .situação

mais se agrava, porque os produtores
passam. a ser consum1dores1 nos gran-
des centros. '

O SR. MARIO BRANT - O a,ban
dono do campo pelas cidades é ienõ..
meno universal nos periodos de infla
çáo. Não pr~lsamos procurar outras
cx?1icações~

O SR.. CAMPOS VERGAL - Não
é por zer fenômeno untversal que de
vemos mantê-lo. Os Estados Unidos,
no início da guerra, procuraram~ o
quanto possível. ativa.r a produção.•.

O Sr. To!edo Pfza - Mas nos Es..
tados Unidos bá Govêrnc.

O sa. CAMPOS VERGA!. -
de tal maneira que o gcvêrno norte-

"americano tol previdente, sábIo. Os
Esta.dos Unidos da Amé:-lca do Norte,
entrando na. guerra. em todos os se
tores da sua atividade, não tivera.m
esses poblemas cruc~antes que tanto
nos afligem; a. vIda, a11, durante tlo
guerra, encareceu, n.pena.$, trinta. por
cento. quando, no Bi:asli., tão d.istante
da guerra,· se elevou a cêrda de 300
por cento! .

O Sr. lrtár..o Brant - Não fle .pode
ativr.r a ptodução átl'a1ndo os braços
do campo para as c1dades~ no perío
do de 1nflação.

O Sr. Jales MaclUJ.dIJ - Se é fenô
meno universalmente conhecido, ê

obr1~ação do 'Govêrno, nessas épocas,
cDmbare~lo~ para não acontecer o que
está. acontE:cendo no Brasil: ficamos
com os campos desertos, sem f.'rodu
ção e a brat;:os com a carestia. da. vLda..
quando poderíamos, até, estar ex
portando para a Europa.

O SR. CAMPOS VERGAL - :Estou
de inte1ro acôrdo com o aparte dE)
'ir. Ex.a • Já era tempocle tomar o
Govêrno braslleiro tóclnsns providên
cías a fim de fixar o homem no cam..
'\'1Q~ lncteJne.nta.t ao ?'t'od\l<}~() a<JXico\a.
e proteger a lavoura~ que foi, é e
sempre será o esteio da nacIonalidade,
pois de lá partem os elementos de ri
queza. para a nossa economia .Entre
tanto, n. lavoura e o campo sempre
c!itlveram abandonados.

O Sr. Nestar Duarte ~ E~ lamentá
vel quesc tlvt:sse abandanado a cul..
tura do trigo em São Paulo. qua.ndo
ajnda se dispunha de braços.

O Sr. Jales lVIacha.do - Mas nã.o
havia fnterêsse econômico: o café, o
arroz e outros produtos rendiam mais.

O Sr. José Varela - A explanação
do nobre orador tem sido brilhante.

O 6R. CAMPOS VERGA!.. - Agta
dcço a gentileza dcV. Excelência.. ".

O Sr. Jose Varela -Perdõe-met po
rém. o ilustre representante-- de Golãs
minha explicação: tôda vez que o
eminente coleg~ trata de assuntos
desta natureza fere diretamente o
Govêrno, como o úníco responsável.
Quanto à situação do cam-pGe da.
agricultura, cu:npl'e..nos lembrar aos
B'ovênlos - e :1- ~'\3sembléJa futuro.
mente-' terá .de se ocupar da matéria.
- que a solução do problema reside,
em grande parte, numa lmlgrttçáo .
conveniente para o BrllsiL A meu ver.
€fisa imigrr.ção deve ser italiàna.. Não
se deve por tudo acUsar o Govêrno.
que nl'.lÍto tem feito pela lavoura.

(Apoiados e não apoiados. Tro-
cam-se inúmeros apartes).' .

O SR. CAMPOS VERGAL - Quan~

do nos referimos ao GO·Jêt'no, não te-
"mos a intenção de fOl'II'!ular uma

crítica ferina: aludimos ao poder ori..
~nta<lor e diretor da Nação, aquéle que
enfeixa em suas mãos a.s maiores re:~-
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ponsabilidadcs em relaçãQ. ao pais.
Portanto, não estabelecemos uma li..
mltaçfLo de datafl ou de pessoa~, mas
focalizamos o S'ovêrno de modo géné..
rico, por Isso que o nosso trabalho,
nesta .Assembléia, é de colaooraçáo
(muíto bem) e não de perseguição ou
de. ódio; A nossa cooperação visa
melhorar consideràve1mcntel:t situa.
çã,Q do povo brasilell'o c, dentre êle,
a das classes mais necessttada,fl, espe..
·cialmente o tra.balbador do CfI.mpo,
o caboclo esquecido e abandonado.
(Muito bem).

.Não creia, pois, S. Ex.n que CI que
nos traz à. tribuna seja o cJ.esejo de
criticar. ou fazer oposição sistemá..
tica ao Govêl."l1o.

O Sr. Café Filho - V. Ex.a presta
eficiente colaboração ao Govêrno.

O SR. CA}.iiPOS VERGAL - Pres..
tamos nossa homenagerr. ao atual 00
vêrno e somos seus· colaboradores para
aux1l1ã..lo a resolver os grand~s pro-

.blemas que empolgam a nós mesmos
e ao próprio mundo. (Muito bem).

Assim, pois, Sr. Presidente, Senho
res Constituintes, penso que todos es..
tamos bem compenetrados de nossas
responsabilidadc5~ sentindo que no
momento os olhos de mais de '46, mI
lhóesde ·brasl1cirosestão convergidos
pa;,3, e~ta Assembléia, na atitude de
homens cans:\.dos, que vêm de uma
!o:lga jornada e procuram umoasis,
na esperança de encontrarem um pou~
co de paz, de trabalho, de abundân~

. cia e de alegrIa para viver, o que até
esta data não tem ocorrido.

Temos a certeza fellzmente de que
estamos trabalhando para a recons
trução do mundo, como já bem o disse
o noMo nobre colega Sr. Berto Condé,
e da colaboração de todos nós é que
surgirá uma. nova era de felicidade.
Nutrimos a. <=erteza· de que estamos.
nós brasileiros e idealistas de outros
pafses, trabalhando para que o mun
do que estána~cend.o :fique livre da
guerra e de tôdas as mlsérlas, enfim,
de tôdas as explorações.

Pois bem; a minha participação
neste deba.te .provém da observação
que tenho feito da famllis brasileira,
sobretudo· daquela parte mais esque
cida formada pela gente do ca.mpo.

(Muito bem). Os que fogem da lavou
ra para as cidades não têm culpa,
porque procuram rnelh~ra de slt,uaça.o.
sem entrar na- análise. c muito menos
no ataque, de determinados regimes
políticos, digo apenas que é preciso
diligencIe a Assembléia Constituinte
energicamente, no S<!ntido de que, n~
exame dos problemas primordiais do
país, tenha prcferênclo. a situação da
lavoura. E pozso dizê~lo sem suspei
çãol porque não sou lavrador, não sou
hom~m 'do campo. A minha assertiva
representa o re~ultado das observa..
ções que fiZ •

Senhores. conquanto devamos in
centivar o dcsen:volvimcnto da indúS
tría, não é justo que ela se amplie a
ponto de atroflh.r a at1vidade dos' tra
ba!hadores das zonas rUrais, das zo..
nas de onde recebemos o feijão, o ar
roz, o leite, o algodão e tudo de que
necessitamos para o bem estar e para
a manutenção de nossas vidas. Um
trabalhador de campo, lá na zona do
Rio Preto, tem que pagar com o suor,
e quase com o sangue, setenta ou oi..
tenta cruzeiros para adquirir uma en
xada de marca inferior.

O Sr. José Varela - V. Ex.a per..
mite um aparte?

O SR. CAMPOS VERGAL - Com
prazer. . .
ro Sr. José Varela - O Departa

mento de Fomento Agrícola atualmen
te fornece enxadas, não s. todos os tra
balhadores, porque êstes ascendem a.
muitos mil no território nacional.
Isso ocorre inclusive no meu Estado o
Rio Grande do Norte, o mais des
protegido da Federação. Antes de 30,

. ninguem se lembrava dêle.
O Sr. Paulo Sarasate - Pergunto

ao nobre colega: qual a situação do
sal?

O Sr. José Varela - A situação do
.ow.l, com a .t::rlação do. Instituto que
v: Ex.a. tanto acusa, melhorüu sen-·
slvelmente. .

O Sr. Paulo Sarasate - Nunca. fa
lei' sõbre o assunto!

O Sr. ,José Vareta - Conheço ~. 51..
tuação dos proprietal1os e dos ~que..
nos salineiros, do meu Estado, que
hoje vivem em situação mais fol
gada.



..

. ' O'Sr. Paulo Sarasate -'Fiz a. per
gunta .baseado em informações de co
lega de V. Ex.ll.,da m.aioria, ~rten:'

'cente à representação do Rio Grande
do Norte.
"0 Sr••rosê Varela - Concluindo o
meu· aparte. devo esclarecerqu-e, por
intermédio dasP:'e!eituras, no interior
do Rio' Grande do Norte, o Min1s
tério da .Agricultura distribui enxadas
aos trabalhadores, o que só começou
a ser feito' no govêrno do Sr. Getúlio
Vargas.' (Trocam-se novos apartes. O
S', ; Pre..;idente pede 'atenção.)

O Sr. FloTe~ da C'l(.'Tl,ha. - Exam1
,n~ndo bem o caso, vai se ver que foI
'com' essas enxadas que 'êle/i ··cava;.,
.ràm" os 'votos. (Risos.)

, ,O ·SR. CAMPOS VERGAL - Se
,nhor Presidente, relat1vament~ às cor
rentes imigratórias que tém vindo
para anos.sa pátria, seria de bom 3.1
.vitre ...

.O Sr. José VareZa -Quero dj,~er ao
nobre colega da. bancada do cea~,

Sr. Paulo Sarasate, que o sal er~ vcn
.clldoaté .por· Cr$ 8,00 a saca.. Sabe
a. Exa. qual o preçodêsse produto
nas salinas do ,RJo Grande. do Norte,
'EStado líder no assunto dOfial? Cr$

'. 50.00 ao Cr$ 60,00 .
.O Sr, Toledo Piza ,.:.;.. V. Exa. acha.

lsto. justo para produto de p~meÍfa

'necessIdade? {Trocam-se inumeros
apartes) •

O SRPRESIDENTE (Fazendo soar
'os' tímpanos)- Atenção!· Está com
a pala.vra, o Sr.-Campos Vergal.·

, O SR. CAMPOSVERGAL - Se
nhor 'Presidente, alegro-me "ante o in
terêsse despertado pelo assunto que
me trouxe à tribuna. A' discussão aca
lorada, que se estabelec~u entTe os'

,Srs. Constituintes, muito longe de ser
um ml:r.l, constitui um beneficio. uma
,prova da vitalidade de nossa institui
çao. OXalá. pudé3Semos, nos an(}s an
teriores; ter tido está Casa para .cui
darmos aqui com calor c com patrio
tismo de' todos os prob!emas inerr,n
tes ao nosso povo." ao nosso presen-
,te e ao' nosso futuro. .
- ';Deixando &. tribnnal feço veemente
~pêlo :aos meus dignissimos parr,s,.· a
tim de ,que, nas. suas, atribui~ões. ,nos
seus trabalhos, nas suas iniciativas,

não esqueçn.m, em :apsolutô, em· pri
meiro lugar, a situação dos nossos pa~

tricíos que 'Lutam 'desesperadamente e
que vivem sempr~ na penúria: os tra
palhadoresdns zonas rurais. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador
é cumprimentado) •.

O SR. PRESIDENTE -Acha~se na
Casa o' Sr. Arthur Flscher. " ,

Convido os 51'8.3.° e 4.° Secreta,
rios para, em comissão, introduzirem
no recinto S. Exa.

(Comparece S. Exa. e presta o
compromisso), .

O SR. PRBSIDENTE - Não haVen
do mais quem queira usar da pala
vra, VOU encerrar a. 'díscussão. . .
',Está encerrada.

Vou ;:;1~bmetera' v0tação o requeri..
mento.

Está aprovado. '
. Em cüscussão o requerimento n.~· 16•
de 1946•. solicitando 'seja o Minlst,ro da
AgriCultura informado do granélé an
selo da nOSSa população ruraf de co
laborar com o Poder Executivo na.
obra de 'reY1vi!tcação aos', nossoS ser.
tões ~"ontanõ.o com a' garantia da me
canizaçáó da .1avoUl"a. e de outrosbe-
ne!ic:ic~.· . ,

O . SR. MOCH:JELCOUTO
Sr. Presidente, Srs. "". Const1tu1ntes'~
ao su-bir a esta- tribuna, 1n"etreá:v~!

emOÇão 1nVade-mea alma; llll'l.a saU
da.-de. im..ensa .1nibe-m-e o . c()raçáO.
Perdoai-me, nobres Oonstitl.l.intes;
não 'poderia eu, em aqui chegando,
deixar de experlmentar as, comoÇÕes
do m..eu temperamelto afetivo..

,Nesta-t-""Íbun.a,em 1004, fa.lou a ou
trOs Consti~uiíites urna·_. voz, , ,ora-
cular. . ., ". .~... "
, O " Sr,.. AcúrClo Tôrres ~ Que não
era urti.2. grande' figura do' Pad.3.
mente, porque do Brasil iJiteiro,:

O SR. MlIGUEL COUTO
Agradeço a homtnazem'de Vossa.
Excelência: -:

O Sr.. Diocléc!io Duarte - Grande
nome nacional.

O, Sr. Prado, .KeZly . -' Os, -que
pe~ténceta.m.a ,Ccmstitu1nte .de ... 1934
e qu-e "têm a.gora assento nesta. Casa
recordam. :sempre, com glrwnde ~au

da-de,a figura de ·Mig-r,·~l Couto.
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'O :SR. MIGUEL. COUTO
Agradeço a. homenagem de VOSS8.
Excelência, . , , .uma voz oracular que
profeti2oç e preveniu gra.ndes males,
defendeu magnos problemas da, na~
c10naJidade ." .

o Sr. Acúrcio Tôrres - Com rara
sabedoria.

O ,aR, :MlIO-UEL COUTO
Obrigado à V. Excia.

' ...e deixou' sábios conselhos. Só~

mento' a morte' pôde 511eoclar, em
plena' luta .desta. Assembléia, o ar~

dente patriotismo de Miguel Couto.
'(Muito bem.)

Ofereceu~me o nobre povo flumi
nense á "maior digri1dade que pode
ria eu ,almejar" confiando-rne, nesta
aUguSta Asserobféia Constituinte, o
mesmo lugar em que Miguel couto
pontificara.: '

'NMveIllhO, evocar-lhe a atençá,o
parlamentar1 os inestimáveis serviços
leg::uios à Pátria.: natural' suspeição
me' im.pediria' de o fazer. Entretanto,
Sr. ,Presidente tive a grande satis~

[ação de' ler, no, Diário' do Poder
Legislativo, o magnff1co di.scurso,
proferido, em sessão a que não estive
presente, pelo Ilustre Deputado Se
nhor Guaraci Silv-eira., evocando, com
justíssima homen8lg~m, figuras vene
randas de antigos Constituintes bra
sile1lros.

Sou "grat1ss1mo ao nobre Deputado
do Partido Traba.u1Í~ta Brasileiro,
qúe terminou suas amá."eis pondera-
ções, dizendo: .

,''O nome que" penso, retiume a
sabedoria, a bondade, o coràçâ.a
de todos os óonstltwnt,p's do pa~
Sl1do; o nome que }:pronunclo com

. o. m.4ximo respeito é o de Miguel
Couto" .

E~' ,prosseguindo:
, "Tenho pensado em qu~, f€

.aquele ,grande vulto brasileiro.
aquela àlma 'hum1Lde e simples.
aquele portento de sabed()I~2..

pud~ ocupar, o lugar em. qu~,

ora, me encontro, ta~ viesse
~er li. todos nós: ., .Meus anti·

,. gos, é necessário que cons1dere
m02 gueua o estado miserá.vel

. 'de saúde do nosso povo;· é ne
cessárIo que consideremos guerra

contra 'a nossa Pàtrla. a sub-all
mentação dos nossos, trabalhado~

,res; é preciso que consideremos
guerr'a.coDtra. ,. a vItalidade de
nosso pais essas terras imensas
desaproveitadas, enquanto brast
leiros passam tome; é neceSSário
que consideremos guerra contra
a ,nossa Pá.trIa, todos êsses pro
blemas".

I • II ., a • " li • oi lo li, ~ .. , .. 11II .. , ,. I , • " I ..

~'Educação e stllúde - edu~ação

PlU'''l,· todos os brasileiros, educa
ção em todos os graus, para
êsses talentos privilegiados, Que
nascem em lugares pobres, são
patl'1mônio nacional",

':Vem razão o v.enerando parlamen
tar' Sr. Guaraci SlWeira. "No Bra
sil ....:' afirma.va 'Miguel Couto - Só
há um problema nacional:' a ed~a-
çãodo.povo. .
'Roje,cada Ve'.G mais se positiva

essa. 'verdade, coroláltio que exPlica
,muitas falhas da nacionalidade. Fe
lizmente, na terra fluminense, o 'go~

V'érn<l Amara.l' PeIxoto tornou' uma
série de extraordinárias 1niciativas
eduead<>nais, digna,<i, de espec1a.l. re
gistro, porem, tudo que se roz e se
fizer em benef1cio, da educação ainda.
é pOueo para o' muito que o Bra:>i1,
precisa dar a seuS filhos.
, .: Srs. Constituintes, o requerimento
que me traz à. tribuna, apresentadõ
à Mesa. em 18 do mês passado, trat..a.
de assunto importante,que vem JDe
l1'ecendo referências entusiásticas e
brilhantes, na :sessão de ontem e na de
hoje, ,de ilustres parlamentares.
Aa11Inentação do povo, l: assunto de

.magna. importância e precisa. serre
&OlVido com medidas seguras e práticas,
enérgicas e urgentfssimas,

Estou certo de que o Presidente
Eurico' Gaspar Dutra tomou a. bôa. c
ún1ca., dIretriz capaz de resolver, em de
finitivo" para sempre, o problema pri
mordial de sua' administração: produ
zir, produzir muito, produzir ba.rato e
transportar"

O entusiasmo do novo Ministro da
Agricultura, Sr. Manuel !~eto. Campêlo
Júnior, a firme detcrminaçáo', de
5" ,'Ex.a, afirmando-nos que,,: em.
breve.dotará, DOSSOS campos de,. me
ca.D~.zaçãonecessáriar ,~o seu,' rá-
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levar os sorteados das cap1tais para.
o interior, local1zando as un1dades do
Exército de modo a que os conscr1tos
estiVessem mais em contato com a na
tureza e com a vida rural?

O Sr. Dtoclécio Duarte - Bnstaria
que evitasse a saída dê::lses jovens do
Interior, fonnando batalhões locais.

O SR. MIGUEL COUTO - Petlei
tamente. Estou inteiramente de acôr
do com o ponto àe vista de V. Excla.
A êsse respelto,M1guel Couto apresen
tou, na última Constituinte, o seu pro..
jeto, acompanhado de longa::i com
siderações. Aqui as tenho, mas não as
lerei, porque são demasiadamente ex
tensas; pedire! sejam lncluidas no fl
nal do meu discurBo.

O Sr. JaZes Machado - A medida
de prestar o conscr1to serviço mi11tar
na localldade onele resiãe não resolve
o problema, pois o 110SS0 trabalhador
está fugindo do campo porque 'nele não
vem encontrando meios de Viver.

a SR. MIGUEL COUTO - Está.!u
gindo por uma sér1e de razões.

O Sr. JaZes Machada - Mas, se êle
não tem trabalho la!. ..

o Sr. Oscar Carneiro - A propor
ção dos que vão voltando é de 70%.
Na. la..voura·,de Pernambuco, 70% dos
conscritos não regressam ao campop

ficando na cidade. :esse aspecto é 1.ril-
portanUssimo.

O Sr. Bastos Tavares - Não bas-
tam essas rhzóes para justi!1car o êxo
do do trabalhador do campo. E' pre
ciso se nate que ha razões relevantes e
de alta psicologia.: os rapazes são re-

-.tirados da zona rural para as cldz.dea
jtistamente natdade em que estão
á.vidos de prazeres e de dlvertU.Llentcs;
próprios, aliã.s, dessa fase da vida; e é
êsse o motivo principal que os faz· pre
ferir os grandes centros onde são va
riados aqueles divertimentos e praze
res. Nestas condiÇÕes, nunca. mais que
rem voltar ao campo, onde, evidente
mente, não existe esse contorto esp1r1-
tual. -

O SR~ MIGUEL COOTO - Tôdasas
mecildas capazes de fomentar direta. ou
L-'ldiretamente a produção agrícola são
aconselháveis. 'inacUAveis. As obras
suntuosas, os arranha-céus, a. lndus
tr1allzação crescente, oferecem, é certop

trabalho c bons ~alár105, porém, é pre..

pido cultivo e ele uma. assistêncIa téc
nica e econÔmica. à altura do
grande desenvolvimento que o Bra-.
311 precIsa dar urgentemente a sua
agricultura, ta.mbém nos enche de en
tusiasmo e de esperança. Entretanto,
Sr. Presidente, além da imigração sa
dia, selecionada, habituada ao· campo,
uma série de outras provldêm:1as tor
nam-se imprescíndíveis para que se
chegue n êssr, patri6tico propósito.
'Conheço de perto o nosso 1nterior.

E' de lnmentarú abandono em que
se encontra o trabalhaCor rural.

Antes de mais nada, par~. !1xar o
homem à. terra, são necessárias mecU
das eprovldênctas que lhe garantam
saúdE. e !cliclc:ade. E' preciso que o
Govêrno Ih ~s proporc1one assisténcia
médica e econÔmica eficientes pro
tejendo, assim, os braços dos bravos
nac10nais que labutam a terra. e nos
criam o allmenLo.

O Sr. DioclCcio Duarte - Sss't: o
motivo por que os trabalhadores ru
rais se afa~tJ.m dos campos.

o SR. MIGUEL COUTO - E' natu
ral. De maneira que, para atrair e fi·
xar o trabalhndor no campo deve o
Govêmo garantir-lhe e~5a. assistência,
prof1clando·lhe vI d a c o n d 1g na

,tranquila e sadia, a que todos têm
direito. O Serviço Mllltartraz às gran
des cidades a juventude dos campos
que acaba seduzida com suas luzes e '
múltiplos divertimentos. Seria mtúto
louvável, se o Estado ~ior do nosso
glorioso Exército encontrasse, como já.
previra c nconselhara Miguel Couto,
uma f6rmulacapa'? de fazer esS2. Ju.
ventude se desobrigar do sagrado de
ver de se preparar para a .defesa da.
Pátria, exercitando-se· em pequenas
concentrações próxbnas aos seus nlU
nlcíp!os.

O Sr. DiocZécio Duarte - Aliás, em
1930, um projeto que a:;>resentel à.
·Câmara, sugeri que o Govêrno pro
cedesse A. essa concentração, porque só
do nordeste brasileiro saiam, anual..
mente, vinte mil jovens, que não vol
tavam para OR trabalhos do ca.inpo.

O Sr. G'J.laTací Silveira. - Se o Go
vêrno traz os homens do campo para.
a cidade, a tim de prestarem o Servi..
ço M111tar, por que não poderia
-concordando coma tése de V. Ex. -
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ciro advertir, advertir com insistência
que o al1mento somente nos V~-n do
campo.

O Sr. Agrícola de Barros - Corri
ultimamente, o interior do Esta.'do de
Ma", Grosso, estudando de perto o pro..
blcma da lavoura. problema esse que
se baseIa exclusivamente em questões
de:: terras. Os lavradorea do interior da..
quele Estado nã,.. possuem terras, tra
balham para os b'randcs proprietários
e pagam um têrço, ou metade, de sua
;produção. Não é possível trabalhar em
terr::Ls alheIas, recebendo nessa base. A
solução do problema. da fome no 13rasll
éstã limitada a esta condição: vender
o govamo, a crédito, aos lo.vl'adores tô..
das as terras dos arredores dos cidades
e povoados, dentro de umn. área de
três qullometros, ou mesmo dando ter..
ras aos próprios lavradores. De$(\ 1:01'''
ma, a produção será ampla e emgran-

• de quantidade. .

O SR. MIGUEL COUTO - Agrade
ço a. inforinação de V. Exc1a. Também
conheço casos em que os proprietários
proibem os colonos de plantar a. .terra.

O Sr. Oscar Carneiro - O aparte do
nobre Constituinte pode ser exato, mas
nã,o deixa de ser um des~!i;:, do assunto,
cogite-se da !1Y.ação do ·homem ao
solo.

O Sr. ,O!oclécioDuarl.e - Qu~ ndian
ta dar no. terra, sem da'!' o crédito, sem
ensinar o lavrador a trabalhar? O
problema é complexo. Que adianta. dar
um pedaço de terra sem dizer o que
deve nescer dessa terra? Nos Estados
Unidos, na. Rússia, e em outros pa1ses
organlzaÇlos, o trabalhador tem a assis
tência do govêmo, e sabe onde deve
plantar o milho. o trigo, a cana de
açucaro Não é &6 um pedaço de terra,
um taboletro estéril que se lhe dá. Isso
é uma fantasia, V. Exc1a. pode ter um
continente e não prodJ1Z1r coIsa algu
ma, porque não cUspóe dos elementos
necessários.

O Sr. Agr.cola de Barros - Fara Isso
o Govêrno terá agrônomos, e ensinará
ao homem do campo. Sem terra. I".Ao

,. é possível trabalhar.
O Sr. Oscar Carneiro - O operário

rural, mesmo- sem terrns, pode produ
zir. e produzir bem, sendo amplamen-
te assJstldo pelo Govêmo. .

.A questão não é torná-lo proprieté...
rio; é valorizá..lo.

O Sr. Caíres de Brito - A questão
é pagar em tlinhelro. (Trocam-se
outros apartes).

O 811. MIGUEL COUTO -- O es
pectro do. fome, que assolo. o velbo
mundo também nos atingirá dentro
em pouco, se o Govêrno não nrossc
guir no !irmc prop6sito de cnfrcnt.á
10 resolutam(;nte. No a.mparar e ~n

ccntlvar ao produção, cst{A. o únjco re
médio eficaz pnra o.mcntzar o mal es
tar geral, que preoc'Uça c alarma nos
sas populações. Todos reclamam a es
cassez dos gêneros, todos gTitam con
tl'a. a. carest1a da vIda, mafl POlJC05
pl:lntam, e nlnguérri se: lembra dos
que trabalham c se debatem herôl
camentc nos sertões.

É lamentá.vel, é triste, ue5<loncer
tante verem-se va.stíssimas regiões do
território nacional, suas terras ter
tmssimas, ao lntelro abandono. it
êsse quadro- desolador que justifica a
minha indicaçã.-o, no sentido de el'itimu
lar a rápLda mecanização --da lavoura
e fixação do homem· à terra.. (Multo
bem) .

O Sr; Dioclécio Duarte - Dando
garantia para viver nessas terras.

. O SR. :MIGUEL COUTO -- Claro.
Aplaudindo a boa dlretnzdO' ao·

vêmo "rumo a'Os campos" que nos
anunciou o Sr; MInistro da Agrl··
-cultura, estamos seguros da prN:losa
colaboração das populações rurais e
confiantes na vitória do Governo do
Gal. Gaspar Dut:ana debelação da
crise de produção que atormenta e
debll1ta o pov.o bras1!eIro.

O SR. LINO MACHADO ~ li: muito
interessante a contrlbulção que Vossa
Ex~elênci.a acaba· de oferecer.

O SR. MIGUEL COUTO - Mando
à Mesa a indicação que tenho a honra
e satisfaçáo de submeter à AssembléIa.
(Muito bem; muito b.cm. Palmas).

. INDICAÇi\O A QtJ':e SE REmE o SR. M'IO'01!:L
cono EM SE'O' DIscunso

o exército é feito para a guerra
estrangeira, e na nossa Pátria, que
abolJu as guerra~ de conquista, é
feito mais, precisamente, p a r a a
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defesa 'da território., Auro,;t parte ,do
pOVo, a mais forte, a Ne.ção entrega
incriveis engenhos ele, extcrminio ex
cluslvnmente para llvrá-la da ~gressão

, estranha, Tôdas devem estar prr.'Pa
ra.dns para a ~ua ho.'a, - que de
ca<1a uma Deus afaste' - porque a
impetuosidade de ataque moderno é
t!ll que aquela qu~ dormiu' nem tempo
tem de SP. mover - Ah:c as olhos c

~ se encontra mt1nieta.da, amordaçada,
definitivamente reduzida :í'I. '1mpo
tén~ía; e desta sorte, ~nquanto ~;e não

. realiza o eterno sonho da pa~ uni
versal, o melho;' paciflsta há de trazer
na mão o ramo d,. ol~"eira c no peito...
a cota de armas. Desd~ que 1\ guerra
se tomou um encontre de már.lutn~s.

como a definiu Foch.' enchanl-no de
máquinas; porém, não compradas,n1as
feitas com o noss<. ferro e pelo nC~SQ

homem. .• Armas alheias, comentava.
o' ,pa<1re Vieira, ~inda que, sej~mas

.de Aquiles, a r..in3'L:.ém deram vitória. " .
. Na fronte ~e um lív:-o já escrev1: ..o

Estado' tezn duns despesas; sagradas:
a defesa naciona~ ea·· edueação do
povo; uma resguarda o tenitórl0, a
outra a "'ZLlorlza. Tódas ~,s' restantes
devem se comprimJr d e n t r o das
outras ...

Há, entretanto, duas esPéc1es ,de
servíçQ mil1tar: durante fi 'guerra e
d~r3.nte a paz; no primeiro; a PátrIa
exige de tO'dos os seus filhos tudo, sem
restnçõcs; os seus bens, o seu corpo,
a sua vIda e tudo podé não ser nada;
no segundo, s6 lhe é licito exigir' a
preparação mtlitrl.'J mira um dia não
terem de entrega.r ao infnúgo as ann3S
que .lhe meteram à fôrça. pelas máos
canhestrns. Sen'lço militar' obriga-

.tório não é, pois. aorígatÇr1amentê
montar guarda, prestaI'-5eacrl~o

como ordenança.. fazer (} t:utíng· ca
denciado Da$ avenidas, obsequi~:em.

paradas e passeatas' n. h6spedes ilU3
tres, dar o seu ~l>.ngue para sustentar
governos 011 derrubá-los, para depcr
ou repor governa.d,ares, a mercê <!~

politicagem vencedora.. Se . é para
isto que vão tirar aos cam'Pos ,os seus
laVradores, às b.1dústTl3,s cs seus ope..
ririas, às escolas os. seus alunos, na
melhor idflide d.a vida, mais valia
deixar como estava. A aTte da. guerra
não se aprende nascida-des,mas sim

nos campos, longE> das distr~çõ~s e
do bulícIo, e corno que r-cco1hi<la a
alma para meclltaçio dos deveres ,que·
ali se fortalecem.

Manter a orclcmpertence .somente
à policia., como o seu ,nome ind~'\. O
aluno militar não, é soldado, .mas
vence sôldo ~ tem o .devcr de se negar-a combater, ~:ovc;,nos ou atacá.-Io::;.
Assim como ao . Govêrno compete
1nstruí·lo de gra.ça. na arte da gUcna.
para defender a Pátria, compete a êle
n.prcnder de rrraça. Só lh(' écon
signada a etapa,

O exército e a o.rm~1da flão têm
tempo para cuidar senão d~ segurança.
e àa hQ:nra. da. Pátria. •

Artigo 85;

Emenda - Ob'ri~atorledade· do ser
viço milí'tar em tempo de guerra para
todos os brasllelr05de qualquer idade.
na me11da de fiUa..<; torças; porém,
durante' a paz, ob~igat(lrieda.lje sÔ..
m~ntc da instrução mU~br, ,nos ,vinte
ancs~ no prazo' sufi.c1ente para a<:l
quiri':'!a,é ministrada fora das cidades.

§, Esta fase de: instrução militar é
sagrada, Cf dUrante, o aluno militar
não po::l:e ser mobiHzadopara él guerra
estrangeira. .

§ .o aluno "1ltlitar' n.16 é Soldooo
náo vence sóZdô.· .,.. . ,

O SR. DOLOR DE ANDRADE (.)
~_ Sr. Presidente, Srs.Constit.Uintes,.
Na.<> desejava, tão cedo,vir à tr1buna
do. Parlamento para . tratar de qual•.
quer assunto estranho à matéria de
ordem 'constitucional; poís, todOs nós
sabemos da..âIl81a reinante no seio do
povo· bl"asUe1r<J que reclama, com jus
ta ra.zãot o urgente eumprlmento ,do
nosso -mandato". rela.t1vamente aos de
veres·da Assembléia Nacional COnstI
tuinte nesta chamada· Te=cetra· 'Re-
pública. '
- 'Cum))1'e~nos, ". pr1inelro ··esCabe1eeer
a ordem -legal, .é,' depois, estuda~
'Os problemas eco-nômlco-fimmce1.ros _
já n::.· órbita· execut1va- PTocurando
corrigir os ên"os passados, sem Inda..
gaT da:s .,intençÕes ,daqueles· 'que os
praticaram, e apontando· aogo'Vêrno
M BUg-eStôeS que· julgarmos . aconse
lháveis, sem oesllfrito de..eombate sis...

(") - Não %oi-revisto pelo. orador.
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temático ou crítica puramente no ter..
reno, ,p'olftlcó-partidário.

Essa tol, Srs.' 'Constituintes, a
orientação traçada pela União Demo..

i, crátíca Nacional e, sobretudo, reitc..
l: :I.'adu:. vezes, recomendada pelo nosso

ilustre líder, Sr. DeputadO Otávio
Mangabel:'a, tiue tanto honra êste
:Parlamento, como honraria qualquer
outro no mundo dv1l1zado (muito
bem). S. Excla.. reVelou-se, sem ne
nhuma surprêsa, , o verdadeil'o condes
tável dali hoste~ udenlstas, colocan..
do-se na posição d,c, fulgurante desta
que, cada vez maIs ascendente, em
toC!o~ os recantos da pátria. '

'Todavia, Sr. 'Presidente, "meu pro..
pósito de sllêncio fol quebrado, pri
meiro, pela' discussão, aqui travada ..
em 'sen.tido econômico-financeiro, e
que 'eleve, ~obremanelra, interessar à
Assembléia,embora ~albamos 'que os
remedíos n6sain'da nâo os poderemos
dar como legisladores ordinários; de
pois, 'por haver recebido um 'telegra..
ma da, Associação dos Criadores do
Sul de Mato' Grosso, com sede na ci..
dade de Campo' Grande, e que lerei
em seguida. Ainda conéorreram na~

quele' sentido o haver ' acoinpanhadoa'
belissima indicação n. o 16, ,do ilustre
Deputado Sl'. Miguel Couto Filho; e,
afiliál•. a necessidade; que ontemsen
tia, 'de. apartear o nobre colclja Se
nhnr Berto Condé,' cuJa oração foi
como verdadeira revolução no orga
nismo naCional, para que·' os senhores
representantes 'dos lõ'stados possam
vir ~o encontro dos anseios nado
nals pela co~cretização de suas aspi
rações, ~mxi11ando, sem p:ut1dansmo,
a solução 'do problema neste .grave' .
momento. '

o telegrama é o seguinte:

"Criadores esta região anseiam
distinto companheiro erga sua voz
autorizada i-rlbuna 'parlamentar,
profligrando contra frigoríficos' 'e
pedindo Govêrno 'medidas urgeu-:
tes .tendentes·' amp~rar' pecuária
nadonal. viga-mestra nossa eco
noxnfa. , Saudnçõt;!~., ..:..: Assodaçáo

," dos Ótie.dores'". " '

Tn..lvcz fõss~ deselegante ,tratar .do
problema, ontem, aqul!~al1Za:do, r(;
lativo à quantldad,e de gado que PIJS
suímos na chp.mada regiâo do BrasH
Central. composta. dos Estados de
Minas GeraIs, Goiás, São Paulo, P,

Mato Grosso,pl?rqu,e o :é;YJno. sennoT"
PresldenUl' da República e os Exc/?':'
lcntísslmos Srs. Wiústro da Fnzcnda.
c da Agricultura. assim como o Pt'~>: ..
sidente do Banco .do Brasil, já. re~

ceberam memoriais de todos 05 p~..
cuarlsta6 brasileiros, no sentido li~

que os venham amparar nesse mo
mento delicado.

lv.Iinha pnlavra, portánto, não é .12
orientação, no sentido de soluclonJ\r
o grave prc:lc::::(J,~. Venho, tão sô
mente, com a autoridade, de que me
sinto ln~cstido, de representante do
altivo povo matogrossense, e. por..
tanto, do' povobrasBelro, como, alll·
da, na qualidade de pecuarista de 11..
cada profundamente io estudo d~3-

. sas ativIdades, trazer, entre mU1~I)::

valorosos e ilustres companheiros de
AssembléIa, o meu desvaloroso con~,

curso <não apoiadas). para que pos..
sarnas ir ao encontro dessas palavras
belisslmas dUas pelo orador que m~

antecedeu. .Porque, Senhor:es, aa,..J,
podemos ter palxõe(' ;polftico-partidá-,
rias nesta hora (Muito bem> •

Não quero que sejam minhas patn
vras a orientadora ,de :ninha pt')
prla ação nesta tribuna..Vou darQ.
palavra fi. quem tem autoridade. o~w

cargo que ocupa. Refircrme ao'e·
nhor João Daudt de Oliveira, Q'.le prO:- ,
runclcu, a respeito, memorável, mac;-'
n1!ico d.iscurso, a 10 de janeiro ú~~1·

mo, no Teatro Municipal, quando da'
'posse 'da: primeira Diretoria da Con..
federação Nacional do Comércio.

O Sr. DiocZécio Duarte - Trata. ·se,
realmente, âe ,documento degranc!e
oportunidade. ' .

O Sr,. Costa Neto ,- O orador é
excessivamente modesto, porque-~tam
bém tem muita' autoridade para· falar
sóbre" ,o assunto; uma vez: que 0:=0-
nbece' profundamente. .

O, SR. DOLoR DE ANDRADE 
Agrade<;oo â.parte'de V. Ex. 'que
muito' 'me' desvanece: '

\
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I'Nossa estruturaçáo econOmica.
atual, em que pese o longo e he
róico esfôrçO das atividades da
produção não consegue,' propor
C:onar à maicr parte das popula
çÕeS sub-aUmentadas e empoo:"e
cidas do país m elementos funda
mentais a que com tanto dire1
to aspiram: alimentação melhC1!',
habItações apropriadas, vestuá.
rio conveniente.

I

o capitulo l'Erros p:lSSad05 c Emergimos de um perf<ldo d~

erros presentes" - reflete a palavra dificuldades e desacertos. ,A agr1-
do' homem de comércIo, do homJ:n cultura, a indústria' e o comér-
sereno e não do político partidárl.:l. cIo sentem, de per 51 c em co-

Srs. Constituintes. já me julg"lel mum, pesada carga de problemas
suspeito para 'falar, pois, de principLO, a resolver. O desequilíbrio, tra-
declarei a minha situaçáo nesta A5- zldo pela inflação, afeta tOdas as
6emtiéia como a mais obscura e n:.:t- :fases da produção.
mi1de daqueles que pertencem à A agricultura, de todas as ati-
União Democrática . Nacional (N{to vidades foi a mais sacrificada no
o.poíados). A UDN, embora partldc periodo de guerra. Tendo consumi_
minoritário, não é paxtldo de "poca- dores, escasseou-lhe a mão de
çáo, m.as, como disse Otávio Manga- obra, não contou com crédito,
beira, parcela do Poder Público, fôr- transportes e organização. En-
ça de reconstrução nacional. E foi quanto nos Estados Un1dos foi
inspirado no seu programa que a ~le objeto de cuidados especiais do
me f11iei. govêmo, para que não faltassem

aUmentas, à. frente de batalha e a
E' certo, Senhores, que todos os p.iT- frente civil, aqu.l. a.s iniciativas :fo-

tidos têm os seus programas, os ~eu:)' ram tolhidas pelo excesso de
pontos de vista. " • contrôles oficiais. Lá, subvencio-

Não· foi só por situações, ·posso dl- na.ram os agrtcultores e distribUi-
zer, locais, e, repito, o que foi' tanl.- ram aUmentos à população a prê-
bém pela magnificência do seu prv- ço baixo. Aqui. foram criados etn-
grama, que me filiei à União Demo-· baraços à produção e aumentad<ls
crátlca Nacional. os fretes de gêneros para os cen-

a Sr. Bastos 'Tavares - A tese' tros consumidores.
que V. Ex. defende faz parte de Enqua.nto na Europa esta,mos
todos os programas políticos honestos. contribuindo para distribuir al1-

é rt mentos, vestuários e recursos aosO 5r .. Diocl cio Dua e - Em
,questões econômicas não ,.deve in!1 ..ú! povos empobrecidos, dentro ..de
o espirlto partidáno. nosso próprIo terrftório não or..

gan1zãmos allm~ntação do :90VO
O 8r. José Varela - O Partido a pobre e encarecemo-lhes p. vida'

que o orador pertence é constltulJ:.> com a" .desvalorização da moeda.
de homens de ben'1, e aqui não veDl Os desacertos e as contrEtd1çÕes
para debater questiúnculas, de orientação econômIca não se

O 8.&. DOLOR DE ANDRADE·' - consumaram sem que as classes
Agradeço os apartes dos nobres C,)- produtoras tivessem manifestado
legas. prêv~amente o seu desacOrdo" .

O ST. PUnia Barreto - São atos de Desde antes da ruptura de re-
Justiça. lações .' com o E1~o fizemos ouvir "

O SR. DOLORDE ANDRADE _ no~sas advertências".
Ouçamos a palavra de João Daudt -- - 0- Sr. Plínio ~arreto - Falta de 11- I

de Oliveira: . berdade de crítica. Nos EstadosUni-·
,dos, a opinião pública estava sempre
alerta e os jornais tinham ampla li
berdade.

O Sr. DiocZécio Duarte - O oue
mais ;falta. no Brasil é organização.

O Sr. Erasto Gaertner Conse-
qüência da má aplicação da econo
mia d1r1gida, diria eu.

O SR. DOLOR DE ANDRADE 
Apesar do pouco conhecimento que
tenho da. matéria. (não-Upoiados).

'ri,
"
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observo que a tenc1.ênclfL do Direito
Administrativo moderno é, lncllscud
velmentc, para a economia' djrig~dll..
Mast é preciso que a econom1a seja
estudada e bem apl1cada.

O Sr. PUnia Barreto - E dir1g1da.
de tal 'modo que nã.o abate as ln1~

c1ativasprlvadas.
O Sr. José Varela ....... Da economIa

;bem dirIgida, deve, dfzer V. Exa.

O 'SR. DOLOR DE ANDRADE 
Els, Senhores, a pala.vra serena do
ilustre Presidente da AssoCiação Co
mercíal do Rio de Janeiro.

O Sr. Dioclécio Duarte - Que me
rece todos os nossos aplausos.

O SR. DOLOR DE ANDRADE -
Multo obrigado. lo)

, O Sr. Hugo Carneiro - V. Ex,a.
deve acentuar que devemos prestar
a maior conside1.'ação. aos represen..
tantes das classes produtoras, até
agora esquecidas.

O SR. DOLOS DE ANDRADE 
V.' Ex.tI. provoca amanifestaçdo de
um ponto de vista, que ainda. há
pouco acentuara. o Sr. Deputado
ISerto Condé. O' Parlamento, nesta
fase que atravessamos, de trn.nstção
muncUa.l, não pode ser exclusivamente
político-partidário, isto· é, não deve
preocupar-se, em primeIro lu~:!.r, das
questões regionais ou verdadE'lramente
poUtícasno sentido p~rtidáI1o. (Muito
bem; apoiados.)

O Sr. Hugo Carneiro - A· prova
disso nós a temos, no lnterêsse que
desperta o discurso de V. Exa.

O SR. DOLOR. DE ANDRADE 
Muito agra.decido:

Adversário do Sr. Getúlio Vargas,
devo fazer uma. referência, ao antigo
Ditador - e lamento a ausêncl3 de

. S. Exa., do plenário, para que pudes
se responder, o que. entretanto po
derá fazer. oportunamente ou por in- .
terméd1â de um de seuscompanhe1
ros da bancada trabalhista ou do P.
S.D.• de.l1tre os quais destaco, desta
tribuna, a fIgura do ex~Min1strc da.
Fazenda, meu prezado colega. Sr. Oro
Souza Costa. ' . .

O Sr. Getúlio Vargas, por 'Vá.r1s.s
'Vezes,. declal"ou que desejava gover... '
nar com a:sclasses~ e lhes apontou o .

desenvolv1mento da· PX'oduçãoagrico
la por meio .docooperativjsmo.

Ora, Senhores, cooperativismo...
Falar nêste assunto seria tomar dema..
.siadamente o tempo dos mC1J~ ilustres

. companheiros de Assexnbléia.
O Sr. ;DiocléciO Duarte - Bem :lpU

cado, seria a. maneiro. de evitar dIver
sas dWculdades de ordem pollclca e
econômicl,1..

O SR. DOLOR DE ANDRADE 
tC1davia, êssc belo programa n<:Clu
apenas no terreno das paJavraz, s(;:..
gunclo a opinião que acabo de ler,
emitida pelo Sr. João Daudt de Oli..
veira.

Para acentuar bem o meu ponto de
vista nêste setor ele· discussões que se
travarão, por certo, com luzes melho
res, nêste Parlamento <não apoiados) J

devo manifestar o meu aplauso pela
rea.lização do ! Congresso Brasileirü
ele Economia. reunido, por iniciativa
da. mesma Associação Comercial do
Rio de Janeiro, de 25 de novembro a
18 de· dezembro de 19431 Congresso
que chegou 'a, duas conclusões impor
tantíssimas e. merecem, pelo menos,
meu apóio incUvldual.
~ão relativas 0.0 ponto de vista con

trário do meu ilustre companheiro de
bancada, o Constituinte Sr. ·30.11;:5
Machado, que ontem condenou a in·
tervenção do Estado no setor da eco
nomia.

O Sr. Dioclécio Duarte - Isso se
verifica em .tôda parte do mundo... ·

O Sr. Jale.'J Machado - Rnferia-me
à inter.vençáo do Estado Novo.

O· Sr. DioeZéclo J)uarte - ." mes
mo nos pa,1ees mais liberais. A In..
tcrvcnção, em certos casos, é neces
sária para evitar utrusts··.. Nos Es
tados Uni<ios promulgou-se a lei 5her
man para se evitar o ·'trust" da St.-'Ul-
da:-d OU.

,o SR. DOLO~ DE ANDRADE 
Estou de acôrdo com V. Exc1a.,
qua.ndo no regime democrático temos
por fundamento a 1n~ciat1va pa.rtl
cular. Pois se esta pede o awdllo do
Gov~rno. terá tamDém obrigaç~s &

cumprir para com o mesmo Govêmo.
Nem· por ~o me coloco na corrent:e
dos que entendemQ.ue a administra..
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. ção se deve processar, sob O, regime soeiações. ::t!:sEle lDemol'ável., :conolave .
da econo1Il1a' dirigida, pouco a pouco teve ,o proPÓsito alevfLntado,segur,o,
se adaptando, aos' pa~es, ~de aCÕrdo d~ oferecer. ao Govêrno ·as, sugea1;Ões
com. as suas real.1dades. . :;' d.1.S ·chamadas classes conservadoras.

O Sr. JaZes lIfachado - O ponto de. contribuindo para a ~5alvação do,
vista que tenho' sU8tcnt~o' baselo.- Brasil.
se em minha experiênci3, observando O Sr. HUgo Carneiro - A Confe-
o paIlorama braslleiro. Náo' tenho rêncfa. de 'Z'eresópol1s chegou' acon-
acompanhado a movimentófmanccl.. Chl.<;{)eS brilhantes e pos1t\vas,", que
ro e econômico dos outros 'países, mas constam de impressos; em qucfle con... ·
a experiência brasileira. mostra que a têm sugest6e.sma.gnificas, nas ,C;lUfLis
economia " dlr1g!d.a é um grande de- podemos beber ótimos ensinamentOS.'
~astre. - ministrados pelas clases canse.rifa.-

o Sr. Erasto Gaertner - A eco.. doras.
namia dirigida levou o nOS50país a O SR. OOLORDE .ANDRADE _
falência e o povo à ma.is majs extre- Daquela. Conferência surgiu também
ma miséria. a Carta da Paz' Social, :orients.da

O Si. Dioclécio Duarte --' Oesde a igualmente pela's classes ~conserla-
fase colonial os politlcos vêm .dizen- dora.s.
do qu~ o BT'i\sil está na ial~ncia e n. Sr. Prcsià.ente, já me alonguei bas-
margem de um abismo. .', tante,e estou me desViando um polJCO

() SR. DOLOR 1)E ANDItADE - do rumtl- que tu,cei,quando InepropUS.
Antes e acima de tUdo, Sr..preslden- falar à Casa sObre a Situaçã.o da carne
to. desejo lêr as Ciuas conclusqes a verde. Não devia atacar. neste JIlO-
que chet;\)u o lCk:1ngre::;s~. ~'tasi1e\ro .menta, como .disse, o assunto, porque
de Economia: parecel'ia d.eselegante, ,em -virtude dos

1 Que as atiVidades econãmfca~ rnemorJaJ.s já dlrlgldos ao Govêrno•..
do EstadQ àevem ser em regra su';' O Sr, Dioclécio J)ooTte ...;.; O assunto
plet!vas, orientadoras e' aurtlia- é muito .oportuno, pot1ltiEi :.a popu1a-:
.doras. e, só ·em ca.sos ~cialiss"i- ç~o está. ~tt:.('.1.san..dQ· de ca.me:-.L' .
moS e de alto' 1nterésse,nacion,al. O Sr, Barreto Pinto - E.llã fartura.
ciJretas ~ imediâttUJ. . de 001, A ob.servaçâo é j~te1:'e~~·nte.·

2 - Que O-ctçoo do Estado se O SR. DOLOR"'DE ANDRADE ,_ e•
.deve rea?:izar sempre depof.8 de ou... por ê~ .motlvo;nã.o 'formulei'qualqUer,:
vidas cs Associações de ClasQe." indicação a re-~eito, DeVo, 'ent'retant~,

O Sr. Hugo carneiro -', O maior acentuar que. ,se faiatn ,a verdade os
Congresso 'de Economia. Já. ~ea1i2ado produtores de gado nw.gro, se falam.
no pais,gquê]e. qUe :reUD.1u núIhero a' verdade os invenústas' do BI'asil
de representantes' d.e todos OS setores Central, exiSte matéria. prima sufici-
de: atividade produtora. .~ Do Conte- ente para os abaste<:irI1entonão ,0;;6
rêncla. de ~"I'e1:esó~olls - cb.~gO\\ a. do mercado· do ,RIo <le Janeiro... '
essas m~smas conclusões1 'A ,C~nfe.. O Sr. Barreto P-into - Matéria pri..;
rênda. de TeresÓpoUs .101 .ainda inioia..... , + .11J.~ existe' em excesso. "
tiva patriótica de ilustre mernbro d~s O s'b . LO' .~, ,A.1\.n:"Io'D ~ T"\ -e: ' .
classes cODservaC:oras _ .. o Sr. Joao4'l.· DO R w~ .~'I",I;.>'::~E .~m
Daudt de Oliveira. . colno paraprovêr a tôda a pc~~ç~'

,de São Paulo. -- :".
O .5B:' DOLORI"D~ANDRApE - O ·Sr. DiCJclecio Duarte ~ .Setecen- ,

Devo, dizer a V. Ex., com mUlta sa~ to- mil boiS goraos, ameaçados de
tLsfação. que eu .era um dos, ~etnbros eme.f[I\:'Cer- ' ."

. Ur: ,Conferência que se ,·re:;i.1izou em ' .
Teresópolls, à qual não.compareclpor O SR. DOLOR DE ,ANDR..o\DE
motivo :. de saúde; mas nenhuma O Exmo. Sr. Ministro da Agricu1..
reu..'l1ão jama.is me atraiu .tantocomo tura, .,declarou. que tinha ~,necessfdade
aq·uell1\:. porque nU se" reuniram cêrca. deco:;.isultar os téCnicos, ;r.espond.endo,
de ._ mil representantes, de. no':5:lS, as-. à- com,1ssãl) que ali compareeeupresi-
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dida por êsse :vulto emil1eJ;lte, notável
.tX'ibunodo Parlamento brt~si1elro. o
ex-senador, Sr. Medt:1rCJ2 Neto, <Mufto
bem) S. Ex.o. nos honrou Cloma sua
presença· na Sociedade Nacional cie
Agricultura, presidindo, em parte, os
nossosnca.lorados trabalhos, e 1'01
quem se dirig-iu às altas nutorictades,
acompanha.ndo..oos, porque também. é
um., pecuarista, representando o glo..
rloso é tradicional Estado da Bahia.

, Aquêle "ex~repl'esento.nte da Naçã.o,
o 'Sr, Mederros Neto, entende da ma..
térta, e to1 por tsso justamente que
nos sentimos inteil:amente à vontade
c 'satideítos, nós oS pecuaristas do
sertão brasileiro, em tê-lo em nosso.
companl~ja,CDn10 uma mentalidade
fulgurante.

O 'ST.H'Uflo Carneiro - E: creia.
V. Ex.D, que todos os Constituintes la..
mentam, 'r.este momçnto, sua aus8n...
claaquL Foi unla das vozcsmais au
tomadas na Cónstituintede 34, e hoje
seria, sem düvicta. uma 'das mais des..
tàcadas figuras na representação na..
cional. V. Ex.o. faz justiça· a um
grande brasUelrô.

OBR. DOLORDE ANDRADE
V.Ex.A rende, de público, verdadeira
homenagem ao Sr.' Medeiros Neto.

O ST.DiocleCio Duarte ~ Home
nagem que todos acompanham, fazen
do~lhe justiça. 1t realmente uma
grànde figura.

O SR. DOLOR DE ANDRADE
Fico satis!eitoem que, assim. tam-
bém se manifeste V. Ex.a. .

Retomando, Sr. Presidente, o fio do
meu discurso. devo dizer que, po Bra
.sH,o problema da pecuária se divide
ém dois gra.ndes .setor~s: o do Bra
sil, Central e o dos pampas, no Rio
Grande do Sul, 'êsse Rio G-rande do
S·U· .glorioso a que pertence c: Depu
tado.,Sr. :Flores da. CUI1ha..

O, Sr. José Varela -" Não exdua.
V.Ex}'a oecuá.riado nordeste, qU'e
representa- -'àlguma. co!sa.

O 'Sr. Dioclécio Duarte - Mas
multo 1nsignffieante em relação às.
ou.tl"as~~ . • . '

O SR. ·DOLOR DE.1.NPlUDE·~
:Estou -me refet1ndo à restão do sul.

.1r' .i .. '.
,O Sr., Flores da Cunha. -- ·A "<;se'

I

respeIto, ped1r~ .~(). Sr,Presidente Qa
Assembléia não· submcteese. ,t\. voto fo,

lnüica~"i.o, Dl'a !~m debate, a :flmde
que' t:tmanhã oupros Senhores '1?eputa.
dos sepuQcssem··manifestn.r sóbre o
assunto. Caso 1'p:ãO ~eja. votado. hOJe,
reservar-r.ne-ellpar~ ar.nUJlllã dizer al
gumas palavras .sObre a u~atérla de
que está. trn.tan~a o nobre orador .=om
ta.nta proficiência.. .-r I '

o SR. DOLOS ·DE A.NDRADE -
• I 1Multo agradecido a V. Exc a. A pc.-

cuárla do BrasU·Centra.l incluindo llês...
, te particular, ai-dO nordeste crIa o ga.
,dozebú, aopas~o ,que o EUo Grande do
Sul possui rebanho. de raças nobre:i

,ou ,européias, i~ebanho que é org'U.lho,
não ís6para iO :13rasil mas para as
próprias' Américas. A!nda sÓbre o (l.s!..
sunto da. pecU~ria,r..manhã, .dirá t.a.r....
vez melhor 01 IUustre companheiro de
bo.imada, .,Sr; I,rzores da Cunha ..

O S1. Edtuirdo' Duvi1Jier - V~' .ex
celência .esquebeús. pecuária, o gado
deleite., i I.,,; "

"OSr, FloTeSf·:daCunhJ. - O orador
andou muito! 'E,quandodiVicUU, as
duas grandes p;onas da pecUária bra...
sUelra. Por nosSa fort.una não há. um
só Estado oUl.mesmo ,território do
Brasil sem~rla; todos criám· enr
maior ou me~or- quantidade: -'gado
bovino, caprino, -equ1no, stiínO. A1)p",
nas V. Excia!.I:~refer1u..se.ao .RIo Gran- ,
de do, Sul c~mo, cria.dor lntenslvae
extensivamente 'de: raças se1ec1onada.s
européias. ISto 'é uma. verdade quan...
to à' minha!~ãO- a fronteiliça.

O' SR. D9~R .DE ANDRADE 
Na região S~Da., de fato, cria-se o
ebu' - r I'· ,,', 'z .' ' ': .",. " , .
o Sr. Flore:r··da Cunha. - .Nns re..

giões do 'nor.te·-'do· Estado e das Mis
sões, o zeb~ restá· entrando, e resol
ve o problema:.' . Rouve tempo em que
eu. como o/jlador .e cam,·onG~. que
sou, de nascimento e ,de cnaçao, ~ra

contrário ad/.zebú. Mas•. no,~cam})Os
grossos, só 1zebú resclve o problema
da:, pecuá.rial~;no;Bra,sil., . ,

O, ;Sr. Dio~~~cf.O.D~~. - ,SOl)tetu
ào. ·nos camJ?o~,do ,Nordeste" ond~o

sol .é abras.a?oJ:";.' ~
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'. O SR. DOLOR -DE' ANDRADE 
. V .. Excla., com a autoridade: que -,em
e os conhecimentos próprios, pode
prestar. como o está' fazendo, ótImos
esclarecimentos.

O Sr. Plotes da. Cunha .--.t'Qucro m~

formar ~ V. Excia., ainda., que, qua.n~

do no govêrno do Rio Grande do 6'.11,
verificando Q.ue nos Estados Unidos da.
~América se tinha conseguldo fazer o
cruzamento do Schortan e lIerefur':1
com o zebú, na fazenda Santa Oe
trudes. Que tem quase a exterlsão <10
Ma.ryland, c;5crevj ao Cônsul .do Bra
sil em Nova Yorlt para vêr a manei
ra' de importar 4 ou 5 reprodutores
masculinos e 5 ou 6 femin1nos, a í:m
de vêr se essa seria a melhor raça

. adaptável aos nossos campos. Infe~

lizmente. houve dif1culdades e a 1a
zenda Santa Gertrudes, que já. con
seguira !lxar êsse tipo de raça, não
vendia reprodutores femininos. Por
isso deixâmos de llnportar êsse tipo d.e
raça. Sei o..ue o Mínistétio da A5rl
cultura, nêste momento. está pro
curando conseguir o cruzamento e fi
xação de uma raça, utlllzando o cha
rolês francê.l;i e o zebu De fato, re
5ulm um tfpoqu~ é Up2amontanha.
de carne, mas não sei se êsse cru
zamento oferecerá. a rusticidade apro
priada aos campos interiores, que ::.ào
os ma10reõ do Brasil.

O Sr. Dioclécio Duarte - A expe
riência no Rt" Grande do Norte é ex
celente: O charolês é um tipo rústI'
co na Fl'ança.

O Sr. Flores da. Cunha - Permi
tam-me esclarecer, porque me.julgo
doutor em assuntos do campo. O
chaiolês é uma montanha de carne,
é o anim?J vaewn quedá provavel
mente o maio:, pêso, na balança.

Mas. dá.-se o seguinte; devido a.o
pêso natu,ral, é preguic;;o!3o, precisa
viver à. soitlbra e perto dágua.

O Sr. DiocléCio Duarte - Mas
come todos os al1!ne:ltos, mesmo no

. Nordeste.
O Sr. Flores ckr.. Cunha - Quanto

a. esôfago, nenhuln igua.l ao do Zcbú,.
porque êste se al1lnenta até da folha..
gem das arvores. (Há outros apar-

tes. O Sr. ~PTesidente reclam.a. aten.-·
Ção) •

O SR. DOLOR DE ANDRADE 
Sr. pres1dente, Se os pecuaristas do
Bras:l Central disseram ao govêmo,
em memorial subscrito por tódas "ls
classes da região e até do Nordeste,
porque 0.11 compareceram represen·
tant~s dos Estados do Norte do Pa.is;
se afirmaram que existe gado magro
e gado gordo capa.z de abastecer nor
malmente as populaçôes do Rio e de
São Paulo, as duas principais capi
tJ.is que clamam por carne - P,u
sugeriria ao govêmo que submetesse
a estudos as seguintes conclusõ~s:

"Primeira - proibição na E:"
ponação de carnes, salvo moti
vo de compromissos governamen
tais no exterior.

O Sr. Flot"e8 da Ounha ...;.. A 1l1aío
ria dos Constituintes conhece, pro-
vavelmente, pela rama, o papel do

zebú introduzido no Brasil. OZ:~~Ú,

na tndiâ,seu pais de origem, é sem
pre magro, e uma carcassa, ôsso e
couro porque vive nas areias onde não
ba nenhuma. vegetação senão aquát1~

<:~à.s mal'gens dos nos e córregos
que derivam .do Ganges..

O Sr. Aurelfàno Leite ~ Talvez se··
<:leva a. isto a guerraQl:1e Luís Pere1ra
l3arreto, grande sábio braslleiro, fêZ
ao zebú originário, que tinha êsses
defeitDs,

O Sr. FlOres da Cunha. - Mas, Q.

que ocorre é o seguinte: o zebú vem
d.a misérla física. para. os campos
grOssos._.de abunda.ntes pastaf{em';,cn
ehe-se e dá· o znaravilb.oso resultado,
q,ue '!êz a riqueza do TrlànguloMi~-·~-

nelro . e· de outras regiões do BrasU.

O SR. DOLOR DE ANDRADE 
Do Trl§.ngulo Mineti'o, podemos dizer
C,!ne foi um gr'IIpo de esforçados pe
cuaristas qUem ampliou, ali com se~

guro.nça, .a criação do zebú, não obs
tante a Oposição do Parlamento. em
'1921. quando se quis pro1bir a 1mPOf
taçi'io do gado indiano.

O Sr. Hugo Carne1:ro - V. Exa. me
permitirá. ma.1s lm1 aparte ...

o SR. DOLOR DE ANDRADE
Com mtúta honra.
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o Sr. I-Iu.go Carneiro - .... não
interrompendo a brllhantc explanação
.que vem fazendo.

O SR. DOLOR :DE ANDRADE
Multo obrIr;ndo a V. Excia..

O 5r. (fuga Carneiro - Desejaria
que, antes de concluir, V, Excia. não
delxvs5c no ar cstn.pergunta; por que,
c:;;tando superlotac1os os campos do
Triângulo Mineiro, os àe Barretos, l)

maior centro 1nvernista do. Brasil, os
de Mato Bros,c;;o e Goiás, as popula
ções de São Paulo c da Capital do
Brasil cont1nuam à. míngua da tão
~ns19.da e tão desejada carne? Esta
ern. a pergunta que desejaria não f1..
casse no ar, para que os entendidos,
se Cluizc:;sem, respondessem, oferecen..
do a solução. vara não se a'llmentar
a ~rução do povo.

a SR. DOLOR DE ANDRAPE 
o aparte do nobre colega conforme
já tiVe oportunidade de dizer por mais
de uma vez, melhor seri::t. respondido

,se S. Ex.1lo tivesse em mãos os m~mo

ria!s enviados pelos pecuaristas a.o go
vêrno. Ali estão os dados, a estatistica.
àos nossos rebanhos, nesta hora, e a.li .
se pedem medidas, não para valortza
Cão do boi. da carne; não, Senhores.
Bem ao contrárIo; valorização, não.
mas ampUação -da matança. porque se
existe a matéria. prIma, se existe água
em abundância, não podemos em ab
soJuto dizer que falta o copo para se

.beber esta água. ~ o problema do Bra
. 511 nesta hora em que morr~mos de

sêde vendo o regato cristalino que
pas~a diante dos nossos olhos.

Quero dirIgir um apêl0 aos !r1.gon
:iC03, aos quais não devemos atirat'
pedras nêste momento, mas atirare-
mos amanhá •. E."'C})l1co-me. .

Meu propósito, Sr. Presidente, não
é tratar do assnnto, lmportantfssimo
e compUcndo, dos frtg-or1ficos. Antes
das medidas coercitivas que nós,
Constituintes. tomarmos, ou, e:r:-ollicio,
o próprio govêmo, que tem autori
dade para fazê-lo, quero lançar, como
faço desta tribuna.,utn apêlo aos trJ
gorificos para que não incidam naquilo
aue: a bancada. comunista repete a
tado momento !sto é, pa.ra que náo

se:ja canltnllsta colonizador, o. caplw.l
impcrIallflta que pos.sa nos sufocar
ncstn hora de reivindIcações .socJa1s.

O Sr. Dioclec:io Dua.rte - E rC~QLver

o problema antes que fi, popülaçâo
morra de fome.

O SR. DOLOR DE ANDRADE 
Quero lnnçarum apêlo· nós frigorí ..
ficas, aos seus àirlgcntes, porque, nes
ta hora., não.· considero como simples
mente econOmico o problema da ali
mentação l o. problema da.· carne e do
leite. Vou além, Sr. Presidente.

O Sr. Oioclccio Duarte - Problema
fundamental. do povo.

O SR. DOLOR DE ANDRADE 
C problema' não é puramente social..
O problema, já está pisando o ter..
reno humanltârío.

O Sr. DioaZecin Duarte - Problema
polít.ico. Não pode havei' ordem com
povo faminto.,

O SR. DOLOR DE ANDRADE 
Será uma. deshumaIÚdade para ã ge-·
ração de hoje, depositaria das' glórias
do Brasil, se não tivermos, dentro da.
nossa soberania, os meios necessârios
de ampará-la. 'Faço aos frigoríficos o
mesmo a.pêlo lançado no Pt1me1ro
Congresso d.e Pecuárta .do Brasil Cen-

.traI.. .
Ali se tez a seguinte proposta: pro1
bição para os frigorífiCOS da criação,
recriação e,lnvernagem do gado.Vo
tei vencldo~ Naque]e Congresso ficou
então estabelecido o seguInte: dirigir
apêloaos frigor!!1cos para que, no pe
dedo de 5· ou 10 anos, pudesse cada.
um - naturalmente como medicta de

· prudência, ressalvando o prob!ema so
cial com a separação das atividades
profissionais - deixar aos criadores
sertanejos,. e aes lnvernlstas as suas
atividades. Na verdade; ,no Brasil,ne..
cessltamos· cios fdgor!flcos. que vie
ram, indiscutivelmente - façamos jus-

· tiça - desenvolver a nossa pecuá
ria, masque têm obtido resultados
exorbitantes. .

Por 1550; acompanhando, como Já.
disse, o pensamento unânIme da Cal;a
- porque veJo que o assunto desperta.
a atenção' de todas as bancadas -

·estou de 'acOrdo em que precisamos
< .



,tomar providências, custe' o' que cus
'tar.' , '

Outra medida': matança 'Para.. can...
sumod1ário de carne verde e aumento
das qúot3.s dos trlgoríf!cos, neste sen
tido.

Devo. esclarecer à. ,Ascmbléla. o ljC

guinte: 'e que se abatem em Sáa Pau
lo 2. 700 boIs por 'Ua. l',[as, tive opor
tunidade de dizer aos ilustres colegas
quc 'não' acreditava que estas 1.700
cabc'ças ,de boi tossem distrlbuidas j,

populàção de São. Paulo. Er~ der.ria
::>iacio.

Nascíe criei-me em fazendtt e n.in
da boje tenho verdadeira pai"ão pela
vida' do campo. A resposta fol agoTEL
dada, ao calor dl1 discussão. na So
ciedade' Na.c1onaI de Agricultura. ,

o presIdente das Assoc1ações Rurais
do· Estooo de São Paulo, SJ". Irls
Meinberg, declarou. perante aasSf!m
bléiaal1 reunida. que eram 'abatidas
1.7~O rêzes, por dia, em São Paulo,

,mas s6 se vendia. os: '..Ta5e\'ros, potque
o, povo brasileiro não comia carne de
segunda categoria.
, ,pra,' Senhores. está, portanto, sendo

d'e'::ivirtl;ada a própria flnal1ctade dos,
frigoríficos,' que é congelar a csme e
'não xarqueá-ta: • .

b Govérnotomou provjdências con
tra a matança nas ;::arqueadas. mas em
bEmefício de, quem? .Dos xatqueador'es
l'rasileiros?, Não! Em benefício dos
:frigoríficos, que se desviaTam de sua
flnal1dade. .
, Ofereço ao plenário uma 'medIda, que
já tive oportunidade de sugerlr~ quan
do entrevistado em São' ~aulo pelo
jo:rn:a1 '~:A. Nott.e". e que entendo deva.
ser. tomada mesmo em caráter ex.pe
riínental:a .dh%ão dos açouiues.em
duas c3.tegortas, de priméira e' de se-
~~~~ .

, ,A primeíra vista. pode parecer ab
surda minha proposição:, entretanto,
não o é-. O própi"ío' Govêrno, . quando'as usttlas de lp.tte' em .São Paulo re
clamavam contra a to.lta do produto,
Classificou o leite em trcs tipos' ..;:'A,
B e C~O tipc A' é 'reserva.do àscrt.
,ançase . aos velhos IH'l.lvo engano; E'
'o'leite verdadeiro. O tipo B J{L con-
tém um: pouco maIs dI;' águ~,' e o: tipo

'C; destinado :5.05 adultos. ·malor abun...
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dncln de água. Portanto.' nãc ,é 1no-'
ovação o que proponho ao govêrno, nem
'Pretendo, Srs . Constituintes, que di~

\lidamos as classes soclals do Brasil,
porquanto elas estão unldas nos meS
mos .sentimentos de, brasilldade. Dese
jo, sobr~tudo. que cáda um de nós
·procure a ca.rne ao seu alcance. Não
sou técn'i.co. ma~ vejo, neste recinto.
fulgurações técnlcasquepodem es<:la~

rccer que na carne de pslimeíra não
" l1á maior substância aUmentlcla que na

carne de segunda. E' questão apen~s,

cI.ecoztmento. Nós, os pecuarIstas e
tazcnde1rol'i comemos com nossos em
pregados e trabalhadores a carne de
primeiro. .e a de' segunàa. O que ;há
Srs. Constituintes como já tive opor-

,tull1dade ded!zer é a· necessidade de
l~,n~,a1:'·~e \Im apê:l0 aos1rlgoril1cos
para que n5.o mais charque1em a
carne destinada ao consumo chamádo
da carne vCl'de.
,O Sr. Agostin.ho Monteiro ~ V: Exa.

me permite um apárte no sentido de.
sustentar a, .!déi,a de V.,Exa. :'

O 8R. DOLOR-DE...J\NDRADE
CQID muita .honra. ,

O Sr. Agostinho Monteiro -' A idéia
de V.Exa., é perfeitamente excq.uível
em São Pa.ulo visto ser oún1coEstado
que mantém um tendal onde se pro<:e
de à. verificação exata dos :t.rase1roíõ e
d1antelros~ AcredJ.to, porém, que V.

_~~~. labora em ligeiroequ1vocoquan
do pensa qu.~ os dia.nteiros são levados
às xarqueadlls. Os tiase1rôs -são. 'em'
g~ral.aproveitadof;em JIngwças, vtm-.
dldas depo1s aS ou 10 cruzejros, ou
então, em, C31"nes enlatadas. je se
gunda qualidade. As x3-rqueaCf.as, em
geral, se fazem dos traseiros, das gran
des mantas.

O SR. DOLOR DE Á.NDRADE - Se
a carne é xarqueada ou enigto<fa, des
virtuam os fr!.;sotiftcos a fInalIdade
'p'ara. que se matou· ó boi. .

Enfim, a carne. em vez de sê:t en
tregue â allmemaçâo diária, ':é' indus-'
tr1aU7.~da.. Numa palavra: é desv1I'tua ...
dn: a finnlid":tàe da matança, repito.
. O Sr. Agostinho Monteiro' - P-..

idéltl 'di~ V. p.~~.:l.. pede concrctizaT·se
reliJiixmmcnte em 55.0 Paulo. A te'
'V:::1nção' P:H;1j~ta é amais adiantada
I1esséscntído. Basta dizer a V.E::'l:o..



que lê. se divide a carne em 17 tipos.
Portanto, ~os açouguc3, o consumidor
pode pedir, o tipo A, B, 0, D, E, F
ou G, porque lá de'Ve existir, desde que
a .fiscallzação municipal exerça ati
vidade consciente e producente.

O SR. nOLOR DE ANDRADE - sr.
Presidente,· re.sumindo, ai estao as
sugestões que faço ao Oovêmo daRe
pÚbl1ca, embora pertencendo com mtt1-

. ta honra e satisfaçào,· à União Demo
crática Nacional. PorqUe Senhores, já
o disse, trata-se de problema de magna,
importância, para cuja soluçâo todos
têm o dever de .colaborar. Veja~se,

acima'de tudo, o 1nterêsse naclonal.
Terminando mínhas considerações,

agradeço a V. Ex. 1 Sr. Presidente, e a
meu~ ilustres companheiros a atenção
que. deram ao problema cuja· dls..
cussão, aliás, não· foi provocada por
mim. mas pelas belíssimas orações an ..

.teriormente· proferidas. (Muito bem;
muito bem. Palmas].

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
layra o Sr. Agostinho Monteiro.

O Src.. AGOSTINHO MONTEIRO
- Sr. Pr(;'sldente. devido ao rl.d1ant&.
do da hora, solicito me seja. permitl
<lo usar da iJalavra na sessáo de
amanhá.

O SR. PRESIDENTE - Há outros
oradores inscritos pr~ra falar sôbre o
l'equerimento. Nessas condições. con
tinuará a matéria em dIscussão lla
ordem do dia de amanhã, obsen'adas
as inscrIções.

Tem a pala\Ira o Sr. Jandul Oar-
n'eÍ'l"o. '. .

o SR. JANDTJí CARNEIRO 
Sr. Presidenne, Srs. Constituintes.
Pedi a palavra para uma expUc~ção

pessoal, apenas com o objetivo de
reafirma.ras verdade que proferi,
nestp. recinto, em apartes ao 'dlSCtmio
do nobre Deputado comunIsta, Senhor
João Ama,zonas. Afirmei a Sua. Ex~

celência ~. e reafirmo ugora, porque
é a verdade -que o MUT ê uma.
organização ilegal eclandestina. cas
sim continuarei chamàndo-o até o
momento em. que o Sr. Deputado João
Arnazonastraga ao· nosso cCinheci
mento o '''Diário Olicial", onde '·este..

ja lmclicadoo competente dcspo.cho
de registro daquela. associação.

O Sr. Acúrctá Tórrcs..;... E assim
também o af1rmil. o llustrc e digno
chefe. de polícia desta capital.

O SR. PRESIDENTE - (interrom..
pend,o o orador) - Está sObre a· Mesa
o seguinte rcquerimcrlto: .

Requeiro prorrogação da Sessão
por. mais 15 minutos .

O novo RcS'Jmento permite a pror
rogação da Sessão mesmo para expU..
cação pessoal, ao contrárIo do ante..
rior.

Os Srs. Rcprcsen~antes que conce
dem a p-.l'on·ogação· queiram con~er
var~se sentados. (Pausa.)

Fol aprovada.

O SR. JANDUí CARNEIRO (con
ttnuando)- Se não se publicar o
registro dessa .sociedade em nenhum
órgão competente, ante a lei, trata-se
de organização ilegal; c se é ilega.l c
desenvolve vasto pl'o~ram:l de ativl
da.des dentro e f6ra do pais, também
e clandestina. .

O Sr. CarZos Prestes - O GrêmIo
Marech:ll Floriano também é clandes
tíno?

O SR. JANDUt CARNEIRO -- esse
é um simples ,grêmio talvez benefi
cente, sem intuitos subveroivos...
Sei, no entanto, que os banqueiros do
chamado 41 jOgO do bicho" viveram
aqui de portas abcrtas, bancando a
sorte durant~ mais de um nno ri nem
por Isto deixaram de :icr cl:mdestl
nos.

o Sr. Carlos Marighela - Vessa
Excelêncía está comparando traba
lhadores com jogadores do "bicho".

O Sr. Mauricio Graboi:! - Vos·sa
Excelência está atendendo o Prole
tariado.

O -SR.. JANDut OARNEIlU>
Não éstou ofendendo o prolctarladO
rle qllem sou grande amigo. Estou
ãefendendo 'o meu· ponto de "1sta•
de vez que VV. Excias. afirmam

,não seI' clandestino. uma sociedade
ilegal; cuja .organizaç~, ~flna.llda.des
são desconhecidas dae: autoridadeS
competentes, pOis s6 agora o inqué
rito regular, que está sendo .!elto~
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na Polícia, permitirá conhCf;er~lh.e as
atlvidad.es.

O ST. Carlos Prestes - No ano
passado o Sr. Getúlio Vargas num
d.ou fornecer, pelo I tamaratl, passa..
portes diplomáticos a três represen
tantes do M. U. '.I'. para partici
parem do Congll'eSM Btndlcal de pa
tls.

O Sr. Otávio- Mangabeira - E'
exato.

O Sr. Carlos Prestes· - Os repl'e~
sentantes do M. U. T. compa.re~

ceram a êsse Congresso - insisto,
- eDm passaportes diplomáticos e
passagens fornecidas pelo GoV'êrno.
E' a uma associação dessa natureza
que V. Ex<:1a.. chama de cland-es
tina ?!

O SR. JAJ.IIDUr. OARNEIRO
V. Exc1a. sabe que o gO"'lêrno náo
é a ·lel e as leis do pais precIsam
ser resp.eitadas, para o bem. de nossa
terra. A condc~endscia do POder
PúbUco n5.o poders. legallzar a si
tuação do M, U. T. no Brasll.

O Sr. Barreto Pinto - O Senhor
Carlos Prestes diz que o' govêrno
forneceu passagens e passaportes ao
repr-esentantes do M. U. T., Vossa
·Ex<:elenc1a dever1aexigi1' as provas,
porque não acredito que o Presi
dente da Re~úbllca tenha forneCido
tais passaportes.

O SR. J'ANDUI 0ARNEIriJ:W·
O gov~mo não ~ a lei, insisto.

O Sr. Carlos Preste3 - Então- é
clandest1no! '

O Sr. Maurício Gra.oois - A po
11<:ia tambem não é II lcl.

O Sr. Acúrcio TÓTTes - O go
verno poderia. ter fornecido eseas
passagens e passapon;;s sem que, no
lmta,nto, Isso '1n:lporte na leg.a.llzação.
do M..O. T. no pais. .

O Sr.. Catres de Brito - :esse é
outro problema. O artl1ício de Vossa
Excelência não pode encobtir' os
tatos..

O SR. JANDUI CARNEIRO
Ta1i1io . o .MUT é .organização ileg301
e C'~a1JJdestlna, que não tem programa
.Ilem Estatutos. Os· nobres deputados
cOIDumist.a.s MiIm1tem Li. 1eglal1da.de de
U1n'loa &:."'SOC'iaçãiO sem estatlltos IOOm.
programa. ?

9 .Sr. Jorge Amado - Tean pro-.
grama. e ootaJeutoo.

O SR. J AND'UI CARNEIRO 
O que há, na r e3l11doo.e, l: UI1l1 am.te
projet,o de estatutos, sU.1e1 i.o a deba
tes e a.prOlVação cOOl'lIpeten.tc •

O Sr. José Critipim. - O or.a-dor
disse q!l'e o gavêrn<.l nÕJO é a lei, mas
o gaverno fazia leis; ainda m.ais
p,romuUg<>U uma ConstiVlt1ção. Do'
cont'!'árlo~ qu'C'm fazia as leIs em nos
sa terra?

C Sr. Lino Machado - Des~aça

dn.:m2lIlte naq'U>em é'pooa. o govêrno era
tud-o neste pa.fs.

O Sr. Café Filho - O Brasil tam
bém não tem ConstitUição.

O SR. JANDUI C.ARNEIRO 
Não qU(:to crêr que V. Ex. 11 se-ja
ql.:em venha artentar contra a sobe
f·ania desta. casa!

Os nobres Deputados comu'111stas
porlerâo ln.1'or.mar quais são as liga
ções d.o MUT com entidades estran-
geir1Ui? •

(Trocam...se . -.«p4rtes. O Sr.
Presidente recZama atenção. )

.O Sr. Maurício Grabois - Poooerel
. 1m:i'Ol'm3lI' V. Ex. llo que as ligações sálo
asseg'Ulnt;es~ a Fe-deraçãoMundiaJ
de StmHcatos oontémrepresentsantes
d~ se:ssen.ta e dois países. inclusive

__~as "Tra.de Un1ons"· inglesas,' que
pe:'teItCem ao Partido Tr-'d.baMústa In
glês, qUi: hojese-enoon.tra no pode~
e ~ . Federação faz parte··da··
O. N. U. A~, V. Ex.lI. chama. ele
pae1;1dc pol1t1co estra.ngeiro. Isso é
triste, pois revela n~a ineultura p0
lítica.

.0 SR. J~mC~O 
Refioro-me a entià'a'des e não pa.Tt1dos
pc1íticos.

O Sr. Osmar de Aq",dno - V ~ Ex.1l
ql.l.e'I' ver como não há. êSS'e eleva.d.o
i!I1tu1to nem tãD pOUOO o zêlo farisái
co pela I.ei? O jôg-o é uma contra
venção; entrets.nto, há. Estados que
ms.nrtêm· d'!sfarçatdame:nte deparra
me'lltos que otiei-a1dzam o jôgo!

O . SR. JANDUI CARNEIRO 
Não I1IOS cabe .responsalbilid'alde na
legislação a. que· V. Ex. A alude .••
Nem par isso deixa de ser~ ilegal.



I

( - 395

/
O ,Sr. Osmar. Aquino - E a polícia.

náDte.a:na, prov1dônc1'EllS,
O 8r. ,Ilcurcio Torres - V. Ex, ~

pode a.ftrmar à bam:<lIda comun1S'tn.
três coisas, meu colega: prlme1xo, o
MUT é ~1e;gal; segundo, não hou'V'e
V102êada al:KOOlia. pra,tkada pelo Sr.
Pereira. Lira, nem po,r scus aux:!1ia..
r-es; teroeiro, muito amrtoo dos comu...

. nistas estarem dentro da lei e COlr..
a&ento nesta. Casa, o tTD.:baJJhwol'
brasÜc1.:ro já. frrD. tliIDparac!'O e prote..
gi'do pefa:s n<X*,a.sJ:e!s (muito 'bem,
palmas no recinto. ) AiCaíbennos com
o privilégio da ban'Cn-da CClII1ll'nt.'ita
f$er rei.v1nd1jc::veiora únioo, <las asptra."
çóe:s dos tra-oalh.wdores.

(1:roca.m~se apartes. O Sr. Prê..
stdente pede atençào.)

O SR. JANDUI CARNEI:&O 
Longe de mun, 51'. Pre&1dente, negar
o dlxeito que têm os traba.lhadores
nacionais de formularem suas Justas
reivindicações, mas quero rebater as
afirmações ont~ feit:as pel<> nO'pre

. Deputado Sr. Joáo .Att.azcmas, de que
e"u. nãoesta.v3. certo, n.em bem in!or..
ma.d'o.

(Trocam-se numerosos apartes.
O· sr. Presiàentel jazendo scctr os
timpa.1Ws, reclamaatençáO).

O Sr. AC1lTCio Tõrres - Pediria no
nobre orador fizesse constar de seu
discurso, pata o que lhe passo às mãr)ll,
o telegrama que .me enviou ontem 
e divulgado pel:l imprensa sem q1:al
quer partlcloação minha nessa. pub!l..
clda.d~ - onoore e ilustre Jurista que
é o preclaro. S!. Pereira Lira.

O SR. JANDU:t CARNEIRO 
Agradeço a V. Ex. eSsa contribUição
-ao meu discurso. Passa a lê);' o tele ..
grama que está assim. redigido:

"Deputado Acúrcio Tõrres 
Palâcio Tiradentes- ,Rio.

p..Jrida não li o seu discurso, mas
~stou rXonh~ido às suas palavras
~.e justiça e ton!iança ..Não qouve
priSões, mas, sim, tomada de de....
1>oim~ntos na investigação qUe &os
autoridades determinaram. no r;en...

r ttdo de e~recer o que é o M:VT)
quais as suas llgaçõês naelona15 c

lr.ternaciona.ls. O Govêrno po«e
dêsde já antecIpar, em. face dos
pr61>rlos d.epoimentos colhidos, .que
essa organlzação não tem vida re~

guIar em face da lei, não sel1Qo .
uma entidade sindical dentro d~

nossa organJzação trabalhista, nem
assumindo Do feição de uma :;oc1e~

dade civil, pois que não tem os
registros que a lei reclama. As
pessoas ouvido.~ foram <:.onvldac1as
a depol' em fnce de suas atívlda...
dcs como representantes ou fllía..
dos ao M:tI'r, sem .ou~~&'detcrmi .
nação s1nâo a de buscar a· verda...
de com aqueles que a d~viam c.:: ..
clarecer. Quanto ao ma1s, mtnha
atuação tem sido inflexlvel no sen..
tido de prestigiar os mundatáric-5
do povo nas suaS deliberações, c:'!r..
cando oS legi~la<:lores ç:le 1945. dO.
atmosfera de pres~igjo e de :-es..
peito. sem il qual se retardo.rá o
obra de redcIllocratizaçãodo país
Minhas sauda.ções democráticas. -
J. Pereira Lira. '

Quero dizer à Asscm1)léia. ~ ã. Naçã.o "
que à. frente do Departamento Federal:
de 5egUl'ança :Pú~l1ea está o Or. Pe..
reira. LIra, cuja. formação de homem
do Dir~lto, grande llberal e democrata.
é garantia" não só da ordem pÜ1)l1~a.

mas de t ô d a ~ as liberdades in
dividuais, que seria incapaz de POs~l'''

. gar, assegurador que é da ordem e da
paz indispensáveis o. um ambiente
propício à. solução dos 005:::05 proble
mas fundamentais. (Trocam..se 'Vee
me~~tes apa.rtes e o Sr. Presidente Te-
clama atenção.) ,

O Sr. Acurcio Torres - O nobre
orador permite um aparte?

O SR. JANDUt CARNEIRO - ~ois
. não.

O Sr: Acurcio Torres - V. Ex.a. po..
'à~rlaa!lnnar aos membros da ban
eada·· cununista, - po1snão seria ca
paz de colocar em' seus lábios uma 1n
verdade. que se houve algUl't\a violên
cia, ou se alguma vloJêncja houver,
àesde---que chegue ao conhecltncnta do
Sr. Pereíra Lira. os culpados serão
responsabilízad QS.

O SR. J.ANDU! CARNEIRO - E'
uma grs.n·de verdade, o que afirma
V. Ex.l1 •



Alagõas:

Afonso de Ca rvaUio.

Bahia:
Lauro de Freitas.
Aloisio de. Castro.
Negre1ros Falcão.
Vieira de Melo.
Altamírando Requião.

Espírito Santo:

Carlos L1ndemberg.

Minas Gerais:

Lcv~ndo Coelho.
Juscell.no Kubitschek:. ,
Rodrlg1,lell Seabra.

6 Pedro Dutra,
Bias Portes.
CrIstIano Machado.
José Alkmlm.
Milton Pratés.

São Paulo:

Novell JÚnIor.
Mf:l..rtins Filho.
Lop'es' Ferraz.· .
J oáo Abdala.

GoIás:

I

Deixam de comparecer 66 Se-
nhores Representantes:
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I

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
Está finda a hora da sessão. _j-

I

O SR.•JANDUí CARNEIRO - Era
o Que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Jl1uito bem,; muito bem; palma8.~

O SR. PRESIDENTE Vemi ti.
Mesa o seguinte:

REQUERIMEN1'O

R,equelro, data venia, a V. Excla..
que autorize a inserção, nos anais des~
ta Assemblúl.tL Nacional Constit1l1nte,
do docunfentor anexo, elaborado pele
douto profes::;or Manoel Machado; o

qual reputo valioso subsidio, para.
os trabalhos preliminares, de plasma
ção da futura Carta Má.gna, no que
tange no problema soc1al e econômlco
do Erasil, nação cristã dêsde as oases .
da sua formação histórica, dêsde ias
raí.'>es da sua estruturação moral até

à vigência dos nos~os dias. :.

Sala das Sessões, ~13 de marco !de
1946. - Luiz Medeiros Neto.

A imprimir.

•
Freta G('ntll.
Alme1da Monte.

Rio Grande do Norte:

Mata Neto.

Partido Soctal

Pará:

Alvaro Adólfo.

Maranhão:

Pereira Júnior.

Ceará:

Paraíba:

Samuel Duarte.

Perrfàmbllco:

.Novais F1L~o.

Etelvlno Lirul.
Jarbas Maranhão.
Osvaldo L1m3..
Ferreira .Lima.
Pessoa Guerra.

Democrático Pedro Ludo",lcc.
Dário Cardoso.
Joáo d'Abreu.

. C~jado Gúdól.
I .

~-":"":.. _.. __ Mato Gro~~o:
i •. ,_ .

Martiniano AraúJo.

Paraná:

Roberto Gl;)ssE.x•

. Santa Crltal'1n3:.

Aelerbal SUV~

Altam'ro Gw·.cr.arães.
Hans Joraan.

R:a Oranàe do 5111:

Dam(l.so 'Rocha.
An~el"') .êelvas.
Bittencourt Azarnbuja.
Nlcolau Verguelro .

União Democrética. NfU..wuzt.
. PIauí:

Antônio Correia.
Adelmar Rocha.
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Ceará.:

Plínio Pompeu,
Gcntll Barreira.,

Rio Grunde do Norte:

Ferreira de Sousa..

Paralba:

João Agripino.

Pernambuco:

João Cleafas.

Alagõas:

Freitas Cavalcantl.
Már10 Gomes,
Rui Pal~eira.

SergIpe:

VAlter Franco.
ti'

Minas GeraIs:

Monteiro de Castro.
José ,Bonifácio.
GabrlelPa~sos,

Milton CFlmpos.

GoIás:

Domingos Velasco.

Mato Grosso:,

Vespasiano Martlm;.

Santa Catarina:

Tavares d'Amaral.

Partido Trabalhista Brasileiro

São Paulo:

Pcdroso Júnior.

o SR. PRESIDENTE - Vou lcvan~

tar a sessfto. designando, para ama.~

nhá, a seguinte:

anDEM PO DXJI.

Continuaçuo da discussUo única do.
requerimento n. o lG, ele 1!H6, solicI~

tanda seja a MInIstro dr.. AgrIcultur::.
informado do grllndc anseio da nossi
população rurrl.lde colaborar com o
Poder Executivo na obra de l'cvivlf1~

cação dos nossos sertões contando com
a. garantia da mecanização dn. lavou~

1'a e de outros beneficios.
DIscusEão única do requel:imcnto

n.o 29, de 1946, sollcIta.ntlo ao Poder
Executivo a concessão de auxíl10 fi~

nanceIro às populações e cidades ala~

goanas prejudIc:ldas pelas chems do
rio ~áo Francisco.

Discussão únIca do requerimcnto
n,o 27, de 1045,sol1cItancl.o ao Poder
;e:X~Ut1vD informações sõbre a apli..
cação das reserva.s das Instituições de
PrevIdêncIa Social.

Discussão única. do requerimento
n.o 22, de 1946, soI1citando lnforma~

ções ao Poder Executivo, por Intcl'mé~

dio do Mimstério dn. Justlç::l. e ,Neg6~

cios Interiores, sõbre pagamento, de
gratIficações a Juizes Eleitorais,nos
Estados, e aos preparadores das el::l~

çôes de 2 de dezembro último.
Dlscussáoúmca do req'uerimcnto

n. °40, de 1946, pedindo se consigne
em ata voto de regozijo pela chegada
do primeiro tr~m, conduzjndo miné
rios, em Volta Redonda.

Levanta-se a sessão às 18ho~

ras e 15 minutos.

PUBLl'OAçAOaUTOP..IZAD.".., A
QUAL SE REFmE :) R&.lUEE!
1\mNTO DO DE?O'I'ADO MEDEI..

.. ROS NETO.

Rcdocínios

Bem estar para. rodos, li~/re' inkifl.
tJva· particular e distribui.c:no da ri
queza. com· capitalismo católica.
. A sItu&ção àas jSSoCS poDres che

goua,tal ponto que não é núuspos
.uma pa.rte (minoria) motlQ,pollzadora.
<lo bem. ester. do gOzo, rlO:3 pr:t:r..eres
e do uso dos meios quca ciência
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proporciona. paf>a a f~1ícidacl:: do In
dividuo e outra pair'tie (maioria> fles
;prov1da d:éss-e bem !"star e dessa fe
lJciod3ldc, sofrendo priv.).çõc~ de tôda
Bor~e e até mi"iérl:a.

O sofri·menta á~.)sas classes aInda
não foi de todo acabado, devido à
vaidade do homem ~m -1 uercr re
solver os problernus sCiC1.~is com o
poder de sua razão e vontaàe. Essa
.vaIdade encontra base no êrro an
.tropocérltdco. O, homem pensa que
o mundo, essa maravilha incompre
ensível, grande e bela, fol leito p:l1':l.
seu gôzo e uso e ser di1'1~~ido a seu
bel prazer e pela voutr:.de igno
rante.

Deus infinitamenf;e sábio, jãmaís
criaria um mundo e entregaria sua
dlreção a um L"1dl."fdul) cuja igno
rância de seu plano, ~ completa.
Seria entregar a direçã.·) dum 'veículo,
num terreno ac1dentadlssim", a um
cego de nascença.

O mundo não fOI' feito para o
homem e sim para, por rt'.eio dele,
o homem .s-ervir a D~us, cxC'Cutando
seu plano. e amá-lo como seu cr1üdor
e Benf-eítcxr.

O homem é portarlto parte do
plano de Deus na esca.la. asc'~~en'e

:d9.S COi5aS ~riaodas: minera:, vegetal.
animal e homem. E o h?:ncr.n. fa
zendo parte do plano de Deuz, deve
seguir estritamente suas le1s, reve
ladas e ensinadas por gle próprio.

A principal delas, a bisi<::l. a da
felicidade terrena, é, C0'01O todos ~a.

bem: amar Deus sõbre tôdas a:) coi
sas P. ao pr6x1m'O como a nós mes
mos. E sendo assim, l1ã:> se.r~ no co
munismo que devemos. ~r buscar a
solução do problema soela·l, porquanto
êle é contrário à Lei de Deus, prin
cipiando por negal' SUR, existência. e
terminando por seguir ~tn plàno ar
qu1tet~do por homens.

A solução do p1"obi~lnA. s~ia.l estã
contida, portanto, no pla.n~ êivino a
por 1sso d;;:vemos ~"'Zu!r as leis de
Deus. na sua execução.

Ba"seado na lei de Deus o plano é
muito simples.

O meio será O' captta1ismo C')'tólico.
ist.o é, o que não emprega a riqueza
com o fim úni-eo tlc gozar a vtda
egolsticamente, entesrlllr-ando ~~sa rl-

queza ou esbanjando-a nos prazeres
.sem conta e até imornie; c sltn, o
capitalismo que a emprega em s~as

necessidades c. prazáres. porém re
servando uma par~e para atc~lc:.er às
necessldades do pró:dmo, CU1;",~=~n{)p.

ass1m o preceito da lei dívina: ama!
vos uns aos outros.

Eis o plano: Uma \'ez reajust,:>:;do
o ol"denado do emp::'~sad" qU(;X par..
t1cular, quer IYlÍblicn, civil ou militar,
.de modo a perm!.t!1;'-lhe UIZ1:l. vida
digna de sua classe e por ~omj)le1.a

livre de priva.çôes, para 51 e. para
sua famfl1a, reguL~31':se as pensó~s

da. seguinte maneira; P;u:a o apo
senta.do, QU3.llquer qlle seja. sêu tempo
de serviço, a pensão scr:l. 19ual fi o
.seu ordenado qu-ando. na_ati~J.'l.. Com
essa pensáõ, o apo~ntú-do c sua fa
millll (f.1m principal dr.L assl:itêncin.,
porquanto é ela' bas~ já. sve:1cda de
e é por ela que se afirn.a e s~ mede
o valor dum povo) não se;.!rerão· prl:
vações,continuan'do a' famma a Sc.!
um elemento são e fort.e para. o en
gran-dcdmento da Nação. No caso
contriJfto·,-'isto. .é, se a sua pensão
fõr menor do que ieu .ordenado
quando na. ativa (ás vêzes um terço)
a. ,miséria baterá à sua.' oort'ae a
família sofrerá as matares privnções.
aniqullar-$e-á e e. Nação sofrerá as
cOI1seqüênctas en'Íraquecendo-se. Nes
:te caso, a. família se:á lançada. à
miséria, dando-se ao isto o pomposo
nome de assistência à famflit:!..

PaIra a viúva., com ·filhos ou sem
filhos, a pensão será. igual ao C';
denado do marido quando na ativa.
e igual à pensão se esth'cr aposen
tado. Assim, com. o desa.partlcimen'to
<io chefe, ~ f3l!1lUi~ ~onttnuará a
viver livre de pr1nçõ~., . como gté
então, desenvolven-do-,-re .e fcrtalecen
<lo-se paTa o bem. à::L Naçã.o.

Para os filhos me!1or~s, 6::::ãos G€
pai e de mãe, a ::>~ns;t.'} será igur.l

. ao ordenooo ou pensão do pai, e par~

aquêles já órfãos de pro será igual .
à pensão da mãe. Os. órfãos .inca
.pazes receberão a !>ensão ~nquanlo, .
<lurar a 1nCBJPac1dade. ..l\ss!m,· ('r.

órfãos' poderáo co:ltlnuar, livres de
prlv.àçôes, a preparar-se para. ao vicia.
lnstrulndo-se e ~duca~d~·se para o
be..'U da Nação.
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Amparár a fa.milla de",1e ~er o Um
principal da verda,\lel.t'a, assistência.
O que se fizer em seu. a:ni'~,ro re

; verterá em benefic10 d'~l N<:\'iij.... ; POI
, tanto, a familla deve estar sempre ti·
vre de qua1.qucl· pl'ivação e deve gozar
todo conforto e bem estar_

:e prec1so acabar com a idéia de que
o ordenado do empregado tem um únI
co tlm: a paga do trabalho feito. De
ve-se ligá-lo ao fim principal a qm~ se
destina, isto é, à familla, base da so
ciedade e formação elo 00\0.

O orden?do deve estar completamen
te desligado do tempo de serviço e li
gado às necessidades da. famil1a.

A Nação tem tôdo o interêsse em que
'seu povo seja forte e educado e por
, tanto, o ordenado que se paga '1.0 em

pregado deve corresponder às necesld~

des da fam1l1a e não ao valor do traba...
lho em s1. Por 1sso, quando o chefe de
familla se incapacita pa.!:a o ~raba-

, lho, deve continuar a receber '.i mesmo
ordenado a fim de que êle e sua fazni
lia continuem a viver llvres de priva
ÇÕes para0 ber.n da ~açáo.

Do mesmo modo, quando morre o
·chefe, deve a viúva ou OS· t1lhos meno..
r~ receber o o seu ordenado completo, a
fim de que possa. a família continuat
a viver livre de privações para o bem
da NaçM.

Air.eIa do mesmo modo, de·..em os ar
fãos de pai e mãe (os menores e o:) 1n
capazes) receber o or1enado do "ai ou
pensão da mãe, a fim de que conti...
nuem a viver llVI oi, for- o

talecendo-se e educando-se para o bem
c· Nação. o

,A viúva e os filho~ menores dos em
pregadores, poderão fazer parte dos

oI:' ..1Sionistas, desde que a lmp"rtancla
da hera ·;a leixada e arrecadada 110
Govêrno seja convertido empensáo aue
J • "'oderá ser maior do que· a ffiaiOt'
pensãIJ conceclida a funcionárlo oúbli ..
co e nem menor do que a metade dessa
pensão, embora a importância da h~

rança nãu seja suficIente para a. 'i.: 1

são menor. Aos empregadores, quando
se invalidarem, - ') ~didos êsses
mesn h .efic1os, mediante o Clesmo
processoaplicftdo ao seu capItal.

O pensionista que ;.lceitar qw.lque:r
empr~go remunerado, perderá. c dh'Clto
à pensão.

o • mulher casada que fOr cm~'re~ada
não terá direIto à pensão por morte do
marido.

.. Jlhos ti'''..··ores perdcL·ft.O. d1reito
pensão sc um deles aceitar emprégo re-
mun·:"~~o_ .

Extinta asslr' a miséria cconmlca
extinta a miséria morál pelo ensino
sistemático c da Religião CatÓl1ca, des.
de o jardi::n da infância e p:' prática
df' seus rinc1pios, quer na vida parti
cul"" quer na pública, desaparc:::erá l

h;;~:l de clflsses, sobrevindo o estar ge
ral e a Paz reinará sôbre·o mundo e ês
te se tomará num paraiso

M- dlr-"e-á, parn isto é preciso
muito dinheiro' Onde ir '1uscá-lo?!
Respondo: nas burras dos que c. P0l)
S"elll além de suas necessidades com
pátlveis com ~ sua classe, por meio de
percentagens sôbre êssc excesso.

Os empergados, atualmente, já con
correm com uma. percentagem; os em·
pregadores. tar"'bém, por conta da fir
ma; ti o nece" "do para cobrir as deB
JJ~S;.lS com as pensões, será tirado. por
r de percen~agens sôbl'[1 "-:- lucros
liquidas dos empregadores e sôbre a..
r:::ndr do capital. Futuramente, :;6 as
percentagens deverão ser arrecadada'>.

:E:sse proble~ do bem estar das
classes pobres já atingiu a um ponto
ta]~ que não é maIs pocsível adiar ·1'.l

sdução, e, ou resolve-se pelo mo~o que
aponto, paCif1camentC' com essas per
centage~J ('.onservando-se a ln1chtlva

' ..•1', a Uberdade completa de" In
divíduos e . dignidade do ser humano,
ou, as· clas.<:;es pobres,. sofredoras, can..
s. de .;uportar provações de t-:da es
pécie, irn.das. lte) contraste c1.e seus
sofr'-neflt.os CC"" o escandn,losr viver
dos ricos, c atiçadas pelo' comunisr.lo,
irão buscar, ninguém se iluda, náo. 36
as percentage:i.-5 comotôdo capital.
sacrificandv a liberdade e talvez a. pró.. .
r '. vida dos s:us posflwdores.

O próprio Govêrno deve ser c primel~

ro a fazer \1S0 dessas percentagens, pa.
ra equilíbrio da seus orçamentos e
st'bstltuir por elas, aos poucos, OS im
postos diretos.

Mas, não se assustem os cIl;l.pregado
res e capitalistas com êsse assalto à sua
bolsa, porquanto, ~so não passa de.um
mero adiantamento, visto que, tôdo c
dinheiro que lhes é tirado por meto
da.5 percentagem será totalmente e~-
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to pelos pensionIstas c !,cl0 próprio oo~

vêrno, e voltará., ,.~s14n, à bolsa seus
p··lmi'·ivos dono". E .. - fica;' ·J.1guM com
os pc....s1onlsto que é 1I'l~cessãrl.>'
melhor será, porque ~ rlquesa Ira aos
poucos, ecro abalos. 1nsen31velmentc cc
éSp: "'ar~do r . "'dos os pens1o~' "".

SlmplUlquemo5 o problema; rc-du
zamo5 a Naçáo fi, urna fazenda cmqu€
se encontre tudo o que é no:::css1irio
à v'~d'3. c a.o p'rO'gresso cb. mesm.'l.

Suponha-se que o fazendeiro retire
de seus lu'Ct'os wna pCTcentagcm e
'distribua aos empregados inv?.lidq5,
viúvas (S'~m C'l11pr~o). órfão:') de pai
e, mãe (niio em f.dade de trnl:YJ,lhar)
e que essa percentagem s&;}ja tóda ela.
glasta pelos pensIonistas nos estabe...
leclm\:::ntos <:la .fazenda. Teria o fazen~

deiTo sO'!riào algum prejuizo? Não
uma vez que o din11ciró todo relativo
à per.centagemvoltou àa suas mz.oo.
Houve apenas um aumento de nume
rário em circulaçáo..b tt'na com..
pc:nsa tUdo. OS três reinos da N'·atu..
re'lJa dão o neCessário a vidtl. e pros":'
peridad~ da fazenda.

O mesmo sUt'"oIC'd,eria seo fa.7.end'eiro
, aumentasse os ordenadm de seus em
pregados para que tivessem vida me
lhor. Se todo o aumC"!lto !Ôl" gasto no:>
estabelec1menliOs da fazenoo, nenhum
prejuízo terá o fa.zendetro. porque o
dinheiro voltaTá às sua.s mã!s. Ha
verá sõmente mnallmento de nume
rário em gíro. A terra continua a
comperusar tuüo.

Apllque..se êsse plano à Nação (!~

zenda> e aos empreg'9.dares e capt-
'talü,tas (fazendeiro) e ter-bc-á re-rol...
vido o 'P~oÍ)l~ma. do bem estar DM'~

tados, da distribuição da. riqueza, da
<!Completa iniciativa particular, com
capitalismo -destinado a fazer o bem.

Haverá sômente, como na fa2enda p

um aum,ento de numerário em circula.:
çá'o c o correspcmdente aumento d-e
neg6cicm em geral. E ainda a terra.
contim.w, a·· oompensa:r tudo, Os três
reInos da Nature2la suprem tudo que
fór necessát'lc à. vida e prosperidade
da. Nação:
~ possível. quemna 1;>arte das per

centa~~ns não volte à sua origem, de-

vido A economia. de alguns Vens1cm!s..
tas, porém essa econom1n. é d'e toot>
de-sn~oosárla.,uma vez que o bem
estar da fa01llía e SC'U desenvolvi
mento estão assegurados pelas pen~

sões su:fictentes àq'.leJes fins.

A mulher casada., numa famf1ia;
a5e'1m a.mparada., não terá ne'C'essldade
dE;. d~ct'ta'r o lar em procura de em...·
prego, nem tam.pouco a viúva . Ha
VC':Tá. por 1s$O mais lugares para os
hDmens, o desempr&go desaparecerá e.
o chefe de faroiUa ao voltar à, casa,
ap..'>s seu traba.lho, embora penoso, en
contrará coniôr..o num lar feliz.

O enoar:go de famma não sel'á mais:
um tardo pesa't\o"e 00 filhos seráo de
sejados por constltuíi'fiiif -verdadeíra
felicidade. .

O ideal a atingir é que os 'pensio
nistas recebam o dinheiro suf1.ciente
para .terem uma vida de bem estar
e folgada e possa.m util17.ar·se de tudo
que a. ciência nos prop01"Cion~, bem;
com{) suas ran::úllas, ga.standotOOo O'

dinhêiró que tenham recebido, a fim
de que seja nGvamente d1stribUído.'-'

O dinheiro e~vá para. os pens!o.nlsbs
como o sangue para o cO!'PO: o san-gue
necessita estai' sempre circulando para
.aUmentar as partes do corpo e o di..
nheiro precisa estar sempre em giro
'parn aUmentar os pensIonistas.

Nada de estagnaçãc; nad'a d~

~úmulo de ca:pital por parte do Go-,
vêrn'O. &cite deve agir como ~ Igreja
Cat6Uca quando recolhe os donativos
e os distribui peloo ne.~ltados. As..
sim {) Governo. recolherá as percenta..
sens e &stri'!:m\rn a ~rte que tacar
a'OS pensionistas e gastará o Tes..·
tanoo.

O acúmulo de capital par parte
dessas duas entidaJdes só será. tole
râvel para que' se prepELr.eme pO"',.,sam:
melhor distribuir o que a1'1'ClCada
rem.

O Govêrno não deve ser negcO'Cia.rite~,-
nem ca..pitallsta e sim um mC1"O ad-
riún1stndOT d<9. Nação que náo dispõe
doe dinheiro, a não ser daquele qUe lhe
dão os incUvidtlos.



o ouro deve ser tratado como qual
quer mercadoria.
, O papel-moeda não tem necessldadf'

de lastro ouro. nem de outro qualquer
lastro de garantia; sua existência de
corre da necessidade Imperiosa na f":!ft-

. lização de tôctas as e~pécIcs ce ne
gócios de que é o veiculo !nd1spelJsã
velo E assim sendo. dispensa qualquer
qualidade de gU.l'antia, mantendo-se
'por 51 mesmo, pela pl'óprla necessidade
de sua c?istênc1a.

Temos nm pequeno exemplo nas lo
calidades onde há falta dp. dInheiro
mludo.Os particulares passam a emi
~lr vales, sem lastro, sem a menor ga
ranUa e~ apesar' disso, não se desva
lorizam nem deixam de ser aceitos.
Anecessfdade os garante.

O equilíbrio entre' a imoortância to':
tal do papel-moeda em'cl.rculac;ão e
a importância necessária para os ne
góc10s en. que o papel-moeda é veiculo
indíspeZ::.:;âveI, é que deve se,r mantIdo;
ora o Govêrno emitindo quando hou
ver re!1ação. ora fomentando a pro
dução quando' houver 1nflação .

Mas a. produção só constituir1que~1.
quando movimentada, t: para movi
mentá-la é preciso pa.pel~moeda e daí
a necessldaàe dE: enútlr. E .como a ri
queza em últ1ma análise, pertenc~ à
Nação, segue-se que esta é ,que deve
emitir o numerário suficiente e neces
sáriD ~~ra. proporcIonar o mOl'1mento
da proéluçáo. .

o Brasl1 é UD1 pais novo e !ua. pro
dução aumenta continu~e~te; por
h;so, hã. sempre desequ11fbno entre a
importância total necessária aos Cle
góclos e o montante de papel-moeda
em giro. :esse desellu1líbrlo, ü Govêrno
corrigirá. emItindo o papel-moeda que
for preciso e' levá-lo-á à conta da. re
ceita no orçk.mento.

~'se não se PUd:r con~egu1r. o au
. menta da produçao para atmgir o

equilibrlo a que já me referi, dever
se-á. suprir ~ssa talta importando-se
tudo que fOr :oece:;sárl0 ao mercado in
terno, até que a produção possa man- .
ter por. s! mesma êssc equiUbrlo. O
Ou!'o'pertence:nte a tração poderá ter

~

As obras que realiza, as me'didas
que~ totlla, redundam sempre em be
neficio do povo, isto 6, da Na.ção.

Será 'lógico que o Govêrno tome di
nhe!:-o emprestado ao povo :Pa:ra faze::'
benefIcio ao próprio pO'Vo? 'Ou que
dclxe de tomar qunlqúer medida que
importa. em <lea-pesa. porque não dls
põe de dinheiro, quando essa medida
redunda em benefído do próprio povo
ou é necessárío â. sua vida e prosperl
dad,e?

Claro está que os indIvíduos devem.
contribuir com bodos os meios ne<les
Bé:rios à vida e progr~...3D da N'aç-""JiO.
Os indivíduos é que deV'em' propor-

, c10nar ao Govêrno o numerário sufi
ciente para t6d'as as d~?e5n.5 relati

,vas à ac1tnintstração e prog'resso da
NllÇão, bem com-o ao seu próprio bem
estar e o de SUllIS tamflias.

O beneficio resultante toca a todo:J
lndJstlnta..-nente, ~ucr sejam contri

,buinte$ ou não.
Constitui verdadeiro absurdo, deixar

o Gavêrno de tomar qualquer medida
.para o progresso da. Nação ou bem estar
<l:e seus filhos, por [alta de dinheiro.
ou tomá-lo emprestado àqueles que
sã,o também beneficiados com o re
sultado de tal medida.

OIfdê .S(: tOma mais patf'nte ,êsse
absurdo, é em tempo de guerra. Pa:t"il.
a defesa da pátria, defesa dos própI10s
lnQ1viduos, uns dhO o sangue, a pró
pria vida, ao passo qUE: outros, nem
o dinheiro dão, emprestam-no. '

:m ameia mais justo e razoável que
tem o Govêrno ~ara obter o numerá
rio 'suficiente para a admínistraçao e
progresso da Nação, assim como para
CI bem estar e educação d6 seus !ilhos.
é o das pt:rcentagens sObre os lucros '
além ãe certollm!te e sObre o rendI
mento de capital.

O lastro .ouro, parece, não resolve
de modo nenhum os problemas f!nan
ceirose e<ionômicos, pois, continua ~
reinar confusão na solução dêsscs pro
blemas.'Devem, por Isso, estar erra
dos todos os planos que se ba.seiam no
lastro ouro.
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apllcação neste caso para oagamento
das cambiais.

Em resumo: Para o bem estar de
um povo e prosperidade de uma na
ção, é preciso fomentar bastante a
produçã.o dos três reinos da Natureza,
pagar bem os empregados e pensjo
nistas (públicos e particulares) e enu..
tir '<não precisa lastro) o palJel..moeda

.necessário, devido ao aumcn:.rl do::! ne...
gÓCios.

Considerações á margem

O estoque d.e OUTO será .empregado
como regulador da inflação que se
veri.!1car. '

O impõsto direto .deve ser extinto
por causar oscilação nos pr~ços e con
seqüente desequ!1fbrlo nos orçamentos,
e ser substituído aos )Joucos pe~as per
.centagens que deverão cobrir ,;ôclas
as despesas da Nação.· -

Não adianta fomentar somente a
produçâo sem dar oportunidade ao
produtor de vender sua mercadoria.
E preciso, que se evite a concorrêncig,
entre os Estados e .que· uns procurem
produzIr o que outros não produzem
ou o fa..zem de modo deficiente.

Cacla estado precisa ter oportuni
dade 'P90TB. movimentar sua produção a .
fim de poder viver e prosperar. Se
lhe tlntrern essa oportunlde.dc, não
adianta fomentar a produção, c seu
progresso estacionará. e SUR. .,ida de
! in4arã.

Da mesma maneira, não adianta. fa
zer empréstimo às nações c ao~mesmo
tempo tirar-lhes a oportu~l1dade de
desenvolvimento, pela concon-êncla
não só 'da nação que emprestou, como
de outras mais bem apar~lhadas.

.Como os ~stados,devem. a: n:!.ÇÕes
ter a oportlL."'1idade para exportar seus

..
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produtos a. fim de poderem viver e
progredir. .

A política a seguir deve ser a da
complementa.ção. Os esta1ios devem
completar-se uns aos. Qut.rQ~ qua't\t~ Õ.
sua produçao e negócios, bem comO
aS nações, não .combatendo diterenças
existentes antes foxnentando"as, comO
réz durante a guerra o Govêrno ame
ricano no caso da borrach~ am.azô
nica.

Assim como deve haver equiÚbrl0
entre o papel-moeda e o giro dos ne
gócIos para que não haja deflação oU
l.nflação, o que acarretaria oscilação
nos preços, assim deve havel" cqu1lí
brlo, também, entre a exportação e t!.
importação, para não haver oscilação I

nos preços internos, resultante dt!.
maior ou merlor procura de cambiais .

É preciso acabar com a política de
só pa:t\ s\ e aÓol)tat a da. cooperação
p~ra o bem de tOdos.~·~--.._..

Nosso ouro não deje ser lançado n;:L
circulação, porque 6endo uma merca"
doria, seu preço baixaria. e como teID
pQder aquisitivo, viria a.lterar o preço,
d;:L5 demais.

Nos primeiros anos dêsteplano, ha..
vel'á aumento conside.rá.vel àa procur~

de ~tt1d()-que ._(..necessário à. vi~a d05
individuas e da Naé;ãoe' .sem dúv~ .
essa. proc1!ra s6· poderá ser satiSfe1t~

por meio da importaçãó, pr<l'd~ndo~s~
um desequilíbrio entr~ esta é aquela..
~ste desequilfbrl0 deverá. ser corr1gi~()

com'o estoque de ouro que possuímos.
Cabe, portanto, aqui. na correção

désse deseqUilibrio,o emprêgo dêsse
estoque.

Rio de Jane~o; n(fvembro de 1945 •
- Manoel Machaào .
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