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Paulo Fernandes ..••....••• 
Getúlio Moura •..••....•••• 
Heitor Collet •••.••..•.•••• 
Bastos Ta vares 
Acúrcio Tõrres •..•..••..•.. 
Brlgldo Tlnoco ••..•...•...• 
Miguel Couto ..•..•...••..• 
Levlndo COelho •..••...•..• 
Melo Viana. •...•..•.•..•.••. 
Benedito Valadares •... · •... 
Juscellno Kubltschel< .•...•.• 
Rodrigues Seabra ..•..•.•.. 
Pedro Dutra .............. . 
Blas Portes ............... . 
Duque Estrada •••.•..•...•• 
lsra.el Fln!Íeiro ........... . 
João Henrique ........... . 
Cristiano Machado ••.. : ...• 
Welllngton Brandão ....•.• 

. .:..Joaquim L!bânio .......... . 
José Alk1m1m .••••••.•••••.• 
Augusto Viegas ........... . 
Gustavo Capanemii. •....••• 
'.Rodrigues Pereira .•..•..•• 

. Celso Machado ........... . 
Ollnto Fonseca. ... : .. ..... . 
Lah!r Tostes . .. .. . . . .. .. . . 
Milton Pra.tes ............. . 
AIJ:redo Sá. ............... . 

São Paulo: Godofredo Teles .............. . 
Novéll Júnior. . ............ . 
António Pel!clano ........ . 
César Costa ... ; ........... . 

. :Martins FUho . . . .. . . • .... . 
Costa Neto· .............. .. 
Silvio de Campos ......... . 
José Armando ........... .. 
Horácio Lâ!er ............. . 
Atal!ba Nogueira ...•...••. 
João Abdala. .............. . 
Sampa lo Vida! ........... .. 
Alves Palma ............. .. 

·Honório !l(onte!ro ........ : . 
:Machado Coelho .......... . 
Batista Pereira. ............ . 

Goiás: . Pedro Ludovico ........... . 
Dario Cardoso ........... .. 
Diógenes Magalhúes ...•.... 
João d'Abreu ........... .. 
Calado Godói ............. . 
Galena Parnnbos .......... . 
Guilherme xavier ....... .. 

Ili. Grosso: Pence de Arruda ....•.•.•• 
Argem!ro Fialho ......•.... 
Martiniano AraúJ" ..•.••••. 

Paraná: Flàvlo Guimarães .••.••••.• 
Roberto G!asser ........... . 

' 

Fernando Flores 
Kunhoz de Melo 
Lauro Lopes .............. . 
João Aguiar .............. .. 
Aramls Ata.ide .......... : .. 
Gom1 J'lin!or . • . . .. • . .•...• 

$. Catarina: Nereu Ramos 
Ivo d'Aqu!no 
Aderbal Slli>a 
Otacillo Costa ............. . 
Orlando Bras.!!_ • · ......... ; •• 
Roberto Grossembacil:er---.•• 
Rogério Vieira., •..••••.•.•.• 
Hans Jordan •••..•.•••. , .• 

E. G. Sul: Getúlio Vargas •.....••••••• 
Ernesto Domeles •.•....••.• 
Gaston Englert ........... . 
.<\droaldo Costa ••...•.•..•. 
Brochado da Rocha. .....•• 

__ !!161 Rocha ..... _.......... ,,-
Teodo'fülro· ·Fonseca ••••.•.• 
Dâmaso Rocha. ••.•..••••.•• 
Daniel Fara.co •••.•••.•. · ••.• 
Antero Leivas •.....•.••.•. 
Manuel Duarte .....•••••. 
Sousa Costa •••••••.••••.•• 
Blttencourt Azambuja 
Gl!cérlo Alves ............ . 
Nicolau Vergue!ro ••..•...•. 
Mérclo Teixeira • • . • • . ..••• 
Pedro Vergara ............ . 
Herótllo Azambuja. ........ . 
Bayard Lima. ......... : • .... 

U?l."IÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL 

Amazonas: 

Jlfar:mhlio: 

Piauí: 

Ceará: 

Severla.no Nunes .•.•....••. 
Epilogo Campos ........... . 

Ala.rico Pacheco .......... . 
Antenor Bogéla •. : ........ . 

Matias Olimplo .......... .. 
.:;osé Cândido ............. . 
Antônio Correia .•..•••••.•• 
Adelmar Rocha. ..........•. 
Coelho Rodrigues ....••••• , 
Plínio Pompeu ........... .. 
Fernandes Távora •.•..•••.• 
Paulo Sara.sate •••••.• ; •••.• 
Gentil :Barreira ........... . 
Benl Carvalho ............ . 
Egberto Rodrigues ........ . 
Fernandes Teles ...•..••.•• 

. José de Borba ............ . 
Lci:.o Sampaio ............. . 
Alencar Ararlpe •.•••••••••• 
Jldpr àe Arruda. •.•••••••• 

' 
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1t. G. Norte: Fen:el.?a: de Sousa ...••.•..• 
José _Augusto .......•....•. 
Aluísio Alves .....•......... 

Par:uõa: Adalberto Ribeiro ..••••..• 
Vergnlaud Vanderle! •.••••• 
Argemiro Figueiredo 
João Ai;r!plno ·-.. • . . . ....• 
João: úrsula •.....••........ 
Plinio Lem.!JS ..•.... ~ •....•• 
Ernâ.n! Sátiro •.......•..••. 
Fernando Nóbrega ..•....•• 
Osmar Aquino ......•.•.•.• 

Pernambuco: Lima cavalcãnti •..•....•• 
Alde Sampaio .......•.•.•.. 
João Cleo!as ...•.•..•...... 
Gilberto Freire ...•......... 

Sergipe: 

Bahia: 

E. Santo: 

D. Federal: 

R. Janeiro: 

M. Gerais: 

São Paulo: 

:Freitas Cavalcãnti .•.•••.• 
Mário Gomes ....••.••...•.. 
Rui Palmeira .•...........• 
Vá.l.ter :Franco ••....••.•.••. 
Leandro Maciel ......••.••• 
Alolslo de Carvalho .•••..•. 
Juracl Magalhães · ..•••.••. 
Heribaldo . Vieira ••..••••••• 

-Otávio Mangabeira ....... . 
Manuel Novais •............ 
Luls Viana .•.....•........• 
Clemente. Marlanl ..•.•. ; .. 
Dantas Júnior ......•...•.. 
Ratael Clncurá •••••..•••.• • 
Nestor Du~ ••.•.. : ..... . 
Altomar Bnleeiro __ .. _ . _ ... . 
João Mendes ........•...... 
Alberico Fraga ...•..••••.•. 
Luls Cláudio .....•..•...•.. 
Rui Santos •....•.....•••.• 

. Hamilton Nogueira ....... . 
Euclides Figueiredo .....•.. 
Jurandir Pires ..••..•.••.•. 
Prado Kclly .........•.•.••• 
Romão Júnior •..•......•.. 
JOSé LeomU ••.••••...••.••. 
Soares Filho ..•..•..•....•• 
:ti::onteiro de Castro .....•.. 
José Boi>!!âclo •..•..•...... 
Magalhães ·Pinto .......... . 
Gabriel Passos ......•....•. 
Milton Campos . , ...•...•.. 
Lopes Cançado ...•..•.•.... 
L!curgo Leite •...•..•.•..•. 
Mário Masag!ío •.....•.•.•.. 
Paulo Nogueira . . • . . • • • . • . 
Romeu Lourenção ........ . 
Plinlo Ban:eto ; •.•..•.••... 
Toledo Piza •••.••••. 
Aureliano · Leite •••. 

Goiás: Jales Machado ••.•••••...•• 

M. Grosso: Vespaslano Martins 
João Vllasboas •.....•..••.. 
Dolor de Andrade . . . . .•..• 
Agrlcola de Barros .....•.•. 

Paraná: Erasto Gae:rtner ............ . 

S. Catarina: Ta vares d• Amaral •.....•••. 
Tomás Fontes ..••••.....••• 

R. G. Sul: Flores·· da Cunha .......•.•• 

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

Amazonas: Leopoldo Neves ......... -.. . 

Bahia: Luls Lai;o ••..•....•.....•.•• 

D. Federal: Rui Almel!!_a ....•••••..•..• 
Benjamim Farah . • . • ....• 
Vargas Neto ...•..•.......• 
Gurgel do Amaral .....•••• 
Sei;adas Viana ..•.•..•.•.•. 
Benlc!o Fontenele •......•. 
Baeta Neves ................ . 
António Silva .............• 
Barreto Pinto ..•..•......•• 

R. Janeiro: Abelardo Mata ............ . 
~I. Gerais: Lerl SantÔs ................. . 

Ezequiel Mendes ..•••..•..• 
São Paulo: Marcondes FUbo .••..•.•... 

Paraná: 
R. G. Sul: 

Hugo Bori;h! •..... · ....•.•. 
Gurracl SUvelra •••••....•. 
Pedroso Júnior • . • • . ..•.•. 
Romeu Flor! •..•.........•. 
Berto Condé ...•........... 
Eusébio Rocha ..•.•....•.• 
Melo Brai;a ......•.....•... 
A.'"tur Fischer ..•..•....•.•. 

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 

Pernambuco: Gregório Bezerra ............ .. 
Ai;ostlnho -Oliveira •......•. 
Alcedo Coutinho ..•........ 

·nahla: Carlos Marii;hela .........•• 
D. Federal: Carlos Prestes . . . . . • . ..•.•• 

J oáo Am:i.zono.s • . • • . ....•. 
Maurício Grabois .••..... : . 
Batista Neto .............•. 

R. Janeiro: Cla.ud1no SUva ................ . 
Slo Paulo: José Crisp!m .•.•......•.•• 

Osvaldo Pacheco ..•.•.....• 
Jorge .'\macio . . . . . . • . ....•• 
Caires de Brito ...••••••••• 

R. G. Sul: Abillo Fernandes .••.•.•... 

PARTIDO REPUBLICANO 

Maranhão: Lino Machado ....... 

Pernambuco: Sousa Leii.o 
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li(. Gerais: 

São Paulo: 

Paraná: 

Durval cruz •••••••••••.••• 
Amando Fontes . . • • • ..••.. 

J:u:! Figueiredo ••..••.•••. 
n..niel Ca.rva.lho •••.•.••••• 
Bernardes Filho . . . . .. . . • . 
Mário Brant .............. . 
Felipe Bslbi ............... . 
Artur Bernardes .......... . 

Altlno Arantes •••...•.••.. 

Munhoz d& Rocha. •.•...••• 

P.AR'rIDO SOCIAL PROGRESSISTA 

Pará: Deodoro de Mendonça ••.• 
Ceará: Olavo Oliveira. ••...•••..••. 

Stên!o Gomes 
João .11.deodato 

R. G. Norte: C&!é FUho •••••••••••••.• <.:. 
Bahia.: Teód.ulo Albuquerque •.•. 

São PauJo: Campos Verga!. ..... ; ••••••• 

PARTIDO D&\IOCRATA CRISTA.O 

Pernambuco: Arruda Câmara • • • • • .. ••••• 

São Paulo: Manuel Vitor •• : ••••••••••• 

ESQVERDA DEMOCRÁTICA 

D. Federal: Hermes L1ma ••••••••••••••• 
' Goiás: Doml.ngos Velasco •••••••••• 

PARrIDO LmERTADOR 

R. G. Sul: Raul Pila. •.....•...••••••.• 



Comissão da Constituição 

. PRESIDENTE 

Dr. :K'ereu de Oliveira. Ramos .. 

VICE-PRESIDENTE 

Dr. J-.:>sé Eduardo Prado Kelly. 

RELATORº GERAL 

Bene<llto da Costa Neto. 

REPRESENTANTES DOS PARTIDOS 

Partido Social Deruoc>:âtico: 

Agamemnon Sêrg!O de Godõi Maga-
J:hi!es . 

.:rosê Carlos de Ata.llba Nogu&!ra.. 
Ivo d'Aquino Fonseca. 
Clodomlr Cardoso. 
Eduardo Davivler. 
Adroaldo Mesquita da Costa.. 
Honório Fernand<'B Monteiro. 
Silvestre Pedcles de Góis :Monteiro. 
Benedito C<lsts. Neto. 
.Joaquim ?.ta.ga.lhites Cardoso Barata.. 
Gustavo Capanema. 
Artur de Sousa Costa.. 
Attllo Vlv4qua. 
Benedito Valadares Ribeiro. 
Valdemar Pedrosa. 
Ma.ur!cio Graccho Cardoso. 
Ac11rcio Francisco Tõrres. 
Flávio Guimarães. 
Nereu de Ollvelra Ramos. 

~Dlli<> Democrática Naelo..:il • 
Mário Masagllo. 
Allomai- de Andra.d., Baleeiro .. 

.:rosê ·Ferreira de Sousa • 

Milton Soares Campos .• 
Argemiro de Figueiredo. 
Edgar de Cavalcânti Arruda.. 
Hermes Lima. 

.:rosê Antônio Flores da. Cunha .. 
Josê Eduardo Prado Kelly. 

Josê Monteiro Soares Filho. 

·Partido Trabalh.ürta Braallelro 

Paulo Baeta Neves. 

Guaraci Silveira. 

Partido ComUDillt.a do Bradh 

Mnton Ga.irt:s Brito. 

Partido Repnltlicano: 

Artur da Silva. Bernardee. 

Partido Llbertndor: 

Raul Pila. 

Partido Democrata Crfaltao: 

Padre Al!redo Arruda. ca.ma.ra. 

Partido Republicano Prosr"='•taz 

João Café Filho. 

Partido Popular Slntllealbta1 

Deodoro de M:endonta. ' 





Mesa da Assem bJéia 

PR.ESID~ 

Fernando de Melo Viana. 

1.0 VICE-PRESIDENTE 

Otà'\lio Mangabeira. 

2.0 VICE-PRESIDENT.E 

:Berto Condé. • 

1.0 SECRETAlUO 
Goorgino Avelino. 

2.0 SECRE'l'ARIO 

Lauro Sodré Lopes. 

3.0 SECRETARIO 

Lauro Bezerra. Montenegro. 

•·º SECRETARIO 
Rul da Cruz Almeida. 

SUFLl!:NTES 

1.0 H'Qgo Ribeiro carneiro. 
2.0 • Carlos Marighela. 
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SESSÕES PLENÁRIAS 





117.ª Sessão, em 2 de Agôsto de 1946 
PRESID:ll:NCIA DOS SRS. GEORGINO AVELINO, 1.0 SECRETARIO, 

MELLO VIANNA, PRESIDENTE, LAURO LOPES, 2.0 SECRETARIO 

As 14 horas, comparecem os Senho
res. 

Partido Social Democrático 
Maranhão: 

Vitorino Freire. 
Odilon soares. 
Luis Carvalho. 

Pia ui: 
Areia Leão. 

Rio Grande do Norte: 
Georg.ino Avelino. 

Paraíba: 
::::amuei Duarte. 

Pernambuco: 
Gercíno Pontes. 
Osvald.o Lima. 
Ferreil.'a Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 
Tebi:eira de Vasconcelo.s. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 
José l'.taria. 

Sergipe: 
Leite Neto. 

Bahia: 
F:róis de Mota. 

EsPirito Santo: 
Atilio Viváqua. 
Henrique de Novais. 
AsdrUbal Soares. 

Rio de Janeiro: 
Alfredo Neves. 
Carlos Pinto. 
Reito:r Collet. 

· Bastos Ta vares. 
Minas Gerais: 

Duque de Mesquita. 
'João Henrique. 

Wellington Bran<lio. 
Gustavo Capanema. 
Celso Machado. 
Alfredo Sá. 

Goiás: 
Dario Cardoso. 

Mato Grosso: 
Argemiro Fialho. 

Paraná: 
Roberto Glasser. 
Fernando Flores. 
Lauro Lopes. 
Aralnis Ataíde. 

Sànta Catarina: 

Otacilio Costa. 
Rogério Vieira. 

Rio GTande do Sul: 

Adroaldo Costa. 
TeOdomiro Fonseca. 
Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
Sou.sa Coota. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicério Alves. 
Nieolau Vergueiro. 
Rerefilo Azambujn.. 

União Democrática Nacional 

Pará: 

Epilogo Campoi.:: 

~aranhão: 

Alarico Pacheco. 
Alltenor Bogéa. 

Piaui: 
Matias Olímpio. 
Antônio Correia. 



oea.rã.: 
Fernandes· Távora. 
Paulo Sarasate. 
José de Borba. 
Alencar Ara.ripe. 

R.io Grande do Norte: . 
Aluísio Alves. 

Pa.raiba.: 
Vergniaud Wanderley . 
• "U"gemiro Figueiredo. 
João Agripíno. 
P.linio Lemos. 
Ernsni Sátiro. 

Bahia: 
Juracl Magalhães. 
ll4anuel Novais. 
Nestor Duarte. 
Rui Santos. 

Espírito Santo: 
Luis cláudio. 

Distrito Federal: 
Hermes Lima. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Soares Filho. 

Mi.nas Gerais: 
Milton campos. 
Lopes cançado. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 
Mário Ma.sagão. 
Plínio Barreto. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 
Domlngos Vclasco. 

Santa catarina: 
Tavares d'Amarai. 

Partido Trabalhista Bra.si"leiro 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 

São Paulo: 
Guaraci Silveira. 

PartidlJ Comunista do Brasil 

Bahia: 
Carlos Marighela. 

Distrito Federal. 
:Bat!ate. Neto. 
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Rio de Janeiro: 
Claudíno Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
Jorge Amado. 

Rio Grande do Sul: 
Abilio Fernandes. 

Parti.ão Republica.7W 

Minas Gerais: 
Felipe Balbi. 

Partido Popular Sindiculista 

Ceará: 
Alves Linhares. 

Par:tüJ,o Republicano Progressista 

Rio Grande do Nort.e: 
café-t'llho;-- - · 

O SR. PRESIDENTE Achan· 
do-se ._presentes 88 Senhores P..epre
sentantes, declairo aberta a sessão. 

Passa-se à leitun. .::a ata da seS
são anterior. 

O SR. RUI Af.ME!!DA (4.0 

Secretáric, servindo como 2.0 Secre
tário) procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a ata. 

O SR. JOSl!: ROMERO ,..- (S6-
bre a ata) - Sr. Presidente, ao 
discurso que pronunciei, referente à 
alteração de um logradouro ;iúblico 
por parte do Sr. Prli!eito do Dis
trito Federal, tive o prazer de re
ceber apartes do nobre Represn
tante pelo Distrito Federal, Senhor 
Rui Almeida. A uma pergunta de 
s. Ex.", respondi exatamente: "De 
boa fé a.credito nas palavras de Vos
sa Excelência", dizia eu ao nobre 
Representante, "que julgo ser um 
homem honesto", mas não conheço 
o passado no nobre Representante. 

Sr. Presidente, evidentemente, na.da. 
existe nessas palavras que possa atin
gir a dignidade pessoal do ilustre Re
presentante. S. Ex.", entretanto, reti
ficando ontem a. ata, em momento em 
que eu não estava presente 
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o Sr. Rui Almeida - Retüiqueia-a 
no único momento que tinha pars. 
retificá-la. 

O SR. JOSll: ROMERO - E não 
o contesto. 

. . . pronunciou uma frase que atin
ge a minha dignidade pessoal, frase 
essa, Srs. Representantes, que devol
vo, na íntegra, a· S. Ex.", porque se 
S. Ex.•. é um homem de integridade 
intangível, pode então, se aproximar 
de mim. Não sei se essi;. integridade é 
intangível, porque não conheço Sua 
Ex.", ignoro seu passado, bem como 
honorabilidade. 

o Sr. Rui Almeida - E' um ponto 
de vista de V. Ex.ª, cuja opinião não 
me interessa, porque nunca a :evei em 
conta. 

o SR. JOSll: ROMERO - Vossa 
Excelência poderá dizer o que quiser. 
Faço questão de devolver o que foi 
dito na integra, porque é possível que 
a frase caiba a S. Ex.". 

o Sr. Rui Almeida - Pois devol
vo-a a V. Ex.". 

O SR. JOSll: ROMERO -::: Não 
aceito, porque a frase é sua. 

O Sr. Rui Almeida - Aprendi com 
V. Ex.ª êsse tratamento. Pese suas 
palavras, antes de as pronunciar. 
Sendo Representante, sou, antes de 
tudo homem que sabe presar e de
fender. de qualquer maneira, a pró
pria dignidade. 

o SR. JOSf: ROMERO - Ratifico 
minhas palavras. Se ·houvesse algum 
insulto de minha parte para com 
V. Ex.ª, teria a nobreza de caráter 
para vir, no:vamente, a esta tribuna 
a. fím de retificá-las publicamente. 
V. Ex.ª, entretanto, pronunciou frase 
que, repito, não aceito ... 

O Sr. Rui Almeida - Vossa Exce
lência declara não ter tido a intenção 
de ofender-me, não é verdade? 

o SR. JOSll: ROMERO - . Isso 
mesmo. 

·O Sr. Rui Almeida - Sendo assim, 
está. encerrado o incidente. . 

O SR. JOSll: ROMERO - De pleno 
acõrdo. 

o SR. PRESIDENTE - Peço ao 
orador que termine suas considera
ções, porque está falando sôbre a 
ata. 

o SR. JOSll: ROMERO - Atendo 
a V. Ex.". (Muito bem.') 

O SR. GLICll:RIO ALVES - Se
nhor Presidente, peço a pa.:avra. sô
bre a. ata. 

O SR. PRESI:QEJS'TE - Tem a 
palavra o nobre Representante. · 

O SR. GLICÊRlO ALVES (*) -
<Sóbre a ata> - Sr. Presidente. cn
tem quando falava nesta Casa o no
bre deputado Aureliano Leite. nome 
que declino com tôcla simpatia e 
maior aprêço, tive oportunidade de 
dar um aparte a S. Ex.• dizendo 
que também tinha estado no exílio 
e que durante os 15 anos de go
vêrno do Sr. Getúlio Vargas esti,·e 
no desvio -politico: isto quer dizer 
que não ocupei nenhum cargo pú
blico. 

Meu aparte entretanto foi regis
trado · erradamente. Consta da ata 
dos no,,,;os trabalhos oue assim tnia 
me manifestado: 

"Peço ao orador que me ouca. 
Nada <levo ao Sr. Getúlio Var
gas. Estive também eXilado. du
rante 15 anos do seu governo, 
mas não po,sso r.uvir sem pro
testo. acusações, frutoo d'! pai
xão". 

Não estive exilado durante 15 anos 
mas. por espaço de 2 anos. uiinha 
referência aos 15 anos prende-se ao 
meu afastamento de Qualquer a.tivi
C.ade política. 

Peço, pois. a V. Ex.~ man".iar reti
ficar a ata. 

o SR. !:'RESIDENTE Vossa 
Excelência será atendido. 

O SR. ABíLIO FERNANDElS -
Sr. Presidente, peço1 a palavra. sõ
bre a ata. 

o SR. PRESIDENTE T;m a 
pa:avra o nobre Reore.;;entante. 

O SR. ABíLIO FERNANDES O) 
CSóbre a ata) - Sr. P.residente. on
tem, quando lia. nesta Casa cartas 
e telegrama.<; de protesto contra. atos 
arbitrário da policia do Sr. · Pereira 
Lira como do Próprio Sr. Pereira 
Lira, houve dois erros. 

Tenho acompanhado o desvelo 
com que a taouigrafin. registra os 
debates nesta Assemi:lléia. mas talvez 
por defeito de- dicção tenham esca
pado tais enganos. 

Queria que V. Ex." mandas..•e reti
ficá-los. 

(*) Não tot reVisto pelo oradot'. 
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O )lrimeiro. esté. no !inal da carta rência â pessoa do ilustre Deputado 
õogo abaixo da assinatura e refere- AUl'eliano Leite. 
se a.o seguinte trecho: · Com isto, terúunos evitado aue o 

"Ainda. on1em ouvimos a.través nobre Deputado por São Pa.Ulo ti-
vesse se manifesta.do em relação ao 

da pala•Ta do Sr· Senador Ro- assunto com a veemência com que 
berto Glass;ir ... ' 0 fêz 

diga-se "Senador Carlor; Prestes". · 
Era. o que desejava. decla..""ar. (Mui

o segundo diz respeito a.o seguinte to bem.> 
período: 

O SR. OSVALDO E'-'1.CiiECO -
"Muito superiores a êsses bra- Sr. Presidente, peço a palavra. sôbre 

sileiros sinceros. patriotas. só a ata. 
]lOI'que lutaram contm o famige-
rado D. I. p." O SR.. PRESIDENTE - Tem a 

palavra o nobre Representante. 
Em: vez de D. I°. P.. diga-se 

"Franco". o SR. OSVALDO PACHECO -
(S6bre a ata> ·- Senhor Prasidente. 

'Era a reti!icação ll.1.le tinha a fa- quando falava na Assembléia ante-
zer. ontem. o Sr. Deputado Romeu Lou-

0 SR. CLAUDINO SILVA - se- renção. tive oportunidade rle dar 
nhor Presidente, peco a 11a1:i.vra. sô- :iaguns apartes. Enti~tanto. foi re-
bre a ata. gistrado no "Diá.1.io Le6islatlvo•· um. 

que absolutamente não proferi. ll: o 
O SR. PRESIDENTE 'rt:m a se,.'Uinte: 

palavra :> nob•ºt! Reprc:;entante. 
"E' um movimento uacifico. 

o SR. CLAODINO SILVA ('') - --- ãinda hã p0UCO tempo os. inte~ 
(Sõbre a ata) Sr. Presidente re5$ados no comércio do leite· 
ontem. Quando ocupei :i Tl'ibuna ameaçaram o Estado de parali-
para enviar à Mesa uma indicação, zar o seu forne<:ímento. ooraue 
refe:ri-me à estrada "de rodagem" não se lhes aueria dar "Preco fü.-
Rio-São Paulo. Entretanto. saiu pu- vorável"'. 
b:icado no •Di!á.rio da As$embléia" 
que se cogitava da estrada "de fer- Procurei saber aucm foi o autor do 
ro" Que liga o Rio a São Paulo. Ape- referido aparte. aem (lUe .::on-egcL.:e 
sar da estrada antiga que tem hoje descobrir. 
outro itinerá.rio contin"'.la "- ser a es- Peço, a V. Ex.". S:.-. Presidente. 
trada "de rodagem" Rio-São Paulo. Que mande fazer a retificação neces-
(Muito bem.) sãria. a fim d.e que não me seja 

atribuída responsabilidade de pala-
0 SR. SOUSA COSTA - Senhor vras por mim nãÓ proferid~s. <Muito 

Presidente. peco a oa1.àvra, sõbre a bem; muito bem •. ) 
ata. o SR. PRESIDEN'rE. - Não ha-

0 sn. PRESIDENTE Tem a vendo mais aucm peça a .Palavra sô-
palavra o nobre Representaa~e. bre a. ata. encerro a sua discussão e 

Ó SR. SOUSA COSTA - (Sôbre vou submetê-la a votoS'. (Pausa) • 
a ata) - Senhor Presidente. ontem, EE;.tá aprovada. 
estava eu na Comissão da constitui- PaSf>a.-se à !eitum do exne:Hente. 
cão. quando o nobre Deputado Se- o sa, LAURO LOPES (2.º Ser:re-
nhor Aureliano Leite pronunciou dis- tá.Tio, servindo como 1.º) procede à 
curso referindo-se a uma frase aue leitura do seguinte 
ter.ia sido proferida pelo ilustre Se-
nador Senha• Getúlio Vargas, quan- EXPEDIENTE: 
do se achava na tribuna o senador 
Vilas Boas. Lamento :l.ão ter estado Telegrama.: 
210 Plenário no momento em aue fa- Do Presidente da A.sseinbléia Cons-
lou o nobre Deputado oor São ~a.ulo. tituihte da It:ilia, nos seguintes têr
porQue então teria desde logo dado mos: 
meu depoimento de oue. sentado ao 
lado do ..Sr. Getúlio Vargas, de Sua "A Assembléia Constituinte da Re-
Exce!ência não ouvi ciua!auer refe- pública Italialia. "Profundamente gra-

(") Não ioi :revisto Delo orador. 

ta à ação m:nerosa d'1s Repúblicas 
da América L:>.tin::i. - aue recorda ~ , 
os vinculos espirHnais oue as li.l?am 
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à Itália, )Jro)Jugnando por uma oaz 
justa e honrosa para a Nação Ita
liana. - faz ·votos para oue a ação 
do Ministro das Relações Exteriores 
do Brasl!. João Neves da Fontoura. 
i."lt:?rprete na Conferência da Paz. 
ésse nobllissimo sentimento de so
lidariedade das citadas Repúblicas 
Alllericanas e alcance para a Itália 
não só o reconhecimento de sua co
laboração à causa aliada. Quanto o 
seu direito à renascer como Nação 
livre e democrática. Saragat 
Presidente .Assembléia Constituinte". 

Inteirada. 
INDICAÇÃO N.o 218. DE 1946 
Sugere ao Poder Exec:itivo a 

anistia para os expedicionários 
condenados. 

Sugerimos, por inte=édio da As
sembléia Nacional Constituinte, ao 
Poder Executivo, que verifique, atra
vés dos canais e órgãos competentes, 
a possibilidade de anistiar os expedi
cionários processados e condenados, . 
com sanções de 1 a 5 anos de prisão, 
por crimes praticados, no Brasil, antes 
da ida dos mesmos aos campos de 
batalha, no Velho Mundo, onde se ba
teram, heroicamente, em defesa da 
Pãtria e da Civilização. Cumpre res
saltar que se encontra, nesta situação, 
o soldado Antônio Vieira de Melo, o 
qual, em abono dos seus companheiros 
de infortúnio, me endereçou o telegra
ma, que vai anexo. E' de notar que 
os Decretos de anistia, sob os nú
meros 7. 769 e 8. 082, não tenham 
ainda tomado extensivos os seus jus
tos benefícios a êsses brasileiros, dignos 
da nossa admiração, por tudo que :fi
zeram, na Itália, em pról do nome e 
da glória do Brasil. 

Sala das Sessões, l de agôsto de 
1946. - Medeiros Neto 

INDICAÇÃO N.º 219, DE 1946 
Sugere ao Poàer Executivo me

didas tendentes a 1nelhorar o Sis
tema .Rodoviário no Ceará. 

Considerando que o fomento da 
produção é entre nós a.ponta-do, por 
todos os entendidos em assuntos de 
economia e finança, como o recurso 
de que nos devemos utilisar para re
solver a situação angustiosa, em que 
ora se debate o país; · 

Considerando que se estimula ai pro
dução sobretudo quando se lhe pro
porcionam meios de escoamento para 
o.s mercados consumldoi;es; 

Considerando que, realmente, a falta 
ele transporte 'acarreta a, acumulação 
dos produtos agrícolas nos depósitos, 

ou até o seu abandono nos campos, em 
virtude da diminuição de preços e o 
conseqüente deslnterêsse p<.:la colhei
ta: 

Considerando que daí resulta que ou 
cogitamos imediaitamente do momen
tosissimo ~blema da construção e 
reparação das via:; de comunicação do 
pais ou veremos, em vista de sua no
tória precaridaàe, a produção nacio
nal descer a· níveis ainda mais bai
xos; 

Considerando que, diante do expos
to, se justifica todo o sacrifício do 
erário público, no sentido de reapa
relhar o nosso equipamento ferroviá
rio, conservar as rodovias existentes e 
abrir ·novas, preferentemente visan
do a ligação dos centros produtores 
a·os consumidores; 

Considerando que tem tais condições, 
a organização de um plano rodoviário, 
pondo em perfeita articulação com as 
vias de transporte próximas à rica e 
fertilizante zona do Cariri, localiza.da 
ao sul do Estado do Cearã, é ma.téria 
que se impõe ao estudo e urgente so
lução dos poderes públicos competen
tes; 

Considerando que também não se 
devem por de lado outras ligações ro
doviárias que interesam profundamen
te incremento da-s atividades agrícolas 
naquele setor da Federação; 

Requeremos que a Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte, atenden
do ao liOSSO a.pêlo, sugira aos ·Excelen
tissimos Srs. Inspetor Federal de 
Obras Contra a..s Sécas e Diretor do 
Departamento de Estradas de Roda
gem, as seguintes providências: 

a) que o plano rOdoviário do Céa
ra. vise, na zona. do Cariri, a ligação de 
Milagres a Campos Sales, através Bar
balha, Crato e Araripe; de Crato a 
Icó, através Quixadá, Várzea-Alegre e 
Cedro; de Crato a Assaré, através a 
cidade de Sa.n.tanople e as vilas de Boa 
Saúde, Arara e Potengi; de Crato a 
Maca.pá, através a ladeira. do Belmon
te, na serra do Ara.ripe, e a cidllid.e de 
Jal'dim; de Maurití a Milagres; de 
Brejo Santo a Conceição do cariri· de 
Crato a Leopoldina, em Pernambuco, 
fazendo-se o entrelaça,mento da rodo
via que vem dessa cidade até a. de 
Araripina com a que partirã de Mila
gres, destinada a Campos Sales, na 
altura da precitada serra; 

o) que também se atenda à pre
mente necessidade de proporcionar à 
Viçosa, a: tradicional· cidade da Ibia
pa·ba, que nos deu os VUltos gloriosa.S 
de Tibúrcio e Clovis Bevila•1ua. um 
meio de articular-se com a rodovia 
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Fortaleza - TereziDA, que passa pe
!o município visinho de Tia.nguá; e que 
se restaurem oo trab!lllho.s da constru
cão abandonada da estrada Baturité -
Russas, a qual atravessa uma região 
prottuto:ra: em abundância de algOdão, 
:feijão, arroz e milho, e constitue wna 
das linhas que mais interessam ao 
progresso do Estado, e acentua<iamen
te, ao abastecimento de sua Capital. 

5aila das Sessões, em 2 de julho de 
!946. - Alencar Araripe. 

INDICAçÃO ~.o 220. DE 1946 

sugére ao Poder Executivo a 
dilação ào 'PTQZO àe reembfilSo 
ão empréstimo Jeito aos 'Pecua
ristas. 

Por intermédio da Mesa da Assem
bléia Nacional constituinte, sugerimos 
ao Poder Executivo que verifique a 
possibilidade de dilatar o prazo de 
reell:lbolso do empr~stimo, feito· aos 
pecuaristas, através da Cai:teira de 
Crédito Agrícola e Industrial do :San
co do Brasil, em virtUde da crise fl· 
nanceira, por que passam os mesmos, 
decorrente da séca, no Nordeste, e da. 
desvalorização do gado vacum, em 
todo o Brasil. 

Sala das Sessões, 1 de agôsto de 
1946. - Medeiros Neto. - José Ma
ria. - Antônio Mafra - Atenda-se. 

REQUF.!UMEN'l:O 

"Q.equeiro a Vossa Excelência que ~e 
digne mandar transcrever llOS :uirus 
desta assembléia :is moções votadas 
a respeito da quesrão de limites enr,re 
os Estados de M!.rni; Gerais e Espí
rito Santo pelo "!r..stituto de Geogra. 
fia· e História .M:Jitar do Brasil'". 
uma dirigida ao E.xcelentissimo Se
nhor Presidente <la República e ou
tra ao Ilustrissim.:> Senhor General 
Dit'etor do Serviçu Geográfico do 
Exército, ambas publicadas no "Diárlo. 
de Notícias", de 1 'io oorrente, confor
me se vê do anexo. A titulo de ilus
tração das refer!di>s mensageilS e 
como elemento com..,lementar do lau
do arbitral nelas rêferido, laudo pu
blicado no "Diário da Assembléia", 
de 23 de abril últ=o, passo às mães 
de vossa Excelência, igua.]Inente e 
para os aludidos !lnl;, o "esbôço geo
grâfico da xegiã.o lltigií>sa", orga.niZa
do :pela Comissão G~ogrâfica do Exér
cito. 

Sala das Sessões, 2 de agôsto de 
. 1946. - Afonso Vieira de Rezend.e -

.40 l.º Secretário, na forma regimen
tal. 

o SR. PRESIDENTE - Está Unda 
a leitura do expediente. 

O SR. . DO'.MINGOS VELASCO -
Sr. Presidente, peço a palavra,, pela 
ardem. 

O SR,. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Represelltante. 

O SR. DO:M:ING.OS VEJ'.A.<;;CO (•) 
<pela oràem) - Sr. Presidente, de
sejo dar conhecill:lento à Casa do se. 
guinte telegrama que recebi do Se
nhor Cônego José Trindade, Secre
tário particular do Sr; Axcebispo de 
Goiás: 

"Acabo recebei: lamentosa caT
ta nosso ven.;rando arcebispo 
queixando-se profundamente br11-
tal cena contra vida virtuoso m!s
sionária franc\s.:ano comissariado 
norte america:io Frei Bernardil 

-._residente Catalão. Foi causa dês.· 
se'ãesacato missiva particular des
tinada ao prefeita pedindo--fõ::;se. -
mais comedido sua vida escanda
losa como chr;Z e familia e pr1. 
meira autoridt>de municipal. Em 
revide à noite r.ãroco sendo cha
mado assi~tir moribundo fa~ bru
talmente aa;•<-clido com :ferl
melltos grave-;. Para facilit.a.r 
preparada · en:.bo~da à. luz nã.) 
funcionoµ. Qae:ira denunciar à 
Nação esta cena inUI1J.ana contr:\ 
um missionário americano :rue 
grandes benefícios · ve1n prestando 
nossa pátria. O::item igual agres
são :foi vítima vigário Corumbaio. 
com a cons~qúência desastrosa 
inoperância_ »::>licia e justiça lo
cal. Atenciosamellte." 

Era o que tinha a dizer. (Muí.."o 
bem; muito bem.) 

O SR.. GUA&Ac.t SILVEIRA -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela . 
ordem. · 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. GU_.ffi.ACí SILVEIRA -
\Pela ordem) . - Sr. Presidente, Se
nhores Constituintes. O nobre com
panheiro deputado E~bio Rocha 
tendo necessidade de retirar-se para. 
São Paulo, a firi:r. de participar de 
uma concentração, pediu-me comple-

(*) Não foi revisto pelo orador • 
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tasse seu pensamento a respeito da 
situação dos transportes em São 
Paulo . 

Já. é do conhecimento da Casa o 
pronunciamento do Sr. Abraão Ri
beiro, prefeito da cidade de São Paulo: 
"Não reconheço autoridade na As
sembléia Constituinte para iiiterpelar 
o Conselho Administrativo, constituí
do de homens honrados e capazes." 

Ddxando de parte a deselegância 
do gesto do sr. Prefeito de São 
Paulo, qire dessa maneira nega auto
ridade aos supremos representantes 
do povo brasileiro, devo dizer que o 
S.S. errou fundamentalmente na 
apreciação· a respeito desta colenda 
Assembléia Constituinte. 

Esqueceu-se S.S. de que a sua pró
pria autoridade decorre da nossa, por
que, se não houvéssemos aprovado a 
Carta Constitucional de 37 não teria 
êle ocupado o lugar que está. ocupan
do, por simples nomeação. Foi um 
crédito de confiança dado ao Govêr
no que permitiu, por nossa autorida
de, que S. EJ<.". ocupasse aquêle car
go, sem úS votos do povo. 

O Sr. Carlos Prestes - Confirmo 
as palavras de V. Ex" .. As autorida
de:. do Es!:a<lo de São Paulo estão 
bem represent11das pelo Prefeito 
Abraão Ribeiro, que nos responde da 
maneira atrevida por que vimos ain
da ontem, pelo Sr. Oliveira Sobri
llho, fazendo as acusações tolas e ri
dículas a respeito dos membros desta 
Assembléia, que se locomovem a São 
Paulo. Eu, pessoalmente, estive na
quela cidade e o Sr. Oliveira Sobri
nho, em nota oficial. da Secretaria de 
Segurança, logo em seguida declarou 
que era culpado de uma greve que 
surgir& dois ou ·três dias depois na
quele Estado, na Estrada de Ferro São 
Paulo Railway. São, todos, auxiliares 
da mais imediata confiança do Se
nhor Macedo Soares, os quais tratam 
de maneira descortez e arbitrária a 
Assembléia, procurando desmorali
zá-la. 

O SR. GUARAC!f SILVEIRA -
Em meu discurso escrito fiz re!erên-

. eia a diversos fatos como êsses que, 
na .minha opinião. geram· o comunis
mo no Brasil, e deverão ser afastados, 
para que tenhamos uma"' democracia 
pura em nossa pátria. 

Voltando ao assunto,·direi que tam
bém errou o Prefeito Sr.· Abraão Ri
beiro, naturalmente por falta de téc
nica parlamr,ntar. ao supor que um 
simples pedido ·de informações signi
fique desre~peito para com os homens 
honrados e capazes que constituem o 

Conselho Administrativo de S. Paulo. 
O Sr. DoZor de Andrade - E' tam

bém conseqüência do fechamento do 
Congresso por oito anos. 

O SR. GUARACí SILVEmA -
Aceito que êsse fator seja iDr.uente. 
mas nomen3 com a mentalidade do 
Sr. Abraão Ribeiro, ainda que decor
ridos cinqüenta anos fora do regime 
parlame11 tar, deveriam saber que um 
:,ilnple,:, pedido de informações não re
presenta desconfiança em relação a 
quem quer que seja. 

O Sr. Aureliano Leite - Está. apu
rado que o Sr. Abraão Ribeiro tenha 
proferido essa frase? 

O SR. GUARAOí SILVEIRA -
Ate o presente s. Exª. não o negou. 
e aquela expressão foi publicada em 
i.;m llv~ mais prestigiosos jornais de 
.õão Paulo. Competia a S. Exª., fôs
:,e inverídica, apres~ntar a esta AS
.l>embléia o seu íormal -desmentido. 

O Sr. Aureliano Leile - Formulei 
11. dúvida porque acho a frase incrível. 

O SR. GUARAOí SILVEIRA -. 
Também eu, mas compete ao Senhor 
Abraão Ribeiro negar-lhe sua autoria. 

O Sr Dolor de Andrade - :rrata
:;e de um advogado notável do fôro 
de São Paulo. 

O Sr. Pedroso Júnior - Já demos 
oportunidade ao Prefeito de São Paulo 
de confirmar ou não a declaração que 
lhe é atribuída. · 

O SR. GUARACí SIL"'..'EIRA -
Quanto !l.O mérito àa questão, cumpre
l>le declàrar que não é possível, neste 
regime transitório, estabelecer-se con
orato de tamanha monta, como êsse 
dos transportes na capital paulista. 
que poderá prejudicar os interêsses de 
quase dois milhões ele habitantes, em 
:.ua maior parte empregados de pe
quenos ordenados. E' necessário que 
us autoridades estaduais compreen
dam que as legitimas assembléias do 
povo estão em vésperas de se cons
tituil·em. Sua missão será fiscalizar 
tais contratos e promulgar as leis 
que digam respeito. Ao apagar das 
luzes os contratos ms.is honesto.s . 
quando perigosos. não devem ser con
cluídos. 

Solicitaria a V. Ex~ .. Sr. Presiden
te. formulasse um apêlo ao Prefeito 
Abraão Ribeiro para que. neste pe
ríodo transitório de Govêrno, não em
penhasse os iiiterêsses nai::ionais num 
contrato de tal vulto, que semente 
pelos legítimos representantes do 
povo deverá ser levado a efeito, isto 
é, quando a Assembléia Constituinte 
do Estado estiver funcionando. 
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Trago, pc!.s, meu protesto contra 
a exp1·essao por S. Exª. empregada 
e, alneiB., conira o perigoso contr.ato 
que pretendem fazer sem as devidas 
cautelas, isto é, sem que sõbre êle se 
manifestem os representantes legíti
mos que o povo de São Paulo irá ele
ger. <Muito bezn; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Paulo sarasate, pri
meiro orador inscrito: 

O SR. PAULO SARASATE - Se
nhor Presidente e Senhores consti
tuintes: Quando a caminllo desta 
• ~bl~ia. tive ensejo àe delrar .a 
vista sõbre um jornal de São Paulo, 
no qual encontrei um comentário 
oportuno e Cintilante do nosso emi
nente e prezado colega Sr. Plínio 
BaITetO. 

O Sr. Plínio Barreto ·- Obrigado 
a V. Ex.". 

O SR.. PAULO SARASATE - De
parei. logo de início, nê.sse comen
tário, uma frase que pode servir de 
fundamento às considerações· aue 
pretendo fazer em defesa da e:rnen
.ca de minha autoria e do nobre re
presentante Sr. :Qetiuta::lo Epi:og() 
Campos, que objetiva a equjparação 
D.e extl'anumerários. 

Diz o articUlista. com nnuta pro
priedacl.e. refel:indo-se à Con.stituicá() 
que ~s elaborando: "Nem rea
cionária, nem d<imagógica". E e\.\ 
acrescento: ~Mas democrática". 

Naquela frase, qUis sintetizar o 
ilustre jOl"na.lista a nacess~ade de· 
que o.s 'modelad<ll'es da Cozistitllicão. 
traçando-se uma linha conservadora 
não caiam, por temerem a acusação 
de serem dexnagógicos, no perigo <le 
elaborareni uma Carta Política com 
disp~itivos reacionários. ou em que 
se de1'Ce de assegura.r certas e deter
minadas garantias. 

?â poucos dias. ouvi a decla1·a:;iô 
feita desta tribuna por wn ilustre 
Senhor Representante. aludindo aos 
qu~ defendem os inquili.'los. e:n nosso 
J?alS, de !J.Ue não telltia ser acoimado 
ae co~trario aos seus interêsses. por
que .nao receava ser chamado de con
servador. 

Pois bem. Srs. Representantes. se 
,ser demagogo é defender os interêsses 
do povo; se ser demagogo e defen
der a causa justa de classes numero
sas; se ser demagogo é defender os 
inquilinos e os funcionãrios pübliccs, 

tambéJ:n não me arreceio ele que af:
s.tm me classifiquem. 

Lutar pe-:S.S aspirações do povo não 
é ser demagogo; é. sobretudo, ser de
mocrata, porque democracia é o gc
vêmo do povo. pelo povo e Para o 
povo. <Muito bem>. 

E' nessa condiÇão que venho à tl":i
buna defender a emenda. a que llá. 
pouco aludi, a qual nada possui de 
demagógica. nada encerra que obje
tive cortejar o funcionalismo JlOl' 
motivos inconfessáveis ou de ordem 
política. Nãci. E' _uma emenda que 
reputo necessária, - - ifuj)rescindivel . 
1)orque está rigorosamente dentro da 
boa técnica leinsrativa. que. essa &im. 
foi deturpada pelo regime discrieio
nário. Enquadrar-se-á.. perfeita.men
te, dentro das ni,s~os!ções Transitó
rias da Constituiçao. o diSJ>ositivo 
sugerido por ser. de fato, acaute
lador de interê:ises e repara.dor de 

1nJu$tiças .. _. Trata-se. portanto de 
emenda que nenhum de · nós deve 
considerar pecado :incluir no· -iextc . 
constitucional que estamos elabo
rando. 

O Sr . . Medeiros Neto - Com ~a
tisfação, secundo a emenda. E in
fol'lllo que acabo de receber tele
grai:na do m~u Estado, formulado 
por vãrios e.'tb-anumerátios. entTe os 
quais alguns hã com quase dez anos 
de $ervlço e Cl'Qe. xnau grado o exem
plo dado' tie:o Govêmo l"ederal em 
rela.cão ·· a outros funciciná.rios d•~ 

mesma catego:ria. não foram 'bene
ficiados. Isto é uma lamentâvel in
justica. princit>al.111ente e111 face d a 
ConstitUicáo. 

O SR. PAULO SARAS.li.TE -, \Tos
sa .Excelêilcfa tem razão; e as in
justicas. para quem ol;>serya de fato 
o que está ocorrendo com os extra
nutnerãrios, são bem. :n.aiotes. em 
certos casos, do que a.q_uclas a ctUe 
V. Ex.ª acaba de reportar-se. 

O Sr. Jurandir Pires - A tese auc 
o nobre orador perfilha é e.'tata. Nãei 
pode haver uma pessoa de boa fé que 
sustente opinião em contrário tetido
se em vista que a defesa .social do 
funcionallsmo. tem no seu ;:eme pre
cisamente a segurança dos seniçcs 
públicos. 

O SR. PAULO SARASATE - ·Vo..\:
sa Excelência diz muito bem. Tra
ta-se de medida de orde.'tl social e 
ta.m~m de ordem noliti<:a. no bom. 
sentido; porque a· Constituição que 
vamcss entregar ao pais tem como 
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uma de sua.s finalidades básicas a 
:Proteção das liberdades púb:::icas. e 
estas não serão a.cauteladas se parte 
do funcionall:smo fôr -deixada à 
mercê de quaisquer autoridades fac
ciosas que, comprimindo a cons
ciência. de seus subalternos. tenha 
fôrças para.. ativá-los fora da.s fun
ções assim que êsses servidores di
vergirem de seu pensamento parti
dário. · 

O Sr. Jurandir Pires o pro-
blema. foi a.gravado. durante a di
tadura.. com a criação e ampliação 
dos quadros de m,ensalistas. dimi
nuindo cada vez mais a classe dos 
funcionários públicos. 

O Sr. Nestor Duarte - Pode-se 
acrescentar qüe o progresso da li
berdade política. do Brasil caminha 
pari passu com a segurança do fun
cionalismo. 

O SR. PAULO SARASATE - Diz 
V. Ex.ª muito bem e em abono do 
que V. Ex.ª acaba de a.firmar. se 
não bastasse o seu depoimento po
deria invocar a palavra do acatado 
publicista. autoridade em Direito 
Administrativo, que é Ruiz Y Go
mes. Em seu livro uPrinciDios Ge
ra.is de D~ito Administrativo". 
pág. 174, sustentando a necessidade 
da extensão da vitaliciedade afirma. 
que entre os maiores beneficies dai 
:resultantes está justamente a pro
teção das liberdades públicas. São 
estas, permita a. Casa que eu leia 
as vantagens apontadas pelo trata-· 
dista citado: 

1.0 ) Assegura a independência e 
imparcialidade do funcionário 

2.0 ) Protege· as liberdades públicas. 
3.0 > Garante o princípio da separa

ção dos poderes. 
4.0l Garan:te o bom funcionamento 

dcs serv!ços públicos. 
5.0 > Favorece o princípio , da espe

cialização em benefício do serviço.··· · 
6.ºl FaYorece o princípio da auto-

ridade. · 
Como e tempo de qu:? disponho é 

pouco, não é mister citar casos c:;n
cretos, incluindo-os em cada uma des
sas vantagens enumeradas pela refe
rida autoridade. Mas os .Srs. REpre
senta.ntes, que estão em contato com 
a realidade do Brasil, bem poderão 
tirar daí as conclusões compatíveis 
com os casos particulares de nossa 
terra e de·nossa gente. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, quero 
chamar a atenção do Plenário. não 
para o modesto orador, (não apoiados) 

mas para. a causa que está. defendendo, 
qr~ é muito justa, porque, segundo tenho 
podido depreender dos trabalhos que 
se realiza no seio da. Comissão Cons
titucional, a urgência. do •.empo, real
mente ca.J;lital neste momento, não 
permite aos seus ilustres membros se 
detenham no exame de certas e deter
minadas questões, que apesar de 
importante§, vão sendo relegadas a 
plano secundário. ou mandadas paxa. 
a lei ordinária. Terá, assim o Plenãtio, 
necessáriamente por um imperativo 
de sua própria consciência e de suas 
responsabiliidades, de examinar com 
carinho essas questões para da.r a ~ -
vra final sóbre elas. Daí porque encarece 
a atenção da Casa. para a equiparação 
dos extranumerários, mormente por
que paira por aí muita coniusão E"m 
tômo de assuntos especializados. a.ti
nentes ao funcionalismo público. Há 
muitas pessoas, de boa. fé que con
fundem interino com extranume:rário. 
quando interino é funcionário por sua 
.natureza temporário, e extranumerá
rio, no pé em que agora se encontram 
os. nossos quadros administrativos. é 
um servidor que em muitos c:i.sos 
exerce função permanente. 

O Sr. Carlos Marighela - V. Ex." 
permite um aparte? 

O SR. PAULO SARASATE - Com 
prazer, 

O Sr Carlos Marighela - A causa. 
que V. ·Ex" defende é inteiramente 
justa. Nosso Partido apresentou emen
da que. creio, coincide com a do no
bre colega, sôbre os extranumerários. 
Pensamos que o extranumerário, com 
mais de dois anos de serviço. deve 
ser efetivado e gozar de tõdas as ga
rant.ias d!l lei. S nesse sentido a emen. 
da que oferecemos às "Disposições 
Transitórias". 

O SR. PAULO SARASATE-Muito 
grato pelo aparte de V. Ex". A nossa 
emenda, a primeira. que se apresentou 
sôbre o assunto nesta Casa.· l'eza. 
textualmente. o seguinte: 

uos atuais extranumerários são 
equiparados, para todos os efei
tos, aos runcionários públicos, des
de que contem mais de dois anos 
de serviço ininterrupto e exerçam 
funções permanentes". 

Notem bem Srs Constituintes, os 
térmos da emenda.. Ela nada tem de 
alarmante, nem para os que se pro
clamam defensores dos cofres públicos 
nem para aquêles que se apegam a 
certas e determinadas sutilezas para 
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sustentar que a. emenda não se pade 
enquadrar no texto constitucional.. 

o s.r. Rui santos - Nessas questõés, 
V. E.-...""" deve ter sempre em mente 
que mUitas vêz,es não são defensores 
dos cofres públicos os que se !ntitu
lam e omo tais ..•. 

O SR. PAULO S.ARASATE - Irei. 
demonstrar primeiro procedência da 
emenda, à luz dos fatos e de]J<Jis a sua. 
constitucionalidade .. :e: o que preten
do, dentro dos meus minguados re
cursos intelectuais, (não apoiados) e 
do tempo mais ou menos restrito de· 
que disponho. 

O Sr Jurandir Pires - V .Ex.~ está 
falando em extranumerãrios mas a 
situação é mais grave, porque· existem. 
hoje, mensalistas ... 

O SR. PAULO SARASATE - Che
garei a. êsse ponto. 

O Sr. Jurandir }>ires - . . . que 
não são em rigor extranumerários e 
não tem as regalias dos funcionária.s 
públicos. São permanentes, porém, 
sem essas regalias. . 

O S'a. PAULO SARASATE - Serâ. 
-qm. dos pontos do meu discurso, que 
está esquematizado. 

A nossa emenda - e peÇo muita 
atenção para êsse palticUlar - é di
ferente de outras que mandam efeti
va?' todos os extranumerâ.rios pura. e 
simplesmente. Efetivar é uni.a. coisa. 
e equiparar é outra. Efetivando pura 
e simplesmente os extranwnerár:ias. 
sem distinguir entre as suas diversas 
modalidades. incidiremos num êrro 
contra o qual me bati desta tribuna. 
quando defendi .minhas emendas ao ' 
Capitulo "Do Funcionalismo :Público'.' 
Não é possível efetivâ-los em sua to
:talidade porqu.e há. ext:ranumerârios 
que não podem ser estabilizados nas 
funções devido a própria. precarieda
de delas. Mas equiparando-os, nos 
tê:rmos da emenda. que . faremos? Da
reinos a numerosos extranumerârios, 
que já. têm as mesmas responsabilida
des, e os mesmos àeveres dos funcio
ná.rios tltuiados. direitos idênticos aos 
que êstes .possuem. Só serão conse
qüentemente, efetivados se tiverelll 
cumprido ·as exigências feitas pela lei 
para o funcionalismo público em ge
ral, isto· ê, quando tiverem prestado 
concurso ou prova de habilitação ou 
então quando tiverem alcança.do o 
tempo de serviço que dá estabilidade 
aos demais funcionários titulàdos. 
Na~a. mais claro. nada mais lógico, 

nada mais dentro do rigorismo técnico. 
:portanto, do que essa emenda. E, para 

completar êsse rigorismo, é de lem
brar que no texto proposto se declara 
textualmente que o extranumerário a 
ser equiparado deve contar pelo me
nos dois anos de serviço. Dois anos 
que correspondem ao atual estágio 
probatório do Estatute> dos Funcioná
rios Públicos. 

O Sr. Fernandes Távora - V. Ele.ª 
tem tôda a razão. É ato de perfeita 
justiça o que. defende. 

O SR. PAULO SARASA'I'E - Obri- . 
gado a V. Ex.ª Além de prescrever 
tal prazo, nossa emenda também dis
põe que só podem se! equiparados aos 
funcionãrios titulados - os· estraiiume. 
rá.rios que exercem funções permaneii'.. 
tes. Isso é mais do que lógico: é im· 
prescindível e humano. Estamos ape
nas pretendendo reparar êrro gra
víssimo que se cometeu nos quadros 
administrativos do pais e do qual não 
poderemos sair seni maiores injll.9-o 
tiças e delongas senão por meio de 
~ição ___ da. própria Constituição. 

Tanto assim qu~ o Da.sp.e autoridadetl · 
que já examinsxazn o caso, embora - , · 
enunciando sua boa vontade para. com. 
a classe dos e:ttranumerários não pu
deram chegar até agora a conclusão 
positiva sôbre o asSUllto ... 

O Sr. Plínio Pompeu - Por que 
V. Ex.~ não iDclue na sua emenda. 
também os interinos? Há. interinOi; 
com mais de cinco a:oos de ,serviço. 
ll:les não têm culpa se o govêrno não 
abriu concurso. · · 

O SR. PAULO SARAS.à.TE - ln· 
ter.ino niio é, a rigor, funcioná.rio. A 
interinidade, em regra, não gera. di. 
reitos. V. Ex."', nesse ponto va.i per. 
mitir que discorde de sua opinião. 

o Sr. Plinio Pompeu - Os interinos 
não têm culpa, repito, se o govêrno 
não abre concurso. 

o sa. PAULO SAR.ASATE - Ois 
funcionários nomeados em caráter in· 
terino não pOdem se:r efetivados se
não mediante concurso. E da lei e 
das boas normas juridicas. Do con
trário, cairíamos na p:rática de se no
mearem funcioná.rios a dedo por fn
junções políticas, prejudicando a boa 
tese da seleção de valores e reconhe
cimento do mérito. E' a.dmissivel a 
efetivação de interinos, numa dispo.. 
s!ção transitória, paro. o que contem 
mais de dez anos de serviço. 

o Sr. Segaãas Viana - As obser
vãções que V.' Ex.ª está. :fazendo são 
multo oportunas, qu!l!ldo a Comissão 
Constitucional, no desejo de apressar 
seu trabalho, está sacrificando o e&-
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tudo das emendas, os inter&ses de 
todos os trabalhadores e da própria 
nação. 

O SR. PAULO SARASATE - Por 
isso mesmo é que ainda há pouco me 
referi à necessidac!e de prestar o ple
nário a maior atenção ao que se está 
passando na elabQração constitucio
nal, para qua po:.:sa profmr seu ve-

. redict:um com perfeito conhecimento 
de causa. Há questões importa.ntís-
simas - como eu frisei e acaba de 
referendar 0 tnobre apartea;nte - que 
devido à urgência, estão sendo pos~ 
tas de 19.do pela Comissão .Constitu
cional. E não vai ~o qualquer res
trição aos membros dil. Comissão, a 
cujo trabalho, premido pela fatali
dade dos . prazos, a cuja pertinácia 
e a cujo esfôrço rendo as mais sin
·eeras homenagens, pois tenho sido 
itestemunha de suas etividades- o 
plaiá.rio, porém, tem a obrigação de 
votar conscientemente o texto aqui 
trazido e as respectivas emendas. Os 
Senhores Representantes devem ficar 
portanto bem inteirados dos assuntos, 
sobretudo· 0s nobres colegas que não 
são especializa.d0s em certas matérias 
.mas desejam, como os outros, dar seu 
voto com inteireza, sem prejudicar. 
:por exemplo, de maneira nenhuma, 
uma. elas~ numerosa, que vem pedir
aqui, não um favor, mas um ato de 
meridiana., de estrita e indispensável 
justiça_ <Muito bem.> 

Sr. Presidente, vou fazer agora li
geiro histórico da sit~ção do extra.
numerá.rio no Brasil. Foi a Lei nú
mero 284, de 28 de outubro de 1936, 
considerada como lei bâs!ca da ad
mmistração pública, no tocante a 
sua estrutura, foi essa ~i. em seu 
art. 19, que criou duas catego::ias de 
servidores públicos: funcioná.rios e 
;pessoal extra.numerário, dividido êste 
em. contl"atados, mensa.listas, diaris
tas e tarefeiros. Essa lei - digo 
num parêntesis - obedeceu tanto 
quanto possível à boa. técnica, às 
·boas normas, acom;pa.:nha.ndo aliás, 
o que l!:e tem feito nos Estados Uni
dos. 

Crialldo as duas modalidades de 
servidores, funcionári<>s e extranume
irários. estabeleceu a lei o meio de 
distingui-los. Qual foi essa distin
ção? Foi dupla: _primeiro, os extra
numerários são admitidos para exer
cerem funções auxlliares Cart. 51) ; 
segundo, os extranumerários se:i:ão 
sempre admitldoo pelos prazos que 

f?rem indispensáveis ao serviço (ar
tigo 19, parágrafo único) . 

Está.. certo! rigore>l:amente certo. Se 
<.> servidor e admitido para determi
nado. prazo e se vai exercer fut1ção
aux1liar, é claro que não .pode gozar 
dcs .mes~os direitos e vantagens do 
funcionalismo em geral. Mas essa lei 
q.ue reputo certa, está, hoje, na prá~ 
t1ca. V'..sceral e completamente d.etur
pada nos seus ogjetivos e na sua cJ.ar. 
rez!l-. Deturpada ·por que? Porque, 
hoJe em dia, há extranumerário.s e 
em . ~nde número, que não a~as 
aruchares, mas funcionários em iguais 
condições aos titulados. E há, por 
outro lado, extranumerãrios que de
v~n~o. ter sido admitidos ao sêrviço 
publico por determinado prazo, pos
suem, entretanto, 10, 15, , 20, e até 
3~ anos de exerciêi.o. Quem o diZ 
nao sou eu apenas. E' igual!nente 
o diretor do pessoal do Ministério 
da Educação 0em entrevistá à im
pre11Sa, publicadà no "Diário da As
sembléia" de 27 de junho de 1946, 
pág. 2.075, que aponta a nova si
tuação que se criou para o extra:nu
merário. 

Vou lê::- trecho da entrevista e peço 
a atenção dos nobres Constituintes 
para es.;a palavra autorizada: 

"Se considerarmos o disposto 
no art. 51 da Lei n.O 284, de 
1936,. teremos encontrado a causa 
da desigualdade de tratamento. 
Ao criar o extra.numerário como 
uma modalidade de servidor pú
blico, a lei estabel~u o prin
cipio de que éle seria admitido 
para exercer funções auxiliares, 
de respoosabilidades menores que 
as atribuídas ao funcionário. 

A precariedade da admissão. 
sempre feita. "pelo prazo que fôr 
indispensáveis" (parágrafo único, 
l!l't. 19, Lei 284, cit.), é outro 
motivo · que justüica. o trata
mento d~sigual. 

A verdade, porém, é que. com 
o correr dos tempos; a. situação 
do eictranumeré.rio, no serviço 
público, vem se identificando, de 
tal modo ,com a do funcionário 
que as diferenças apontadas só 
existem nos textos legais. 

O art. 10 <io Decreto-lei nú
mero 5.175, de 1943, já dispõe 
que ao extranumerá.rio se aplicam 
"as disposições do Decreto-lei nú
mero 1. 713, de 28 de outubro de 
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/ 
19~9. referentes aos deveres e 
açao üsciplinar, i!!dependendo, 
porém, a dispensa de inquérito 
a:imlnistrativo". 

Portanto, sendo º"' mesmos os 
deveres e as responsabilidades, 
iguais devem ser os diz'eitos · e 
vantagens". 

Havia outra caractetistica do ex
tranumerário que também já desa
par20eu: a recondução anual. Quan
do re criou essa -categoria de servi
dores em nooso pais, foi prevista a 
recondução anu:i.l, isto é, ê1es eram 
,a.tim'.t:do3 pelo prazo de um ano e 
sô p:derism passar ao a.no seguinte 
se hotwe:se expressa recondução, ba
seada a:ia n€cessidaõe do serviço 
púb!!cc. Entretanto, e&a exigência 
foi abol:da pelo Decreto-lei n.0 1.909, 
de 1939. Daí por diante, senllal'es 
Constituintes, fõram aumenta.dos os 
deveres do extranumerãrio, até che
garm~s a situação atual, em que 
funções públicas permanentes são 
exercidas exclusivamente por extra-· 
:numerários. Deixaram êles, ,portanto, 
em tais cazcs de se= auxiliares para 
serem :i,uxiliados. E cessaram, por
tanto, para ·numerosos integrantes da 
classe; as duas co."ldições que a dife
:rençavam da classe dos funcionários 
.titulados. · 

Para que ~e não pense, . :repito 
mais uma vez, que se trata de uma 
inovação absurda, a que pr·etendemos 
com a nossa ;emenda, poderia ler o 
depoimento dos diversos diretores de 
pessrel dos M!n.istél"ios da Fazenda. 
da Justiça, do Exte=ior e da Educa
ção, às pãgin~ 3.072 e 3.075 do 
''Diário da Assembléia", os quais são 
acordes em abonar o ponto de vista. 
que estou sustent.ando. 

O sr. Osvaldo Pacheco - Vcss:i 
:Excelêr,c:a permite um aparte? 

o SR. PAULO S.!'.RASATE - coro. 
praz~!". 

o Sr. Owalào Pacheco - O qua
dro de extra..."lumerârto foi criado 
:numa êp~ca em que se faziam de
cretos em gabinete;; fechados. Tenho 
~cebido, de inúmeros extranumerá
:rios, l'eclama~ões pedindo justiça 
desta Assembléi9.., e estou certo de 
que ela bem sab_erâ comprec..nder que 
se trata apenas de fazer justiça a. 
êsse quadro de funcionários que vêm 
senindo ao paf.;:. 

O SR. PAULO SARASATE - Diz 
V. Ex.ª muito bem. 

O Sr. Osvalá-0 Pacheco - A for
ma pc:r que vêm sendo tratados es
tas duas catego=ias - uma de um 
modo, outra. diversamente - ê con
tra os interêsses da própria nação, 
porque, às vêzes, um Chefe compe-. 

.· tente, por não satisfazer a interêsses 
políticos de seus superiores, é demi
tido injustamente. 

O SR. PAULO SARASATE - Tem 
razão V. Ex.ª quando diz que se tra
ta de fazer jústiça. Mas o meu re
ceio ê que a Asseíribtéia,-sem consi
derar a fu.ndo a questão, como a es
tamC'.!· consid·erando neste instante, co
mzta a injustiça de seguir um pare
cer contrário que por acaso seja ds.do 
a essa emenda, deixando à margem 
<:!a justiça e da equidade a nUI!le
rosa classe dos extranumerário.s. E 
po:- es·tar cem receio disso é que vim 
a ~-tr;._buna, de vez que, d~da. 

, a prcx:edêriêfa - da causa., .;"ria des
:necessária qu!l.lque:r argumentação a 
seu favor. 

Mas, afirmava eu, aqui está. a pa
la>-ra das técnicos. Assevera, por 
exemplo, o Diretor do Pessoal do Mi
nistério de Extzrior (Lê) : 

"- Repito, confof'me já o dis
se. que 0 conceito nuclear de 
ext:-anumerãrio se baseia na tran
s!tc."iedade de suas fu."lções. AS
sim sendo, ea justo que a ad
ministração engajasse a titulo 
precário, mediante a ju.:ta remu
neração disponivel para fins ex
plicitas e temporàriamente limi
tados. Eántr·etanto, aos pouco.s 
êsse conceito mesmo foi deixado 
ccmo característica. secundá.ria, 
~ tal medo que hoje o extra
nume=ário desempenha, na maio
ria das vêzes, =a função per
manente e de :impr.zscindivel ne
cessidade para o ~e:-viço". 

A con::lusão, Sr. P:esidente, é que 
há iguais responsabilidadi:s para nu
merosos .extranume=ários; são idênti
cos seus deveres, -em rels.ção ao fl.J.I). 
cicnalismo titulado, e, não ob:·tante, 
cs dire!tos são fundament:i!mente di
irersos. 

Vou enumerar algumas desigwll
dades gritantes, para que a Assem.
bléia, se ainda não . tiver conheci
mento dalas fique esta=recida diante 
ãe tanta falta de eqüidade, no mo
mento em que estamos elaborando 
uma Con,tituição na qual se vai ~e-
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prcdUZir ó prindpio de que todos são 
lgUais perante a lei. Se todos são 
iguais perante a lei, os extranume
rá.Tios que tiverem as mesmas res
ponsabilidades, Os mesmos deveres e 
a mesma f<>rma de ingresso no qua
dro da. administração que -OS titula
dos, não pod-erão, sob ·Peru!. de se 
:te.rir em cheio aquêle prmcfpio, se::: 
conservados em plano inferior a ês
tes. (Apoiados.) 

·Em primeiro lugar, o extranume
rá.rio não tem estabilidade. Mesmo 
com 30 anos de serviço, há dêles que 
.podem ser demitidas por um l.Wnis
tro, independentemente de ato do 
Poder Executivo. E os outras POdem · 
perder a funçãa até mesmo par ato 
do c:!l=te de repartição. Veja a Casa. 
pois, que arma poderosa estaremos 
deixando nas mãe''' de chefes facio
soo, f·e colocarmos à mercê de sua. 
prÓJ>~a vontade a sorte dêsses servi-
dores públicos! . 

Mesmo que o chefe da repartição 
não chegue a ser um facioso, o ex
tran'Qlllerário pobre, que atravessa 
difieilmente as ama'1"gu1"as da vida 
hodierna, ;pelo simples :receio de des
gcstar o chefe, terá a sua liberdade 
politica cerceada. Esta. a realidade 
óiante da qual não é possível ficar
mos de olhos :fechadas, diseutindo 
assuJ:JtOs de :menor importância, ta
g:!rel;mdo, enquanto uma classe nu
merC>,$11. trabalha e sofre sob a amea
ça. fje exoneração a qua.J.que:- mo
mento, com prejuízo <!e seu tempo 
de ~ço, de seu concurso, de tod<> 
o se~ trabalho, enf.lm, dedicado à ad
mini.i;tração brasileira. 

Ma.s, além de não possuir e.~:ta

biliclade, ·o extranumerário não tem 
<> di:reito, que os outros gozaxn., com 
mteira razão, de pedir licença para 
tratas de interêsses pa:rticulares. Es
sa lllodalidade de liceio.ça não ~Usa 
prejltÍZO aos cofres públ!cos, porque 
é co:icedida sem vencimento;s.. En
treta:i:tto, ao extranumerârio é ve
da.do :requ-e:rer licença para. tratar 
de interesses 'Pa.rticul.al'es, 'J>l>l'ClUe se 
o fizer será imediatamente demi
tido. 

Agora. m€Smo tenho conhecimento 
de llJ1l caso concreto dessa desigual
dade de tratamento. Um meu ilus
ue ccmter:râ.neo, médico dos mais 
compet.entes do ceará, que era eltt:ra
num:crário memalista, co:n:> ill5petor 
federal do ensino, tin1nl. que realizar 
nos Esatdos Unidcs à sua própria 

.custa., um curso de especialização 

.. 
numa de suas mais abalizadas cli
nicas. Rec:uereu licença para êsse 
fim, na fagueira ilusão de que tinha 
o mesmo direito dos demais funcio
ná.rios. Disse qual a natureza. do seu 
interêsse e justificou a. iin]lortãncia 
da viagem que desejava empreender. 
.Enti:etanto o <l.-es.pacho de seu pe
dido àe lice.nça foi mais ou menos 
nestes têrm-0s: "Considere-se exo
nerado, porque 9 extranumerár:io não 
tem direito a .licença. para tratar de 
interê:ses particulares". 

O Sr. Café Filho - Talvez _ 
:não era um protegido. · 

O SR. PAULO SARASATE - Vê 
V. Ex.ª que, mesmo analisando a 
questão sob seu aspeeto rigor~men
te jurídico e humano, não podemos 
escapar a apartes como o de Voosa 
Excelên-;:ia - porque êsse não era 
protegido ... 

E' êsse ·senhores Repr·esentanteE., o 
perigo maior de deixarmos abandcna
dos os extranumerários. 

O Sr. Cafc' Filho - &se o grande 
pi;rtgo. 

O SR. PAUI;.0 SARASATE - Ou
tro absurdo, outra injui;tiça: o ex
tr.mumerário pode exereer determi
nq.do lugar de chefia. Telll. capaci
d~de e é nomeado para eercer o car
g(). Entretanto, não pode receber a 
~cação de função. F.ica perce
bE;ndo o mesmo provento a que ti
nha direito em sua :função primitiva 
e só êle. Os demais !uncioná:rios, a.o 
contrário, recebem gratificação de 
fQnção que, como o ;nome ~·tá di
ze:ndo, é inerente ao exercício da fun
çã.o. O extranumerário, porém, que 
parece, na administração brasileira, 
não ser filho de Deus. exerce a che
fia, sem perceber gratificação corres
illonden te . 

o Sr. Café Filho - Ssse é o cri
tkrio geral; entretanto, o- governo 
abriu agora exceção pa-:-a Os extra.
numerários d.o Departamento Fed-eral 
de Compras, que exercem função de 
chefia, mandandcrlhes atribuir gra
tificação. Isso cc.nfi.:rma ,nosso ;racio-
cúrió. · 

O SR. PAULO SARASATE -
l:tá necesüdade de se estabelecer um 
critério uniforroe, não se legislando 
Para casos particulares, movido por 
êsse ou aquêle interêsse de qualquer 
natureza. Devemos legislar de modo 
geral. Fazê-lo parciallXlente, como pre
tendem alguns, importa el!l ca.irn1C6, 
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... 
aem dttvida, nos casos de afilhaclismo 
ou de filhotismo, que são, lm'cliz
mente, UlX1a. gra.mie Tegra da adminis
tração brasileira. 
. outra vantagem, sr~ Presidente, 
que não desf·ruta. o eJttra.numerá.rio 
foi recentemente conce<lida ao fun
ctonafü;mo titulado: licença para. 
tratamento de saúde de pessoas da 
família. O funcioná.rio, em geral, 
tem direito a essa modalidade de li
cença; mas o extranum-erárlo en
enteaAl.o da . adminii;.tração-. pÜb!ica. 
não pode gosar êsse beneficio. Se 
cogitar de :afastar-se do serviço, em 
momentos de aflição intima, como 
justo estímulo à sua dedicação, como 
prêmio de ordem social, acenam-lhe. 
de logll); coro. a d~o do cargo 
que v.illha. ocupando. . . E' incrível 
mas é verdade. 

Por último, senhores Representan
tes, e também é para pasmar, ve
j-8.mos o que ocorre com a aposen
tadoria: seja. qual fôr sua. moda.li
da.de. para. o extra.numerário só será. 
concedida com 70% dos proventos que 

. dereriam caber ao funcionário em 
geral. 

Tildo isso constitui, iD.eqüivocamen
te, .uzn clamoroso atentado contra os 
princ(pios da igualdade social, que 
veme>1; a cada passo enuncia.dos em. 
vário$ dispositlvos do Projeto, sobre
tudo no capitulo da. Ordem Econô
mica Social. Proclamam êsses dis
positivos a igu'!ldade social: para. 
iguais direitos, iguais deveres: entre
tanto, quando chega.ma!> à hora. pre
cisa. de aplica:t' essa teoria., apresein
tada em torm.a. escor:reita, lantejou
lante, brilhante, esplandente, quan
do chega.mos a.o momento de pô-la 
em ·Prática, quase todos fogem, quase 
todos se a.rreceiam de dar ao povo 
ou a uma classe numerQSa. àêsse 
povo; aquilo a que tem i.rretorquivel 
d.irei~. com mêdo, talvez, de serem 
'3.COinJ.ados de demagogos ou comu
nistas. . . <Muito bem.) 

O SR. P~ENTE - Lembro 
a.o nobre orador estar finda a. hora 
do eltJ>t!diente. 

O SR. PA.ULO SARASATE -
Sr. P.residente, era meu intento re
sumil", o mais possivel, estas conside
rações, a. fim. de poder encerr&-la.s 
nesta meia hora que me coube do 
Expediente. Tal, porém, não foi 
possivel, motivo por gue peço a. Vossa. 
ExcelêDcia. considerar-me insc:rito pa.
ra, na. próx!Jlla sessão, Ultimar o meu 

discurso, deixando outras faces d<> 
probl=a. <Muito bebm; muito bem. 
Palmas. O orador é cu.mprimem-
tado.> 

(Durante o . discurso ão sen1wr 
Paulo Sarasate, assume a pre
sidência, o Senhor MeZo VipM, 
President.e. ) 

O SR. PRESIDENTE - Está 
!inda a hO:t'a. do ·Expediente. Pas
sa~e à 

ORDEM DO DIA 

COmpareceram 177 Senhores R.epte
sentantes: 

Partido Social .Oemocrcitico 

Acre: 
Castelo Branco. 
:S:ugo canieiro. 

Amazonas: 
Alyaro Maia. 
Valdemar Pedrosa. 
:Pereira da Silva . 
Cosme Ferreira·.·- .. _ 

Parâ: 
Alvaro Adolfo. 
Ouarte de Oliveira. 
Lameira l3ittencourt. 
Carlos N0gueira. 
Nélson Parijós. 
João Botl!Jho: 
:R.ocha Ribas. 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
crepori F'l"anco. 
José Neiva. 
Afonso Ma.tos. 

Pia.ui: 

Renault Leite. 
Cea.rã: 

Osvaldo $tuda.rt. 
Raul Barbo.sa.. 

R. G. Norte: 
Dioclécio Duarte. 
Mota Neto. 

Paraíba: 
Jandui Ca.rneiro. 
José o!ofili. 

Pernambuco: 
Etelvino Lins. 
Agamemnóm Magalhães. 



Ja.rba.s Maranhão. 
Osca.r Carneiro. 
'01fsses Lins. 
Ba.rbasa Lima.. 

Alagoas: 

Góis Monteil;o. 
Silvestre Péricles. 
Antãnio Mafra. 
Afcoso de Carvalho. 

Sergipe: 

Graco cardoso. 

Bahia.: 
Pinto Aleixo. 
AJ.oísio de Castro. 
Vieira. de Melo. 
JUtamirando Requião. 
Eunãpio de Queirós. 

Espírito Santo: 
Vieira de Resende. 

Distrito Federal: 

.J.ona.s Correia. 
Jo.;:é Romero. 

R. Janeiro: 

Pereira. Pinto. 
Amaral Peixoto. 
l!:duardo Dll"Vivier. 
Getúlio Moura. 
Acúrclo Tôrres. 
Miguel Couto. 

Mjoog Gerais: 

Melo· Viana.. 
Benedlto Valada:res. 
Juscelino Kubitschek. , 
:Qodrigues Seabra. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
José Alkmlm. 
Augusto Viegas. 
Olinto Fonseca. 
La.ir Tostes. 
M.flton Prates. 

São Paulo: 

Go!redo Teles. 
Noveli Júnior. 
António Feliciano. 
César Costa. 
Costa Neto. 
José .Armando. 
Borãcio La.fer. 
Ataliba Nogueira.. 
João Abda.la.. 
Honório Monteiro. 
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Goiãs: 
Pedro Ludovico. 
Diógenes Magalhães. 
João d'Abreu. 
Caia.do Godói. 
GaJ.eno Paranhos. 
Guilherme Xavier. 

M. Grosso: 

Ponce de Arruda. 
Martilúano Araújo. 

Paranã: 

Flávio Guimarães. 
João Aguiar. 

~ Gomi Júnior. 
S. Oata.rina: 

Ner~u Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Orlando B!asil. 
Roberto Grossembacher. 
Hans Jordan. 

R. G. Sul: 
Ernesto Domeles . 
Elói Rocha. 
Damaso Rocha. 
Ante:o Leivas. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Bayard Lima. 

• 

• 

União ))emocrãtica Nacional 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 

Pia.ui: 
José Cândido. 
Adelma.r Rocha. 
Plinio POinpeu. 
Gentil Barreira. 
Beni Carvalho. 
F r,!:lerto :acd1liri.:.es. 
Fernandes •J t;es. 
Leão Sampaio. 
Edgar de Arruda. 

R. G. Norte: 
Ferreira. de Sou.1:a. 
José Augusto. 

Paraiba.: 
João 'CTrsulo. 
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquino. 



Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
João Cleofas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Mário Gomes. 
Rui é'almeira. 

Sergipe: 
Valter Franco. 
Heribaldo Vieira. 

Bahia: 
Aloisio de Carvalho. 
Otãvio Mangabeira. 
Luiz Viana. 
Clemente Mariani. 
Rafael Cincurn. 
Aliomar Baleeiro. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 

Distrito Federal: -Hamilton Nogueira. 
Euclides Figueiredo. 

R. Janeiro: 

Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José Leomil. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Cas~.ro. 
José Bonifãcio. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 

São Paulo: 
Paulo Neguei.a. 

Mato Grosso: 
João Vilasboas. 
Dolor de Andrade. 
Agrícola de Barros. 

S. Catarina: 
Tomãs Fontes. 

R. G. Sul: 
Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 
Luiz Lago. 

Distrito Federal: 
Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
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Segadas Viana. 
Benicio Fontenele. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva. 
~rreto Pinto. 

R. Janeiro: 
Abelardo Mata. 

M. Gerais: 
Leri Santos. 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Romeu Fiori. 

Paranã: 
Melo Braga. 

R. G. Sul: 
Artur Fischer. 

Pp.rtido Comu1iista do Brasil 
Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Agostinh1>-0fur.eira . 
Alcª-do Coutinho.···· 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
João Amazonas. 

São Paulo: 
José Crisplm. 
Osvaldo Pacheco. 
Caires de Brito. 

Partido Republicano 
Maranhão: 

Lino Machado. ' 
Pernambuco: 

Sousa Leão. 
Sergipe: 

Durval Cruz. 
Amando Fontes. 
Minas Gerais: 
Jaci Figueiredo. 
Dame! Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Má.rio Brant. 

Paranã: 

Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 
Parã: 
Deodoro Mendonça. 
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Bahia: 
Teódolo, Albuquerque. 

Pc.rtido Democrata Cristão 
Pernambuco: 

.Anuda Câmara. 

Partido Republicano Progressista 

São Paulo: 
Campos Vergal. 

Partido Libertador 

l:t. C. Sul: 
Raul Pila. 
O SR: RUI ALMEIDA - Sr. Pre

sidente, peço a palavra, .Pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a pa

lavra o nobre Representante; 
O SR. RUI ALMEIDA (pela ordem) 

<Lê o seguinte discurso> - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes: a incorpo
ração dos abonos aos salãrios dos co
merciários, para efeito de desconto de 
suas contribuições, tem despertado 
discussões, tanto na imprensa como 
na Associação Comercial, principal
mente, por parte do Presidente da 
Confederação Nacional do Comércio, 
Sr. João Daudt de. Oliveira. 

A orientação da Administração do 
I. A. P. e., em harmonia com o 
ponto de vista dos comerciários, que 
estão de pleno acôrdo em que sejam 
feitos os respectivos descontos, além 
de merecer os melhores aplausos, ante 
o 11mparo que semelhante providência 
proporciona aos trabalhadores no co
mércio, encontra manifesto apoio na 
lei e em julgados do Conselho Nacio
nal do Trabalho. Senão, vejamos: 

1.0 - O Decreto-lei n.0 6.223, de 
22-1-44, em seu art. 4.0 , dispõe: "Os 
salários fixados pelos Decretos-leis nú
meros 5.977, 5.978 e 5.979, todos de 
10 de novembro de 1943, são, respei
tados os prazos de vigência, incorpo
rados à. remuneração dos empregados 
para a plenitude dos efeitos legais, 
inclusive os descontos previstos para 
os descontos fixados na legislação de 
assistência e previdência social". 

Por êste dispositivo da lei, ficou pa
tente, que os abonos incorpohdos à 
remuneração dos empregados, lhes as
seguram descontos, visando à melhoria. 
da assistência e da previdência social 
a que os mesmos têm direito. 

2.0 - Em face do referido art. 4.0 , 

o Conselho Nacional do Trabalho, em 

acórdão proferido em processo CNT -
3.181-46, publicado no Diário da Jus
tiça de 23-4-46, página 698, conside
rou incorporados aos salãrios os abo
nos concedidos na vigência do Decre
to-lei· n.0 3.813, de 10 de novembro 
de 1944. 

3.0 - Em vista dêsse pronuncia-' 
mente na Instância Judiciária do 
CNT, o Departamento de Arrecadação 
e Benefícios do I. A. P. C., promo
veu a expedição da Circular DB-110 
de 29-5-46, que teve em Vista a de
terminação da cobrança das contri
buições dos comerciários, compreen
didos nestas os abonos incorporados 
aos respectivos salários. 

Com os têrmos da mesma circular. 
se manifestou. de pleno acôrdo o Ser
viço Juridico do I.A.P.C., em pro
moção do Sub-Procurador Geral, de 
21-5-946. 

4.0 - Por sua vez, o Departamento 
Nacional de Previdência Social, o 
órgão qu.e orienta e fiscaliza a previ
dência social em todo o País, por des
pacho do seu Diretor, no processo 
MTIC-419.279, publicado no Diário 
Oficial, de 2õ-7-46, decidiu que os abo
nos concedidos aos trabalhadores, de
v!a.m ser incluidos nos salários, a par
tir de fevereiro de· 1944, para o efeito 
de pagamento de contribuição nos ins
titutos e caixas de aposentadoria. e 
pensões. 

5.0 Do exposto se evidencia, que a 
determinação do Presidente do I. A. 
P. C., no sentido de serem cobradas 
as contribuições dos seus associados, 
incluídos aos salários os respectivos 
abonos, nã,; está em contraposição à. 
lei que regula. a espécie, n~m tão 
pouco se insurge contra o que deci
diu o e. N. T., como demonstrado. 

E, uma .vez que, a atitude assumida 
pelo Presidente da mesma Autarquia, 
visa beneficiar de modo claro e posi
tivo aos operosos trabalhadores no co
mércio, que com semelhante medida 
são beneticiados nas diversas modali
dades de assistência que lhes assegura 
a legislação que rege os destinos do 
I.A.P.C., fanto que, diversos rep?:e
sentantes das classes comerciárias têm 
levado ao Instituto seus aplnusos à. 
adoção de semelhante providência e 
seu Presidente só póde ter motivo de 
se sentir confortado por cumprir a 
lei e contribuir para melhorar o me
recido amparo a quem tem incontes
tável direito, uma das mais operosas 
classes de trabalhadores do Pais. 
<Muito bem; muito bem.> 

O SR .. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. o nobre Representante. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
<Pela ordem) (*) - Sr. Presidente, 
ontem, o nobre Deputado Euzébio Ro
cha leu trecho de uma entrevista que 
teria dado o Sr. Abraão Ribeiro, Pre
feito da Capital de São Paulo ou, ~n
tão, a noticia. resumindo o discurso 
que s. Ex." prof.zr!ra. no Conselho 
Administrativo do Estado. 

o conceito que vinha na noticia. 
imediatamente chocou a todos nós, 
porquanto teria dito o Prefeito de São 
Paulo que não reconhecia. na Assem
bléia Constituinte, competência para 
:ntrom,ter-se em assuntos do Muni
cípio de São Paulo e, digo eu, até em 
assu.."1to dos mais comWlS, dos ma.is 
corriqueiros, qual seja o dos trans
po~tes coletivos da cidade. 

O Sr. Segadas Viana - Não é pro
priamente isso que teria dito o Pre
feito de São Paulo, mas que não re
conhecia competência na. Assembléia. 
Constitu:nte para julgar a.tos de ho
mens dignos, que faziam parte no 
Conselho Administrativo do .Esta.do. 

O Sr. .P.ui Almeida - Profunda
mente ridículo êsse Prefeito ... 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, sem esposar o aparte 
do nobre Deputado, Sr. Rui Almeida, 
a.firmo. que a qualquer pessoa. ime:dia
tame:: t: se a.figura.ria não ser possível 
que quem ocupa. a alta pos!ção de 
Prefeito da capital do Estado de São 
Paulo tivesse emitido tais conceitos. 

O Sr. Segadas Viana - Vossa Ex
celência. é que está agora. desmentin
do a entr·zvista. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Posso, Sr. Presidente, com a devida 
autonzação, dizer que, do comêço ao 
fj.m, tudo que se contém. na entre,'15-
ta está erra.do, inte:ramente ao con
trário do que declarou o Prefeito de 
São Paulo. 
. O Sr. Paulo Nogueira - Creio que 
nos,poderemos considerar satisfeitos 
com a declaração de V. Ex.ª. 

O Sr. Rui Almeida - O Prefeito 
~evia. fazer a re~üiação pelo próprio 
Jornal que estampou as suas palavras. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, julgo que a palavra 
de um representante da Nação vale 
tanto quanto qualquer- declaração es-

(*) - Não foi revisto pelo orador. 

crita que o Prefeito de São Paulo 
tivesse enviado a estn Casa ou a . 
um periódico. 

O Sr. António Feliciano - Parece 
liquidada. a questão. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Muito bem; d.e acordo. Posso trazer 
categórico desmentido ao que cons
ta. da noticia do jornal. o Prefeito 
de São Paulo, em sessão daquele 
Conselho, com a assistência., não só 
dos Conselheiros, como da imprensa, 
disse que o assunto tinha sido obje
to de requerimento de Informações 
na Assembléia Constituinte. Estava 
pronto a dar inteiro e cabal eaclare
cimento. Acentuou, poróm, naquela 
reunião, que a matérln nem deveria 
ser decidida em S. Pnulo no contn!.rio 
do que asseverara a imprcn11n da nos
sa capital, nem caberin decidl·la a 
Assembléia Constituinte. 

o Prefeito de Silo Pn ulo declarou 
que, uma vez corridos os tramites no 
Conselho Administra.tiva, Merln o pro
cesso encaminhado no 81'. Mlnbtro 
da Justiça, pois 11 solu~~o tln11l com
pete ao_..Sr. Presidenta d!l Rep11bll
ca. 

Parzce até, Sr. Prc~ldcnte, que es
ta.mos diante dnquel11 pllhória. nntlga, 
em que se flll'Ura o j uh1 bisonho não 
querendo que ao lhe nrll'Ulsse a in
competência .. , 

o Sr. ·Rui A l!netcta - O Juiz bi
sonho seria, no cnso, o Prefeito de 
São Paulo ..• 

O Sr. Segada.' Viana - Estranho 
que o orador cite n Imagem em re
lação 3 Assemblc!ln Constituinte. Es
ta, se não tem nttora a faculdade le
gislativa. inegê.vclmentc (: o mais alto 
poder soberano dn Nnollo. E V. Ex.ª 
vem justamente nri:Ulr 11 Incompe
tência da Assemblél111 

O SR. ATALmA NOOUEIRA -
Não estou argüindo Incompetência 
alguma. 

o Sr. Seoad!u Viana - A Imagem 
foi nesse sentido, 

O SR. ATA.LIDA NOOUJl:IRA -
o nobre Deput.Ado qu111•, à direita ou 
à esquerda, da.r pnul11dri• e ruer bra
vatas. 

o Sr. Segadaa Vla11u - Quero ape
nas que V. :n:x.• 11Moh1rt'Qn o seu 
pensamento e o do Prafolto de São 
Paulo. 

O SR. ATALmA NOQUEIRA -
Sr. Presidente, o Prilfelto d11 capital 
do meu Esta.do ó 1nnd11 Jurista e 
notável advo1ado, p11a.oa que Jê. 
ocupou, dentro outra• caraoa públl-
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cos de relevo, o de Secretário da Jus
tiça, no govêmo do insigne Sr. Laudo 
de Camargo. S. Ex.ª é cultor ex1-
mio do Direito e, se dá tõda atenção 
ao Conselho Administrativo local, que 
não é siquer órgão eleito pelo povo; 
se acata ·a. opinião, como o vem fa
zendo neste caso dos transportes, a 
fortiori só pode ter a maior conside-

. ração por esta augusta Assembléia 
a mais alta corporação eleita e mais 
soberba expressão da opinião po
pular. Além de tudo, c Prefeito de 
São Paulo tem sido, ali, um dos es
teios da nossa renovaÇ"áo democráti
ca tudo tendo feito em prol da re
constitucionalização do Brasil. Por 
isto, entre os poderes da Repdbl!ca, 
coloca em primeiro lugar a Assem
bléia Constituinte, por êle saudada 
em vibrantes manifestações de Júbi
lo, como participe da Vitória da cam
panha em' que tornou por isso de re
levo. 

O Sr. Rui Almeida - Com isso, s. 
Ex.ª não fêz favor ai~ à Assem
bléia. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
De fato, não há favores nisso, mas 
apenas. o culto e a reverência que um 
homem público daquela estatura tri
buta à Assembléia Constituinte, isto 
é, ao povo que aqui toma assento, por 
seus augustos representantes. . 

O Sr. Paulo Nogueira - E' plena
mente satisfatória a justificativa de 
V. Ex.ª 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
E' plenamente satisfatória a minha 
declaração acentua o nobre Deputado 
Sr. Paulo Nogueira. 

O .Sr. Segadas Viana - Estou de 
acõrelo. Apenas estranhei a Imagem 
de V. Ex.•, há pouco. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA-'
Agradeço a s. Ex.ª o justo reconheci
mento; -estamos todos, Sr. Presiden
te, num seio de Abraão ... 

o Sr. Rui Almeida - •.• de Abra
ão Riàelro. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Nunca duvidei que aquelas expres
sões publicadas apenas num dos or
gãos :ia imprensa de São PaUlo hou
vessem sido colhidas com engano 
por quem não aprendeu o pensamen
to do Prefeito, porque sou um admi
rador da melhoria jurídica e do es
pfrito democrático de s. Ex.ª e, co
nhecendo-o assim, jamais poderia 
acreditar que S. Ex.ª menosprezasse 
a mais alta corporação política e de
mocrática do Brasil. 

Digo e repito: se S. Ex.ª foi pes
soalmente ao Conselho Admínistrati
vo, quando não precisava até ali 
chegar, a fim de fazer uma exposição 
àquele órgão, a sua atenção seria mui
to mais completa e cabal com esta 
casa, reconhecendo a alta posição da 
Assembléia Constituinte. 

Sei que deveria dar aos J11eus pares 
esta satisfação, em nome do Prefei
to de São Paulo; e S. Ex." o faz, 
pela minha boca, porque, no Brasil 
nenhum patriota e democrata podera 
deixar a menor suspeita de que al- · 
gum dia houvesse desconhecido o 
prestigio e a alta hierarquia desta As
sembléia. <Muito bem; muito bem.> 

O SR. RUI SANTOS - Sr. Prz
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Rep1'..Jsentante. 

O SR. RUI SA.'fTOS <pela ordem) 
- Sr. Presidente, em Abril dêste 
ano, tive a opor~•.midade de formu
lar um requerimento para que o ::r. 
N. I. prestasse à Assembléia uma sé
rie de esclarecimentos. a meu ver ne
cessários para o conhecimento da ut.i
lidade daquele Departamento. 

Ontem, tive a felicidade de receber 
o oficio do Sr. Ministro Carlos Lu~. 
acompanhado das informações elo 
atual Diretor do D. N. I. 

O Sr. Oscar Fontenele deL'Ca de 
responder a dois dos itens formula
dos e responde imprecisamente a ou
tros. 

Assim, diz S. Ex!·. não dispõe de 
elementos para inf.:rmar quais as 
companhias teatrais ou artistas pe.s
soalmente que uceberam subvenções 
do nnt!go D. I. P Afirma também 
s. Ex.• que não tfm meios para es
clllrecer o custeio e.e banquetes rea
lizados por jornalis:d.s ao ex-ditador. 
E é de lamentar. Sr. Presidente. 

Quanto aos out.r:is itens, as infor
mações são imprecis:is e vão me for
çar 11 novo pedido de elucidação, a 
rim de que não pahe dúvida algum:: 
ll respeito. 

Desejo, porém, comentar, lige!r!l.
mente embora, essas informações que 
acabam de ser fornecidas pelo diretor 
do aludido Departamento. 

Assim, Sr. Presitl?.nte, fica .a Casa 
sabendo que não obtiveram re~tro, 
no D. N. I.. de ~940 até hoje, ape
nas 420 jornais e :~46 revistas. no Dis
trito Federal e nos diversos Estados. 
Por estas informações, venho a saber, 
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e tambêm a casa fica sabendo, q·.le 
não obtiveram a ut.;rização para re
tirar papel cem linha dágua 61 jor
nais e revistas. 

Mais ainda: ao .!:'\eu peàido de in
formações sõbre quais os jornais qi:e 
foram punidos p~!t· D. I. P. .::om 
suspensão, ou outra qualquer penali
dade da época diz o Diretor que ~n
tre as publicaçõas que não obtive
ram autorização par.a o acréscimo .:ie 
papel com linha C:ógua há vários jor
nais, entre os qt.ais, pela sua impor
tância., o vibrantll "Diário Carioca'" 
desta Capital e o prestigiado e, vito
rioso "Diârio de Noticias" do meu 
Estado. 

Passando adiante, e respcnàendo ao 
meu pedido de informações, apre
senta o D. N. I. e documento n.0 3, 
com a relação dos l'vros editados pe
lo antigo D. I. P. 

Tive o cuidado,' ~r. Presidente, de 
ler os títulos dêsses livres e um ou 
outro apenas me dá a entender •IUe 
nêle haja alguma C•>usa de interês.;;c 
para a propaganda da Nação, .::o:rn 
divulgação da riquez:t nacional, ou em 
favor do desenvolvimento do Brasil. 

O Sr. Lino M.zr:7zado - Todos, ou 
quase todos, fizeram a propaganda cto 
ditador._ 

o SR. RUI s.-.NTOS - Verá V. 
Ex.", pela leiturn r,ue vou fazer de 
alguns títulos dêsses livros, como ha
via no DIP, come atualmente no DNI, 
o interêsse de fazer propaganda. do 
chefe do govêrno. 

Encontramos, :i~~im: "Perfil dt> 
Presidente Vargas_'" "Fisionomia do 
Presidente Vargas' , Sorriso do Presi
dente Vargas", ·\No Presidente Val'
gas os verbos agir e trabalhar", "Im:i
gens Populares do Presidente Vargas". 
"0 Poder Judiciãr•t' e o Presidente 
Varga.s'', Mos grandes dias do Presi
dente Vargas", novamente o "Sor
riso", "0 Fato Moral e Social da 
década getuliana:• e etc. 

O Sr. Café Filho - Já que Vossa. 
Excelência recebeu as primeiras ir.· 
formações sôbre gastos do DIP, pode 
referir se há algilma _ referência a 
meu nome nessas informações? 

O SR. RUI SA..YrOS - Li com 
atenção a respos~ ao pedido de in
formações, e, na re1ação de jornais que 
não tiveram regist'l"u dado pelo DIP, 
há um "Jornal do Café", editado am 

São Paulo. Forço~amente, não se re
fere a V. Ex.ª 'P..iso). 

Mas vou citar ~l6·ms nomes de au
tores dêsses dive>:r,o.; trabalhos: 

(Lê) Ernâ•11 Foma.ri, Monte 
Arraes, José Maria Belo. Azevedo 
do Amaral, F1·n1cisco de Campos, 
Epitácio Pessoa Cavalcanti, Ju:a
ci Camargo, Demétrio Xavier, 
Jaime de Banes. Vieira de Melo, 
Georgino Avelim .. Jonas Correia, 

.- Negão de Lima, Artur Souza 
Costa, Marccnrle~ Filho, Donatelo 
Grieco, .Rui Almeida, Vila Lôbos, 
Lima Figueir.,,uo. Apolônio Sales, 
etc~" 

Entre os autores Sr. Presidente, 
estâ o próprio Sr. Getúlio Vargas 
com um livro que parece admirável, 
sob o título "Todos ·são necessários, 
uns aos outros" ... 

Um Sr: Representante - Profundo 
conceito êsse ... 

O SR. RUI SA..'>i!TOS - Um amigo 
fez-me-w-gentileza de fornecer um. 
dos exemplares de livros editados pelo -
DIP; trata-se da "História de um. 
menino de São Borja", cujo autor é 
"Tia Olga". E o que nos chama a 
atenção é que o inteletual que o es
creveu teve acanhamento de pôr seu 
nome verdadeiro nessa obra ... 

O Sr. Alberico Fraga - Pode de
clinar o autor? 

O SR. RUI SANTOS - Fui in
formado de que é o Sr. Donatelo 
Grieco; não posso, porém, asseguré.
lo. Prefiro citar o livro pelo pseudé
nimo. 

Para que a Casa veja a ação do 
DIP, basta notar que nesse livro há 
um quadro com o titulo "como se le. 
gislava para o Brasil ... " Nele aps.
recem pessoas sonolentas e um pa
pagáio ao lado (Risos) 

Mas faço questão, Sr. Presidente, 
de ler um trecho dêsse livro. . 

"Quando havia >:'.sita ao co
légio, o" Menino de São Borja era 
chamado ao quadro negro para 
resolver o problema das galinhas 
e dos coelhos, tantas galinhas, 
tantos pés, quantos são os coe
lhos. A mão rápida enchia o 
quadro de algarismos. Quando 
chegaVa. à solução, dava o último 
traço, limpava as mãos da poeira 
branca do giz e di7.ia para o Pro
fessor: os l'oelhos são ··tantos, as 
galinhas são tantas. Havia um 
fremito de emoção na sala - e 
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<>s outros meninos viam nos ges
tos do matemático de um metro 
de altura qualquer .coisa de feiti
-çaria. A feitiçaria dos algaris
mos foi uma fonte de vitórias para 
<> filho do General Vargas. :i;:Je 
1õabia que, para ser soldado, ia 
precisar de tais matemáticas. 
Fincou pé nas contas simp!es e 
-chegou às contas complica,llas. 
Era um bicho na multiplicação; 
<tividia com calma e simplicidade; 
.acertava sempre. e General Va!"
.gas, envaidecido com os triunfos 
-do filho, dava-lhe belos períodos 
-de férias no campo. Aí, nas cor-
Tidas livres pelas planícies, o má- • 
-gico dos cálculos aritméticos de 
novo se integrava na Terra, mes
tra suprema de energia e de en
tusiasmo" . 

Nesse mesmo livro porém, Sr. Pre
"Sidente. _encontra.-se um quadro, com 
o menino prodígio à pedra, fazendo 
operações de matemática. Verifica-

·. mos ali então, uma soma original do 
gênio precoce que justüica perfeita
mente a situação de descalabro finan
ceiro em que se encontra o Brasil. 
o caso é de feitiçaria mesmo ... 

A soma que consta do. quadro é a 
de 19 mai:: 16 mais 5, igual a 30. Dei
me ao traball10 de fazer essa. opera
ção e o resultado foi o seguinte: 19 
-mais 16 ma.is 5 igual. a 40. Quer di-
-zer, a conta que o livro apresenta 
como sendo de autoria do menino pro
dígio justifica, de modo cabil.l, a si
tuação dolorosa que o país atravessa, 
onde ninguém toma pé. 

O Sr. Nestor Duarte - Isso é um 
exemplo de que a ditadura não tem 
ro aspectos . trágicos, mas também 
grotescos ... 

O SR. RUI SANTOS - Para ter
minar, vejamos o último item res
]lOndido a que se refere ao custo do . 
Departamento de Propaganda em to
do êsse período. Patriótica e hone~
ta.mente, Sr. Presidente. não acredito 
nas informações que me são presta
d&.s. Diz a informação que a média 
de gasto por ano do DIP é de 13 mi
lhões de· cruzeiros ou 13 mil conto~; 
de janeiro a maio dêsse ano foram 
gastos quase sete mil contos. Não 
acredito, porque só se refere aos de
cretos abrindo créditos e às verb9.s 
normais. Ora, sabemos que o DIP 
recebia e agora o DNI recebe verbas 
dos Instituto~. do Banco do · Bra:iil, 
de não sei quantas fontes. 

O Sr. João Cleofas - Ainda se paga 
10 réis por saca de açúcar e que é 
entregue a oDNI. 

O SR. RUI SANTOS -Vamos ad
mitir, porém, que o DIP só teflha 
custado à Na.ção até hoje os 77 mil 
contos aqui indicados. Com ésse di
nheiro, poder-se-iam construir alguns 
hospitais para tuberculosos ou algu
mas escolas, abr<..r trechos, fundar nl
guns postos de puericultura. Em su
ma gastou 77 milhões de cruzeiros 
para fazer a "história de um menino 
de São Borja" e coisas semelhante.> 
é um tütrage à situação de miséria 
em que vive o povo brasileiro! (Mui
to bem; muito bem. Palmas. O ora
dor é t-'ivamente cu1nprimentado.) 

O SR.. JOAO AGU'IAR Se-
n·hor Presidente, peço a ·palavra, pela 
ordem. 

O SR.. PR~l!l:lEN'llE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. JOAO AGUIAR - Pela 
ordem) (Lê o seguinte discur-
so:> 

Sr. ·Pxesidente, Srs. Cons·tituin
tes: 

Voltam-se ansiosQs as vistas e o 
coração dos paranaen..o.es para os tra
•balhcs d-esta Assembléia Constituiu- , 
te. E' que está em jôgo um dos 
seus problemas vitais, que a todos 
sobreleva pela magnitude da sua. 
impmità.nc;a, pelo caráter definitivo 
da sua influêneia na vida de um 
Estado o:deiro e próspero. 

A amputação do Paraná, para se 
formar o Território do Iguaçú, foi, 
Sr. Presidente, uma injustiça cla
morcsa, praticada contra uma das 
unidades da federação, que vinha, 
pacificamente, tra·balha.ndo para o 
seu engrandecimento e acompanhan
do, mu1t.o de per.to, o progresso das 
suas C<>-irmãs. 

Todo o seu esfôrço estri:bava-se 
n-o potencial agrícola ão seu sólo que, 
diga-se de passagem, se limitava à 
estreita faixa de terras roxas, oriun
das da decomposição da diabase. 

Essas terras estão, exatamente, lo
calizadas ao n·crte, à margem es
quel"da do ri<> . Paranapa;nema, e a 
noroeste, onde margeia.m com o ,.!rio 
Paraná, até a foz do rio Iguaçú. 

Correntes colonizadoras foram en
caminha.das para essas zonãs, sendo 
que a do norte já se encontra tôda 
subdividida em pequenas proprieda
des, inteira.mente entregues ao tra
·balho dos -colonos. O mesmo já se 
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processava em relação à zona do rio 
PS.Ta.ruí., onde foi instalado o núcleo 
Benjamin Constant, estando a dis· 
trlbuição dos demais lotes a aguax
da.r. as ú1tima.s providências, entra
vadas, afinal, pelo Govê.rno Federal. 
Era a. execução de um programa. ma
dura.mente estudado nos seus deta
lhes e cuja efidência fôra posta à 
prova na região do Para:na.panema. 

Compre&1dflr·a. o Estado que não se 
poderia. cingir à indústria estra.ti.va 
da herva ma.te e a exploração de~ 
sabalaida dos seus pinheirais :famo
sos. Urgia. orgalliza,r a sua. a.grlcul
tura em fundam.en;tos técnicos, se
guros, para poder alicerça.r sua. eco· 
·nomia. 

E os cafesais começaram a enfei
ltlllI' a. paisagem., com r-equinltes de 
gôsto, perfilados, exibindo a sua ve
getação compacta, exube1"a.nte, de
nunciando a seiva rica e :farta que 
estuava nas suas árvores e se tra.ns
:f orm.ava em frutos, nessa prodigali
dade que não encontrava s!mile e 
que ainda. não :fôra atingida nas 
meihores regiões oa.feeiras do mun
do. 

Em pouco, emergiam, no . antigo 
seritão, ci'da-des populosas, que ccms
ti.tuiam verdadeiro milagire, tal a 
rapidez da sua estru,turação. 

Jacarézinho e Londrina marcam o 
início dessa época, em que as terras 
eram disputa.das à própria ferocidade 
dos índios, para seI'em inte,,"'l'adas no 
regime da civilização. 

Acompanha.nilo as pégadas dessas 
pioneiras - he>je duas gira.ndes ci
dades - surgiram Oam'brurá, IBa<n
deil'antes, Olrnéllo Procópio, serta
nópolis, Caviuna, Apucarana" e mui
tas ou.tras, tõdas nascidas quase de 
um passe de mágica, demonstrando 
a. capacidade do Estado para. a _colo
nização das suas zonas ser:taneJS'..s, e 

· repeitindo o evento grandioso de Ma
rilia., essa. verdadeira maravilha. da 
te..'"!l"a. paulista. 
~ fatos, :na sua simplicidade 

sugestiva e na sua eloqüência. con
vincentes, são o categórico desmen
tido às afirmações tendenciosas que 
veem, no retalhamento do Estado 
do Paraná, a. única. possi·bilidade da 
sua colonização. · 

Não veem,.entretanto, que uma. pro
Tiidência dessa. ordem, em det<>..rmina.
das condições, em vez de beneficiar 
qua:lquer das partes, ela condena as 
duas a sofrerem as conseqüências dli. 
desagregação, pois, ficam sem ponto 
de apoio para. fir.ma.rem as suas di
retivas. 

E' v.erdade que o Paraná ficará C-Ol!l
dena.do ao retrocesso, mas o Territó
rio do Iguaçú não terá, também, me
lhor sorte, preso á estagnação comple
ta, sem qualquer surto á irractiação da. 
sua atividade, como já se verifica. nes
ses a.nos de sua subsistência. 

Não é uma afirmação gratuita. a. 
nossa. Veja.mos: O Estado <k> Paranã. 
desfruta ~ foros de prest.ígio pelo 
valor das suas terras 1negualá.veis, co
mo a.firmava o grande Pereira. Bar
reto. De fato, o seu solo muito pro
f'Ulldo, de remarcadà produti'.Yidade. 
como soem ser os solos resultantes da 
disscciação da diabase, que produz essa. 
famosa terra roxa tão do agrado dos 
cafezais, notável pela riqueza. 'de sua. 
vestimenta vegetal, onde se alinham. 
os mais cara.cterísticos padróes reve
lado::es da exeepcional qualidade doo 
solo, desfruta de um prestígio incon
trastável. Parece, a quem perlustra 
as suas regiões..agrjcolas, que tudo pal
pita. com ·.sadia vitàlidade, d€1lluinciando 
o trabalho Iecundo da. terra promis
sora. E' a vida que transcende sol> 
tôdas as formas, nas florestas imen
sas que fazem inveja á Amazônia. 
faustosa, nos cafezais pujantes que se 
peI'dem na linha do horizonte, tudo 
emolidurado pela :p~ festiva. e 
sedutora.. 

O quadro, assim pinturesco é, porém 
um pequenino nada na grande maio
ria da terra paranaense. E' um con
traste chooa.n.te em meio á pobreza. 
quaire geral das demais regiões do 
Estado, onde a rocha. quase aflora.. 
coberto a,penas por tênue camada. de 
terra. São os campos, os · am!nosos 
campos gerais de miséria. desconcer
tante. Apenas a vegetação rasteira. 
das gramas constitui o sinal de vida, 
forma.ndo pastagens raquítioas, que 
mam.têm sempre incipiente a pecuária 
pa.ranaense. Tão pobres mesmo que. 
para o sustento de uma. ca;beça de 
gado, são necessários dois. alqueires de 
campo. 

Esse quadro desolador, Sr. Presi
dente, a:brange tôda a parte central 
do Esta.do, sem que seja possivel qual
quer veleidade de melhoria de con
clições para adotar-se ás pos&tbill.da.
des S..O"Ticolas. Sempre a terra de 
campo, esteril na sua acidez con.,,"êni
ta, inútil ao próprio desenvolvimento 
pastoril da. · região. 

Esta é a verdade que desa.fia qual
quer contestação. As famosas telT!IS 
de uberdade quase sem llmites esten
dem-se em estreita faixa que a.com
pa.t!ha os rios Pa.ranapa.nema e o Pa-



-25-

::mná, dado que a zone. da Rioen:_a, 
embora dotada de boas terras nao 
-conta com topografia arlequada. E' 
uma. região tôda eriçada de altos pi
cos, grandes elevações do te!l"eno, di'.
<:livldaides violentas, que nao permi
tem o seu trabalho racional, rurastando 
completamente a possibllidaide <k> em
:prego da maquiná.ria agricola. 
· Essa. é a verdade sõbre o Paraná: 
terrss de notável fertilidade, mas 
apenas uma área que ire afasta uns 
.25 quilômetros dos rios Parana.panema 
-e Paraná. 

Pois bem, Sr. Presidente, dessa fai
xa estreita e da melhor qualidade, 
-onde o Estado aufere a sua maior ren
da, onde repousam os anceios do pro
,gresso do bom povo par:µiaense, um 
-decreto calamitoso =ca ao Para
.nê. IOais da metade, ou sejam quase 
-dois milhões de alqueires, para for
.mar essa vistosa inutilidade - ver
dadeiro elefante brancO - que é o 
Território do Iguaçú. iniquidade que 
-corre por conta de uma redivisã.o ter
titarfal, da. incor.poração de áreas aban
donaidas e da vivificação dru; frontei
ras. Nunca se abusou tanto, Sr. Pre
.sidente, da fôrça de expressã.o, como 
.nessas justificativas tendenciosas, jâ 
pulver:izadws pelos companheiros de 
~cada que me precederam. 

Está claro que essa anomailia não 
pode continuar. Mister se faz à anula
.ção dessa providência, resta.'UI'ando
~e a integridade do Estado paranaen-
..se. . 

E' o que espera, aflito, o povo da 
terra dos pinheiros, confiantes na cla
ti'Vidência, no patriotismo e no es
pírito de justiça desta Assembléia. :ll:le 
.a=eia pelo retorno tranqüilo â sua 
vida ele trabalho, uno e forte, pronto 
.a todos os sacrificios no · sentido ela 
,gran<ieza e prosperidade da sua ter
ra, para que ela possa cumprir os-seus 
.assinalados destinos no seio da comu
.nidade brasileira. <Muito bem; muito 
-Oem.) . 

o sa>JOSÊ CRISPIM - Sr. Pre
&dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE...:... Tem a pa
la~ o nobre Representante. 

O SR. JOSÉ CRISPIM ( pela or
dem)• - Sr. PreSidente, trago, para 
.apresentar a V. Ex." e ao plenário, 
um memorial assinado por 1.340 si-

. tiantes, fazendeiros e camponeses da 
.Alta-Ara.rl'.q1'arense, memorial dirigi
do diretamente a V-o Ex.ª, na. qualida
de de Presidente da Assembléia Cons
tituinte. 

l?asso a lê-lo: (Lê) 

"Nós, abaixo assinados, fazen
deiros, sitiantes, meieiros e ar
rendatários que trabalham no 
cultivo do solo, abrindo todo o 
sertão dêste rincão ela Alta Ara
raquarense, vencendo tôclas as 
dificuldades, lutando contra os 
imprevistos de tôda a ordem, pro
curando pelos meios mais ponde
ráveis estudar as razões profun
das dessa calamitosa crise por
que estamos atravessando, agora 
reunidos em memorável Assem
bléia depois de longo debate re
solvemos · preparar o memorando 
abaixo expondo à V. Ex.", com a 
sinceridade peculiar aos humil
des camponeses a situação dificí
lima porque atravessamos indi
cando algumas medidas qu~ jul
gamos úteis para a soluça.o do 
Problema da Produção. 

Exmo. Sr. Presidente. 
E' desnecessãrio afirmarmos 

aqui que as nossas reivindicações 
ou medidas que julgamos saluta
res nada tem de política, pois, 
quàndo estão em jôgo os altos 
interêsses e cs destinos da mais 
laboriosa e sacrifica-da classe -
os camponeses - homens de to
dos os matizes políticos e credos 
religiosos, se unem para a so
lução salvadora. · 

Assiin, enxergando em V. Ex.ª, 
o cidadão competente e ocupando 
no momento o grande e respon
sável pôsto de Presidente da Au
gusta e Sob~ana Assembléia 
constituinte, trincheira viva da 
Democracia, Parlaplento em que 
o Povo confia, é que expomos o 
que ·se segue, solicitandc à V. 
Ex.ª fazer ciente à casa do con
teúdo do nosso ansioso apêlo. 
, 1.0 - É fato notório que com 
as crescentes dificuldades surgi
das em todos os setores de ativi
dade, nestes últiinos anos, a clas
se mais atingida é a massa cam
ponesa, responsável pelos ramos 
da produção no setor -agrícola. 

2.º - :e fato notório que as 
maiores dificuldades são provin
das da carestia, agravadas com a 
continuação cada vez mais cres
cente da especulação do alto co
mérciO, tanto vendedor como 
comprador. · 

3.º - É fato notório que ainda 
existe a trama cada vez mais 
escandalosa dos trusts açambar
cadores de todos os movimentos 
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do comércio formando um am
biente tal que, criando pânico, 
obriga o produtor a se despojar 
de sua safra por qualquer preço, 
obrigando-os depois a pagarein 
tudo pelo que vale muito pouco, 
quer na aquisição dos gêneros de 
primeira necessidade, quer na 
aquisição dos instrumentos indis
pensáveis para a manutenção da 
lavoura. 

4.0 li: fato notório e irrefutá
vel que, essa .situação de misé
ria, apertums e fome a que che
gou o nosso povo, é fruto do de
feito da nossa legislação que não 
sabe enxergar os fatos com a 
realidade devida, deixando tudo 
se agravar para depois inverter 
a ordem das medidas "salva
doras''. 

5.0 É fato notório e irrefutã
vcl que, se as coisas continuarem 
como vão, chegaremos a uma .si
tuação tal, que dent.to em breve 
assistiremos ao m:tior colãpso na 
nossa história econômica, com o 
advento de um estado de coisas 
de conseqüência imprevisfveis, 
o:i.de assistiremos ao desencadea
mento de uma crise intolerá.vel, 
onde seremos frãgeis de mais 
para ·suportá-la. 

6.0 É irrefutável que, nós, ho
mens do trabalho da roça é que 
enxergamos desde logo com mais 
precmão o perigo da crise que se 
esboça ameaçadoramente e que 
se.á de um efeito catastrófico. 

É fato notório que a fome vem 
rondando a nossa casa, cada ve:i: 
mais, apertando o cêrco, perigo
:oissimo e inevitável, ·capaz de 
~ni::iuilar a maioria da nossa po-
pulação. · 

É inacreãitável que nós plan
tamos arroz, feijão, milho e al
godão e não tenhamos, arroz e 
feijão para comer; milho para. 
criar nosso porquinho e andamos 
quasi nús. Sim, tudo isso porque 
somos obrigados a vender o que 
produzimos para adquirir outros 
gêneros indispensãveis para a 
nossa vida. E, vender por qual
quer preço, pois, os tubarões dos 
lucros-extraordinãrios caem em 
cima de nós, tirando o nosso pro
duto e mais a camisa do nosso 
corpo. 

Nós, fazendeiros honestos te
mos que lutar contra. os grileiros 
e a falsa justiça que alimenta. a 

ação de aventureiJ:os contra. as 
nossas propriedades. 

Nós, sitiantes temos que lutai"' 
com denodo desmedido para ga
rantirmos a nossa posse, no que 
foi comprado com dinheiro !eito 
do suor. 

Nós, arrendátá.ri.os temos de 
nos sujeitarmos aos abusos de fa
zendeiros desumanos que só ar
rendam suas terras sob condições 
impossíveis de serem suportadas 
por um caráter honesto, tal a 
exploração dêsses senhores lati
fundiários que cobram até Cr$ 
1. 500,00 por ano de arrendamen
to por um alqueire de terra que 
vale CrS 800,00, ou 30, 40 e até 
50% sôbre sua produção, despo
jando-nos até das cabritas que 
dão leite para nossos filhos, se 
per um:i. fatalid:lde, por fenô
menos do próprio tempo a terra 
não deu o que devia. 

E sabe V. Ex.", Sr. Presiden
te o· que significa a percentagem 

--·--de-.30, __ 4_0 ou 50% sôbre a produ
ção? - -sendo o mato em -pé 
e a ãgua no córrego? -" Quando 
há córrego! 

Nós meieiros estamos sujeitos 
aos maiores agravos de contra
tempos. E, se não nos a.rr.isf8:r
mos ao trabalho, então ass!Stl
remos em nossa casa o· gritar da 
fome e se tl:abalbamos sob o do
mínio de tamanhos absurdos e 
explorações reinantes a fome gri
ta do mesmo jeito. 

:f: deveras contl·istante a nossa 
situação Exmo. Sr. Presidente. 
Infelizmente, não sentimos até 
agora qualquer prenúncio de me
lhora. O câmbio-ne;;ro, monstro 
ladrão do ncsso trabalho, conti
.nua aumentando, cada vez mais 
aperfeiçoado e protegido. 

O alto comércio explorador 
consegue tod:i o amparo para sua 
subsistência. 

O trust e jôgo do comércio dos 
intermediãrios parasitas conti-

nuam a. existir, impedindo a 
tranquilidade dos -verdadeiros do
nos da produção. O monopólio 
da terra continua cada vez mais 
fortalecido, impedindo o desen
volvimento de uma produção 
mais barata e em larga escala. 

Se o pobre proprietário neces
sitar por infelicidade do amparo 
de um Banco, êste lhe é- conce
dido sob as condições mais es
cravocratas. Aí daquele que ne-
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cessitar de bater à porta de uma 
Casa Bancária. Cairá nas mãos 
do capital mais rapina, entre
gando quase que forçosamente a 
escritura dos seus bens. 

Diante dessa situação, ou de
vem surgir imediatamente medi
das de amparo ditadas pelo go
vêmo, em função do lavrador de 
qualquer categoria ou se decreta
rá paulatinamente a morte da 
produção. 

Sr. Presidente, após longos de
bates ficaram assentadas como 
medidas imediatas as seguintes: 

1.0 
- Amparo aos camponeses 

na Constituição. 
• 2.0 - Reformas dos contratos 

a favor dos interessados cam
poneses. 

3.0 
- Barateamento nos arren

damentos das terras, pagos em 
dinheiro e não em cereais no 
fim do anó agricola. 

4.0 
- Segurança legal dos con

tratos. 
5.0 - Saneamento das terras 

griladas, as que há mais de 10 
anos se encontram em litígio e 
entregá-las aos trabalhadores ru
rais que nelas queiram trabalhar. 

6.0 
- Crédito barato em longo 

prazo. .. 
7.0 - Construção e conserva

ção das estradas pela Prefeitura 
ou Estado. 

8.0 
- Barateamento dos preços 

d::ts ferramentas agrícolas. 
9.0 

- Proibição por lei dos des
pejos de familias. 

10.0 
- Livre locomoção nas fa

zendas. 
11.º - Assistência médica para 

o campo. 
12.0 

- Construção de Escolas 
para crianças e adultos, na zona 
rural. 

13.0 
- Postos de remonta a 

preços baratos, com animais de 
cruza, gratuito aos pequenos 
criadores. 

14.0 
- Postos de distribuição 

de sementes selecionadas gratui
ta :io pequeno proprietá."io e la
vrador como incentivo à produ
ção de cereais. 

15.0 
- Prazo contratual de no 

1.i!nimo 5 ·:mos de fixação do 
agricultor à. terra. 

São estas Sr. Presidente as 
medidas que solicitamos a apre
ciação desta Casa do Povo. 

Rogamos ainda que êste Parla
mento designe comissões de cons-

tituintes para examinar in-loco 
a situação do nosso trabalhador 
agrícola. 

Femandópolis, 10 de julho de 
1946. - Augusto Carrêa tte La
cerda e outro". 

Era o que tinha a dizer. <Mui
to bem.) 

O SR. MEDEIROS NETO - Se
nhor Pr-õsidente, peço a p::livra, pela 
ordem. 

. O SR. PRESIDENTE Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. MEDEIROS NETO (Pela 
orltem) - Sr. Pre~dent:, Srs. Re
presentantes. Não alimentava mais o 
propósito de trazer à bai!a a ques
tão da nova coracteristic:i, que deve 
ser emprestada à língua que nós., bra
sileiros, falamos, além mar, aqui, em 
terras do Pindo:ama. Eu estava, 
mesmo, na con'Vicção de que a cam
panha, em prol dessa nova denomi
nação, já havia ganho terreno, de 
molde a conquistar a vitória que se 
propõe. Mas, em faee das inúmeras 
cartas, que tenho recebido, umas a 
favor e outras contra &sa legitima 
reivindicação, que nós, brruiileiros, es
posamos e aliméntamos, no sentido 
da autonomia da nossa ling:ua, fi
quei na imperiosa obrigação de me 
alçar à tribuna, ;neste instante. E, 
respondendo, sem apelar para os ar
gumentos· de fundo glotológico ou de 
ordem filo;;-ófica, aos que ainda se 
portam na convicção de que a. nossa 
língua deve merecer a denominação 
de "língua poxtuguesa", eu, apenas, 
invoco os argumentos de ordem po
litica e social, que estão sendo ven
tilados por Herbert Fort2s e que 
decorrem da esplan:ição plãstica fei
ta, mui bem, pelo sr: Edgar San
ches. 

Sr. Presidente, de uma feita, ;per
guntaram ao ex-ditador Benito Mus
solini por que não fazia a bela e 
clá.&ica terra da Itál!a adotar. -como 
Jingua exclusiva de seus filhos, o 
Florentino, em que tão bem !alou 
Dante, na sua Divina Comédia.. E 
êle com aquela lucidez de conquista
dor, respondera enfàticamente: "0 
meu povo já fala a lingua dos seus 
maiores; como tal, exijo é que to
dos julguem o Flcrentino como a. 
lf~a ·chamada o:!icialmmte, Ita
liano. · 

E'. Senhores, argumento que pode 
cair, neste Instante, com a oportu-
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nidade que lhe é devida. Falamos 
a língua do velho Portugal, mas a 
cham1l.mCl!õ .. de Língua Na<:ional Bi-a
sfi.eira. Não há desabe pjsto - .já. 
o a!irmei ãa tribuna - à grande 
terra lusitana, onde bebemos a seiva 
histórica, que allinenta a nossa 
trejetória no tempo e n::. espaço. 

De outra Ieiat, relembrada a noá 
tícia por jornal de Madri, o atual 
caudilho Fra:ico, pergun.ta.<lll P°"' -:i~ 
não fazia voltar 0 nome Castelhano 
ao idioma que o os espanhóis falam, 
!'espondera: "E' porque a hispanidad 
deve perlustrar por tôda parte, atra
vés do nome da terra. E assim, é 
bem que se diga "o EspanlÍcl" e não 
.. o c~te1hant>''. 

Queremos, Sr. Presidente, que des
de as pororocas da Amazônia até às 
estepes dos pampas, desde as praias 
ão Atlâ.ntico às águas tranquilas do 
Druguai, essa lingUa domine a alma 
e a vida de uma raça sobremodo vi
talizada num clima. difuentie, sob 
condições mesoiógicas diversll.S da
queles que têm os lusitanos. E' por 
isso que reputamos =~sá.r:ia a ado
ção dessa autono:mia, pela qual seja 
atraída à nossa língua a denomina
ção coerente com o seu dral:na so
cial, de "Lmgua :Brasileira"; 

E, Srs. Repr~tantes, argumen
to com tal pOdenamos ainda, a11re
senta.r, evocando o próprio Portugal, 
que chama a.os dialetos lá do Milnho 
e d:> Douro, lã do Alentejo, não de 
linl>\1$ porl;ugue:;.a, e sim, de ~Mi-

=~:', p~Tr::r~<>:~:~· ~tc~él:c~ 
moderna,, lá está articulado o gran
d~ m<>vimento, no sentido de se cha
mar iio flamengo de "idioma .J:>elga.". 

Se remontarmos a argumentos, qu.e 
se -emolduram no vértice da História, 
encc1n·traremos sobrado acúmulo para 
que ii.s razões, elll nosso fa"V'0.1", fi
quem so~ada.s a um veio hi.Stórico: 
o que. partindo d<> p=ado, est~: no 
presente, exigindo proteção para o 
futuro. . . 

Respondo, pois, inclusive ao Senhor 
Batista de Castro. que me m.andara 
r~orte do· "Correio da Manhã", 
consignando um seu artigo. Digo-lhe. 
a.pen,as, que alimente a. 'Vida nacio-

/ nal no recurso de sua adma, no· es
ci:lnie> de seu c1i-ni.ção, e venha for
mar conosco eSS8- ala nacionalista 
em p;:ól da autoncmia da n~ lín
gua. 

A torrente é escandalesa. ' O es
-fõrço de Rui. para assimilar Vieira, 

Itl!º servirá de padrão e· exemplo a 
Gilberto ~eire, Tristão de Atal;de 
José Lins do Rêgo e a tantos outro$ 
~tes intelectuais do :Bn.sil, que 
se alteram ante as perspectivas lin
~·ticas da Pátria. <Muito be1n • 
mutto bem.) ' 

O SR. LEITE NETO - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para apresen
tar uma. indicação. 

O SR. PR.ESIDENTE - Tem. a 
palavra o nobre ~presentante. 

O SR. LEITE NETO ("} - Se
nhor Presidente, Senhores Consti
tuúites, pedi a. palavra para oferecer 
::i;.quenmento que visa corrigir grave 
injustiça ~trada. contra modestos 
servidores da. Uniã.G pelo govêrno do 
sr. José Linhares. ', 

·-, Quero reerir-me ao Decreto-lei' nú.
. mero 8.560, de 4 de janeiro de 1946, 
que inclui. na parte supl-einentar do 
Quadro III, do Ministério da Viação 
e Obras PúbJi~.. os extranumerârios 
do Depal'tamaito dos correios e Te
légrafos, que desempenham serviços 
el'.II. ~râter p-ermanente, e dá outras 
providélfc1l'!S::o- .. ·- . 

o Decreto-lei a que- fa.ÇO alusã.o
deStoa. de qua.iSQuer .norma$ da evo-· 
luçáo contempo::ânea. Enquanto be
neficiar exata.mente os extranumerã
rios melhor remunerados, exclui· os 
condutores de malas, os que se de
dicam a. trabalhos braça.is e de cons
trJ.çâ.-0 .. 

Ora, num século que, com muita 
felicidade, Haroldo Lasky chamou de 
século do homem do povo, Sem'elhan
te decreto não pode p-ermanecer, por~ 
qutmto cocsubstancia grave injustiça 
social. 

O Sr. Café Fil'/to - A injustiça. 
para com os condutores de malas é 
coiSa velha; não é só do govêrno Li
nhare:s; todos os govemos se têm es
quecigo dêsses homens. 

O SR. LEITE NETO - - E' jus
talnente pa:ra. comgir tamanha. in
JustiÇa · social que ericamjnha:rei à 
Mesa requernnento formulllndo su
gestões ao govêrno da República. 

Oltl;ro assunto que desejo tratar é 
o que se refere ao problema do trans
porte, ainda ontem aqui ventilado, 
co!Jl multa fe'lleldad"e, pelo Deputa.do 
Sr. Nestor Duarte. 

"q'ários Srs. Oogresslstas têm fo
caliZado, com clareza meridiana, a. si-

. ( •) Não !oi revisto pelo ora.dor. 
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tu.ação deplm·ãvel das vias de comuni-
,..cação no Brasil, assim as mantimas 

e :fluviais como as terrestres, estradas 
de :ferro e rodovias. O nosso parque 
ferroviário ~ôbre ser deficientíssimo 
em extensão, sofreu uni desgaste que 
~ravocou um péssimo rendimento na 
capacidade de transpcnar das nossas 
:ferJ"cvias. E' contristador o constatar
.se que o Brasil, cem uma superficie 
de 8.500.000 km, pc.;sui apenas cêrca 
de 36.000 km de estradas de ferro en
quanto cs Estados Unidos poS.Suem 
cêrca !Je 690.COO. A República Argen-
tina. com uma superffoie de ..... . 
2. 792.000 km. dt:.põe- de cêrca de .. 
40.000 km de estradas de ferre; a 
F:rança, com uma superfície equiva
lente à da :Sahia, possui 44.000 km. 

O quadro será. mais alarmante se 
examinarmos a eficiência do nosso 
sistema ferroviário, em relação cem 
os sistemas estrangeiros. As estradas 
de ferre brasileiras em determinado 
perfodo transportaram 26.231.000 to
neladas, enquanto, em igual período, 
as ·argentinas transportaram ....... . 
-iS.156.000, as japonêsas 111.38•1.COO 
toneladas; as inglésas 303.000 000 e as 
norte-americanas l.532.642.000. 

É de notar que. em tal período, o 
Japão tinha uma réde ferroviária que · 
atingia a 24.029 km. Quais as causas 
que mais influiram para tão dispara
tada diferença no nível de produção 
entre nossas estradas e as estrangei
ras? Vários e complexos fatores que 
poderão apenas ser apontados por 
maior:. desgaste do material rofüi.nte, 
péssimo estado de conservação dos lei
tos falta de orçanização racional do 
trabalho e deficiência de locomotirns 
e vagões. 

Efetivamente, enquanto, em idên
tico período.os Estados Unidos pos
suiam 1.682.000 vagões, o Brasil pos
suía apenas 44.669 •. :g denotar, tam
bém, que cada vagão norte-americano . 
t..-ansportou, em igual período: muito 
maior quantidade de· mereadorias. 
Analisando os números expostos. po
de.?nos chegar as seg'Jl.intes conclusões: 

l - Urge que o B"rasil amplie a sua 
rêde ferroviária. 

a - Necessitamos adquirir com bre
vidade Iocmotivas vo.gões e trilhos 
para substituir o material impresté.
vel qu~ possuímos. 

3 - Temos que organizar, técnica 
e científicamtnte, as administrações 
de nossas estradas de :ferro. 

Aqui, poran, surge um nov12.. pro
blema. Onde encontrar a quantia ne
cessária a tamanho empreendime::ito? 

Com as doiações orçamentárias nor
ma~. não nos parece viável, pois o 
maior volume do nosso orçamento é 
consumido pelas fôrças armadas, res
tando verbas insuficientes para. o Mi
nistério da Viação. 

Felizmente, a solução já :foi aven
tada pelo ilustre Ministro Edmundo de 
Macedo Soares, que declarou à im
prensa haver negociado com o Banco 
de Exportação e Importação créditos 
no valor de dois milhões decruzerios. 
Trata-se, evidentemente de uma -no
ticia alviçareira, pois o 'fruto do em
préstimo vai ser empregado em :Uns 
reprodutivos. Urge que aproveitemos 
a oportunidade para remodelar o nos
so parque farroviá.rio. :e: justo, pois 
que sej:i-m: benefic_iados os municipios 
de Estância e R1aclluelo, de acõrdo 
com o requerim·ento que formulamos. 
Estância possui o maior parque indUS
trial do Estado e o ramal · que para 
Arauá, Indaroba ·e Inajaroba. A ve
gresso econômico dos municípios de 
lá fôr construído fomentará. o pro
iha i; j~sta aspU:ação dos riacll_uelen
ses e amda mais modesta. Ple1teairi. 
uma estação na sede do municiplo, 
A Unha. férrea dista apenas sete qui
l~~e~ros _de Riachuelo, que é um mu
rucipio nco, estando nele localizadas 
vá.rias usinas de açúcar, inclusive a. 
maior do Estado bem como uma. fã
brica de tecidos. Atendendo a tão 
justo. ap~lo, o Sr. Ministro da Viação 
f9:2"á. Justiça ao Est!Ufo de Sergipe, pau
pernmo em ferrovias pois possui a.ue
nas · 300 km, constrtÍidos há mais -de 
trinta anos. 

Justifico. assim Sr. Presidente, o 
seguinte requerimento que encaminho 
à Mesa. 

Era o que tin.'ia a dizer. <Muito 
brmi; muito bem). 

Indicação a que se refre o ora-
d<>r. . 

INDICAÇÃO N.0 221, DE 1946 
Sugere ao Poder E:r:ectitiV<> a 

conveniência da cr:mstru.ção de Ta. 
mal de estraãa de ferro e de uma 
Estaçã-0· no Estado de S~gi-pe. 

Requeiro que a Mesa desta Assem
bléia transmita ao Exmo. Sr. Minis
tro da Viação e Obras Públicas as 
seguintes sugestões: : 

1.0 - Que a Via.cão Férrea Leste 
Brasileiro providencLé a -éonstrução de 
uma. ramal da estrada de ferro ligando 
as- cidades de Salgado e Estância am• 
bas no Estado de Sergipe. • 

2.0 - .Que a referida emprêsa Fe
deral mande construir com brevidade 
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uma Estação na sede do munic~pio de 
Riachuelo no -Estado de Sergipe. 

· Justificação 

Vários Srs. Congressistas têm foca
lizado, com clireza m_eridiana, a ·si~ua
ção. deplorável das vias de co~uruca.
ção no Brasil. assim as mar1tunas e 
fluviais como as terrestres, estradas 

·ue ferro e rodovias. 
o nosso parque ferroviário, sõbre 

ser deficientíssimo em extensão. :;o~reu 
um des-.aste que provocou um pess1mo 
rendim:nto na capacidade de tt·am:
porte daz nossas ferrovias. :i:: cinti·is
tador o constatar-se que o Brasil, com 
uma superfície de 8.500.000 km pos
sui apena8 cêrca de 36.000 km de es
tl'adas de ferro, enquanto os Esmdos 
Unidos possuem cêrca de 690.000 !an. 
A República Aro-entina com Ulll'l su
perfície de 2. 792.00C km dispfo de 
cêrca de 40. 000 km de estradas . ~e 
fetto; a França com . uma superflc1e 
equivalente à da Bahia possm 44.000 
quilômertos. . 
· o quadro st::rá mais slannant.~ _se 

examinarmos a eficiência do nos30 sis
tema fen·ovlário, em relação com os 
sistemas estrangeiros .. As estrafü:·> de 
ferro brasileiras em determinad0 pe
ríodo transpor~aram 26.231.000 tone
ladas. enquanto. em igual períoct.o. a;; 
argentinas tansportaram 48.15c. 000, 
as japonêsas 111.384.000 toneladas. ~s 
inglêsas 393. ooo. ooa e :is nortea men
canas 1. 539. 642. 000. 

·:::: da notar ·que em tal período o 
Japão tinha: uma rêde ferroviárh que 
atingia a 24.129 km. Quai~ as _c~us:1s 
que mais influíram ~ara tao drsr,:ir~
tada diferença no mvel de produç~o 
entre nossas estradas ·e as estranp;e1-
::ra.s? Vários e complexos fatores que 
}lode;ão apenas s~r apontados por 
:z:naicr: dcsgnstc do maleri'.ll rod:u:te 
néssimo estado de ccnse;vação ;los 
leitos, falta ª" orgmiz~ ção ra.:\ •)u:ll 
do trabalho e deficiência de l:i~omo
tivas e vagõe3. 

Efetivamente. enquanto em id~nrtco 
período os Est:tdos UniC:-:ts po~.:,u!;t m 
l.682.000 vaiões. o Brasil possui-a. ape
llaS 44.669. 1': de notar, também que 
cada vagão norte-americsno tran;;m::
:tou. em igual período, m11ito m..'.)01· 
quantid~de de merc~dori'.IS. Analis.1n. 
elo os nún1e:-os eXpo:;tos pcdem.03 ch.e
gai· às seguhnes ccnclusôe>: 

1.0 - Urge que o Brasil amoll;:: ~ 

~ua rêde ferroviá::Ia. 
2.0

- ?~eces~itan1c~ aàQ':1:ri:r com bre
vidade locomotivas ;; trilhos vara sul.>;~ 

tituir o material imprestável que pos
suímos. 

3.0 Temos que organizar técnica. 
e cientificamente, as administrações 
de nossas estradas de ferro. 

.'\qul, porém surge um nov~ pro
blema. Onde encontrar a quantia ne
cessária a tamanho empreendimento? 
Com as dotações orç!lmentárias 1:1º1':: 
mais não nos parece viável, pO!s o 
m;:io~ volume do nosso orçamento é 
consumido pelas fórças armadas, res
tando verbas insuficientes para o Mi
nistério da Viação. Felizmente, s sc_>
lução já foi aventada. pelo ilustre Mi
rustro Edmundo de Macedo Soares, 
qu_, declarou à imprensa haver n_ego
ciado com o Banco· de E!J.."Portaçao e 
Importação créditos no valor de dois 
bilhões de cruzeiros. Trata-se, eviden
temente. de uma notícia alviçareira., 
pois o fruto do_~1!J.préstimo vai ser 
em fins produtivos.· Urge que a!)ro
vcitcmos a oportunidade para remode
lar o nosso parque fen·oviário. 1': justo 
pois, que sejam beneficia~os os muni
cípios de E.,,tãncia. ~ Riachuelo, de 
acôrdo com o requenmento que for
mulamos. Estância. po:;sui o maior 
oa:0-0e indt1strial do Estado, e o ra
inai" que pa::a lá íôr construído fo
mentará o nrcgresso econômfoo dos 
-municípios de .<.rauá, Indiaroba -.e 
Inajaroba. A velha e justa aspiração 
do• 1iachuel'2nses é ·ainda mais mo
desta. Pleitebm uma estação na 
sedo do munici;:;lo. A linha. férrea 
ctista apenas 7 km de Ria-::huelo que 
é um munici;Jit> i·ico csta.ndo nêle 
Íccalizadas · vá:i:ts usina~ C .. e açúcar, 
inclusive a ma'.~4· do Esl?.do. bem 
·como uma fábric1 de tecidos. Aten
de11do a tão justo apêlo, 0 Senhor 
Mi~·ist:-ó da Viação fará justiça ao 
Est;.do de Serg;;:-e. paupérrimo e:r:i 
fê:rri: via~. 11ois p«:.sui n oe11::i.s 300 qui
lôm:tr::.s construidos l:á ma!s de trin
ta anos. 

Sala das Sessõe~ da !\.ssembléia Na
ci.::.11al CG11stituh1te, 2 e~~ .agôsto d-e 
l!H6. - Leite Neto .. · 

- .4tenda:-sc. 

O SR. PRES!!:'E.N'l'E - Srs. Re • 
;)~CS2'-li antes. t.cr.:jo sôbrc a inesa '7.IS 
;_.., .. ,.l!intes otltLtro reqc.erimentos. assi
i-::~-:t">Jo.; lJOl' ··v:írios Se!".horcs Repr~sen
t~nri~. · 1·c·f~rer1tc5 ao c:".llo:-c::o ac:den
tp ocorrido cJm o navio-transporte 
.. !Jucr..J.e ô~ C~xi..'\s". qt!e vou subme
tl:-lcS à '"Jtação: 



RfqUe:i·e:t.r.t.or~, ~~u,=~ i)C:;J;t C:J\"Jslt;n_;:.jz~~J i:I_-u. 
ata, um voto de 1;rafc.ndo pezaJ.', peb 
perda de preciosas vidas, na explosão 
e incêndio do vapor "Duque de Ca-
xias" e ao mesmo tempo, seja trans
mitida às famílias enlutadas, os sen-· 
timentos desta Assemb1éia Cm::d;itu-
inte. 

Requeremos ainda, que seja con .. 
signado em ata, um voto de louvor, 
pela m::meira patriótica e abnegada 
como se portaram os marujos e ofi
ciais do mesmo vapor, dando disso 
participação ao Sr. Ministro da JVIa~ 

rinha e demais autoridades. 
Sala da.s Sessões, 1 de ag&sto de 

1946. - Benício Fontenele. - Melo 
Braga. - Bc~rreto Pinto. E:~ectuiel 

Mendes. 

REQUI:RIMENTO 

Requeremos que, ouvldo o plenário, 
a Assembléia Constituinte faqa regis
trar na ata de seus traba!l1os, mn 
voto de consternação pe1a impressio
nante catástrofe do navio "Duque de 
Caxias", que tantas vidas levou e em 
circunstâncias tão trágica~. 

Espera e confia a Nação, que o Ma
!inheiro ilustre, a quem o govêrno 
cometeu o cnca:rg·o de dirigir o inqué
rito sôbre êsses lutuosos acontecimen
tos. apui·e rigorosamente as causas do 
tremendo acidente, como última ho
menagem aos que foram dh'etamen
te atingidos por tão dur~ provaÇão. 

Sala das Sessões, 2 ds agôsto · dc. 
1946. - Plinio Lemos. -- Ernani Sá
tiro. - Samuel Duarte. -- Juracy lkl"c'
galhães. - Nestor Duarte. -- Manuel 
Novaes. - Soares l!ilho. - VeJ'gniautl 
Wmulerley. - Jandui Carneim. -
Argemíro àe Figueiredo. Laum 
lWontenegro - Barreto Pinto. - .PV.-
1l'lo Barreto. -· Aureliano Leite. 

REQUERU.!:ENTO 

Requeiro ;.;eja enviada por m·i;;:, A.::>·· 
sembléia Nacional Constituinte, n.m 
Senhores Minis~ros da Marinha e d~'· 

Aeronáutic~" nr.:.a e=-rp::ccssiva ITlCilSD,·· 
gem, em que, manífestado o piôZ•;:c da 
Casa peJo doloroso ~inistro que des-· 
t.ruiu pa.ró,,Jnwnte, em alto n:mT, o 
navi.o transporte '"Duql~e. de o()fl_.::_:la~j'', 

fazendo vítimr,s, wja exaltada "' efi-· 
ciência das providéncio.s eo:njn,;ado.>; 
dos dois Ministérios, no sentiao de se.r 
socorri.du a embarcação em pengo c 
seus passageiros e tripulantes, o qtw 
foi consegu]ào, graç2,s à ·m·CLvm·~'- .ll1·· 

31.-

clô1nitç1, c:,~ 11t'.-·sos n!~:.~·i:~rLt'ircs -••' · 
t·T~-;.iloto:_·;) ql~!;~) por ~::·.~:o n~esn1J: YJ:~,; · 

rccem a gratirlão do B·r~csil. 

Sala das Sessões, 2 de agi"mi;o de 
1946. - F. Pereira da Silra. 

RlcQUERTMENTO 

Requeremos conste da ata dos nc-~

sos trabalhos um voto de profund•J 
pezar pelo acidente sofrido pelo n"
vio de nossa Marinha "Duque de IC:O· 
xias". <;m que tantas vida.s se peJ:;le
ram, ·manifestando~se :'eO mesmo tem·· 
po o aplauso desta Assemb!éia à 81,\
tude heróica dos bravos ofici<âs •le 
bordo e marinheirof> que souberAm 
evitar que o sinistro assumisE.e m:~Jo
rcs proporções. 

Sala d~ts Sessões, 2 de agê-stv de 
1946. - Carlos Prestes. - Grc~ujrio 

Bezerra. - Claudino Sil<ia. - Jorrp. 
Amado, - Batista Neto. - .~Hos<to 

Coutinho. - José Crispim. - Os1vat~ 

rlo Pacheco. - Alcides Sabença. -
Carlos Marighela. - Caires de Bd:o. 
- Agostinho de Oliveira. --- Ji::.âo 
Amazonas. -- Abílio FernandEs. 

O SR. PEREIRA DA SILVA - Se· 
nhor Presidente, peço a palr,ua, )Xtra 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE - Ti'm '1 y;a
lavra o nobre Represent8.)11.e. 

O SR. PEREIRA DA SILVA ~· 

Sr. Presidente. Srs. Repres<mtrmt<:'s. 
O Brasil inteiro e, p3rtic"ularnwnt.E, a. 
Capital da Hepública, e.<;tão ainda a 
esta hora, sob a dolorosa imprec;:::3.o 
causada pela trágica o-conência. ..lo 
incêndio parci8J do transporte "Du~ 

que de Caxias", que zarpa.ra há qnn,tm 
dias da Guanabara, clestino à Enn;pa, 
conduzinclo mais de um milha 'lú 
passageiros e tl'ipulantes. 

Os detalhes do impyessionante a-ccn
tecimento, dados à publieidacle, ílfl&•ln 
os primeiros minutos do .~inist.ro, p:::h 
incansável impnmsa carioca e Pst::t .. 
cões de rádio locais, mvPlam cn .. ml 
i::mdnantes, ele. de~espt'ro e ele heroic-
mu, em que, tnpmant"s e p~,r;;a.g(·J.I'os 

do navio, bri:l-ceji:1ndo entlf' '~s (·-br.rrr.l,s 
e as m1das, imploravam o .'GCOJ'J'C < b 
Deu~, a misericórdia divina, !}2vJ~" ''llll: 
as suas vl.das e as de seu~ ent.es l'"ilC·· 
ridos fôssern poupadas, ;.Ja t.lv.g.t'1H .. l. 
pavorosa. em que inopln'J.08nJr11tJ? ~(~ 

viram envolvidos! 
r:; .iá ago:t·a, Sr. Pre~i·dfnt.r:\ SLltir) 1) 

.D8_.vio c Tebocado p<:'..Xrt o !.1lrssu lJÓJto, 
onde che801J sem nnü-o~·es novidad1~f~) 
sabemos; afinal, do número exato 1h:" 
··1itünas, qlH-:, felizmtnte, não :kri -u:v) 
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alto quanto à principio se admitiu, 
embore. tenhamos que deplorar essas 
perdas de Vidas preciosas, entre as 
quais se contam crianças · e piedosas 
irmãs religiosas, que Viajavam no 
cumprimento .de sua santa missão. 

Cumpre-nos, porém, Srs. Represen
tantes, mesmo· no ambi<ê.nte de tris
teza em que ~e mergulha a cidade, 
face tão lamentá.vel ocorrência, ~.a
lientarmos ,e. ação eficiente, rápida e 
a.ltamente humana, de nossas fôrças 
da Marinha de Guerra e da _;.ero
nâutica, €m fazer chegar, dentro de 
poucos n1inutos, ao local do sinistz:o, 
os elementos de socorro, sem os quais, 
talvez, estivessemoo... a esta hora. 
frente ao mais horrível sinistro m~
;ritimo dêsres últimos tempos, pois 
que, centenas de pessoas teriam de.
saparecido, tragadas pelo mar ou vi
timas das <:hâmas ! 

Sr. Presidente, a nossa Pátria, de 
quando em vez é assaltada pela praga 
do derrotismo palavroso, que a qual
quer . pretexto ou sem propósito al
gum procura desmerecer as noss1!-5 
realizações, a nossa tenacida·d:e, a fi
bra de nosso povo, apontado como re
butalho humano cheio de doenças. 
&ses mesmos elementos, impatriõtica
mente negam a eficiência de nossos 
elementos de defesa! . 

Mas, em compensação, de quando 
em vez, podem.os responder a essa 
gente ·oue perdeu a fé enr si própr:ia, 
com aios de heroísmo, · como o que 
agora verificamos, na ação arrojada 
e imediata de nossa Marinha de Guer
ra e de nossas Fôrças Aéreas, salvan
do milhares de vidas preciosas! 

Na verdade, Srs. Representantes, de
vemos nos irentir orgulhosos de nossos 
marinheiros e 1lilotos aéreos! roes, 
mais uma vez desment-em os derro
tistas! 

Por isso mesmo os verdadeiros pa
triotas devem continuar confiantes e 
dizer, bem alto, que o Brasil existe 
e está Vigilante na paz, como ontem 
na guerra, para acudir ao primeiro 
apêlo de seus filhos, .desde que pode 
contar com os seus destemerosos ma
rinheiros e aviadores! :ll:J.es vigiam 
pelas nossas vidas, como pela inte
gridade de nosso solo, de nossas cos
tas, de nossos mares! 

E' justo, portanto, Sr. Presidente, 
que, num accatecimento como o do 
incêndio parcial do transpo:te "Du
que de Caxias", lamentando o sinistro 
cm · suas conseqüências dolorosas, 
ecaltemos a ação dos que mostraram 
disciplina, coesão, arrojo e despren-

dimento, para e'!-itar maiores danos 
materiais e perda de vidas! 

E' oportuno registrar, Sr. Presidente, 
que a nação em pêso - a começar 
pela figura egrégia do Sr. General 
Presidente da República, esteve soli
dária com o pesar público, diante do 
terrível desastre. 
. Cumpram.os nós. agora, o nosso de
ver, lamentando, igualmente, o sinis
tro, mas en'Viando, por ser justo e pa
triótico, aos Srs. Ministro da Marinha 
e .da Aeronáutica, as expressões de 
nossas congratulações, pela eficiência, 
arrôjo e presteza das providências to
ma.das, nas quais os nossos marinhei
ros e pilotos aéreos demonstraram, 
mais uma vez, ~ sua capacidade técni
ca, a sua bravura, Jamais ·-negada e 
os seus profundos sentimentos de so
lidariedade humana, em face do pe
rigo! 

Era o que tinha a dizer. <Muito 
bem; muito bem. Palmas.) 

o SR. PRESIDENTE - Srs. Coni
tituintes, tendo os reque~entos, no 
fundo,_o mesmo alcance, por isso· q11e 
divergemapenas· .quanto à forma, vou 
submetê-los, em conjunto, à -aprecia.- ·- · -
ção da Casa, salvo se qualquer de se11S 
·autores pedir prefel'ência para mn 
dêles. <Pausa) 

Os Senhores, que os aPi'ovam, quei
ram levantar-se. CPaus·:i) 

EStão ·apl'ovados .. 
O SR. ALCIDES SABENÇA - Se

nhor Presidente, peco a palavra, para 
apresentar um reqúerimento, sõbre a. 
mesma matéria.. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre R:epresentante. ,.. 

O SR. ALCIDES SABENÇA - Se
nhor Presidente: Os requerimentos a 
que V. Ex.• acabou de trazer ao co
nhecimento desta Egrégia Assembléia., 
traduzem muito bem o nosso profunde 
pezar pelo trágico acontecimento, que 
vem enlutar a :família brasileira. · 

AJ)l'ovelto o ensejo, Sr. Presidente, 
para completar a moção que se vai 
votar, apresentando um requerimento 
que visa satisfazer a ancieda.de do 
nosso povo, pelas notícias con~tas 
sõbre seus entes queridos, sõbre M 
causas e o vulto !lo tremendo acidente 
que roubou tantas vidas e abalou tan-
tos lares. . · 

Por isso desejamos seja esclarecide 
o que há de verdade nos rumores que 
estão circulando, rumores que debcil.m 
inquietas a opinião pública razão 
pela qual encaminhamos um Reque
rimento. (Lê) 
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O orador envia à Mesa o se
guinte: 

REQlJEllil',IENTO N.0 329, DE 1946 

Solicita ao Poder Executivo in
formação sôbre o aciàente veri
ficaào no navio-transporte "Du
que de Caxias". 

Considerando que o navio-tranpor
te "Duque de Caxias" sofreu seríssimo 
acidente, quando em viagem, vitiman
do centenas de passageiros; 

Considerando que êsse acidente, pe
las proporções de que se revestiu, aba
fou a opinião pública nacional; 

Considerando que se torna neces
sário esclarecer as causas do aciden
te e assinalar os prejuízos materiais e 
morais sofridos pela Nação; 

Requeremos, de acôrdo com o arti
go_ 61 §. ~·º do Regimento em vigor, 
seJa solicitado ao Exmo. Sr. Minis
tro da Marinha informar: · 

1.0 > Se é verdad·e que o pessoal ha
bilitado a fazer viagens transoceâni
cas constituia a menor parte da triou
lação do navio "Duque de Caxias';; 

2.0
) Se a substituição do Chefe de 

má.quinas, por ter de submeter-se a 
tratamento, não se relaciona tamoêm 
com uma não aprovação à saída elo 
navio "Duque de Caxias", cujas má
quinas já se encontrariam avariadas; 

3.0 ) Qual a relação completa dos 
nomes dos mortoo e feridos; 

4.0 ) Se já foram tomadas medidas 
para. indenizar os vultuosos prejuízos 
materiais e morais sofridos pelas vi
tilnas. 

Sala das Sessões, 2 de agôsto ãe-
1946. - Luiz Carlos Prestes. - Car
los Marighella. - Gregorio Bezerra .. 
- Cla'Uàino J. Silva. - Baptista 
Neto. - Osvaldo Pacheco. - Abflio 
Fernandes. - José Maria Crispim. -
Alcides Sabença. - Jorge Amado. -
Caires de Brito. - Alceào Coutinho. 
- Agostinho de Oliveira. João 
Amazonas. 

O SR. PRESIDENTE ~ Há sôbre 
a mesa, ainda, o seguinte: 

REQllERDmNTO 

Requeiremos a inserção em ata da 
· um voto de congratulações pela passa
gem do 72.~ aniversário da "Gazeta 
de Notícias", velho órgão da imprensa 
carioca, por onde passaram vultos no
táveis de parlamentares e jornalistas 
eomo Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, 
~tino Bocaiuva e tantos outros. 

Sala das Sessões, 2 de agôst-0 de 
1946. - Alfredo N C'IJes. - .Romã.o Jú
nior. - Acúrcio Tõrres. - João Vilas
boas. - Dolor de -4ndrade. 

o SR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que o aprovam, c;u~iram levan
tar-se. <Pausa.) 

Está aprovado. 
Hã sôbre a :M:esa projeto de i·esolu

ção, assinado por vãr:os Senhores Re
presentantes, nos ser;uintes têrmos: 

?RO.JETO D!i: P.ESC!.U~ÃO N.º 3, DE 1946 

.Di::.pêe sôbre o paga.mrnto a.os Con
gressist~ ão .. jetton'', por sessões 
e:::traordinárias. 

Propomos que a Mesa da Assembléia 
constituinte, ouvido o plenário, não 
mande abonar, por ocasião das sessões 
extraordinárias que porventura ve
nham a ser convocadas !)ara discussiio 
e votação do . projeto com:titucional, 
o "jetton" a que ten:.os direito de 
acôrdo com a lei vigente. 

Sala das Sessões, em 2 de agôsto 
de 1946. - Rui de Almeida. Georgina 
Avelino. - Herófilo Azambuja. 
Agostinho Monteiro. - Pedroso Jú
nior. - Hermes Lima. - Guaraci Sil
-veira. - Domingos Velasq>. - .4lde 
Sampaio. - Hugo Carneiro. - Horá
cio Lafer. - Daniel Faraco. - .4.ure
Ziano Leite. - Jz.!:nduí Carne:ro. -· 
Lauro Mortenegro. -José Alkmim. -
Lauro Lopes. - Dioclécio Duarte. -
Alfredo Neves. - Romcio Júnior. -
César Costa. - Gomy Júnior._ '!?er
nando Flores. - _4.:-amis Ataide. - · 
Roberto Glasser. - Epilogo de Ca.m
pos. - Alarico Pacheco. - Tavares 
d' Amaral. - Tomás Fontes. - Osório 
Tuiuti. - Celso Macha.do. - Juraci 

Jvlagalhães. - Otávio Mar..gabeira. -· 
Souza Costa. - Nestor Duarte. -· 
Alíomar Baleeiro. -· Ferreira de Soit
sa. - Vergniaud Vander!ei. - -4luísio 
-4.lves. - Plínio Barreto. - -severiano· 
Nunes. - Alvaro MGía. - Fernandes 
Teles. - Antônio correia. - Alves Li
nhares. - Lino Mo.chad-0. ~ .Matias 
Olimpio. - Gentil Barreira. - Egber
to Rodrigues. - Fernandes Távora. -
Luis Viana. - Joiio Aguiar. - r.ru
nhoz da .Rocha. - Rafael Cincurá. -· 
João Mendes .. - Pau.lo Nogueira. -· 
Gofreào Teles. - João Abdala. -· 
Ulisses Lins. - Valter Franco. - Pe
dro Ludooico. - Diógenes Magaliiães. 
- Dario Cardoso. - Oswaldo Lima. -· 
Ferreira Lima. - Etelvina Limr; --
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Pessoa Guerra. - l>Zinio Pompeu. -
l?cní de Carvallw. · - Campos Verga!. 
· - João d.' Abreu. - l'linio :Z:.emos. -
Ataliba Nogueira. - Eeniamin Farc,:i. 
·- Soma Leão. - ,José Ann.anci~ -
ncnício Fonten-ele. -- Gnrgel do Ama

Yr.l. -4' José Augusto. ·- A!/Jericc F:-ci
f!Ct. - Segadas Viana .. - Antônio Sil
?1a:.. - Ezeauiel 1IJ er..d,c1:. -- 13aeta Ik-
11cs. - Fl&vio Guim.c1.riic..,. - Grcch.~ 
r.ardoso. - Pràrlo J.i.ell.y. .,.... Nere:; 
Jiamos. - Costa Nc/;o. - Hoi~órü: 

!,<:onteiro. - Atílio· Fi1>aqua - Cré
'POT'Y Franco. - A.droalao Co~ta. -
tiilvestre Péricles. - Alvaro Ac!o!;o. 
- .João Agripino. ·- J,fiiton Campos. 
- - V c.Zdémar PeiLrow.. i'crmcmd.:. 
)•'ontes. - Carlos Prestes. - Jorg;,. 
/i.mado: - Agostinho Oliveira. - A.!
cides Sabença. - Oswaldo Pccheco. 
· - Batista Neto. - i'i!ce:to Coi:.tinho. 
·- Benedito l'alaclarc.~. Rogério 
rrieirci. - Munhoz ai:: u:ero. - iv<l 
c1'Aquino. - Gilberto Freire. - Gre-

__ n6rio · Bc:<:erra. - .roa.o A~na:ona.z. -
nans Jordan. - CairC$ de Brito. -
/,sro&z Câmara. - Eduardo D:.:Vi?Jier. 
--- Gustavo Capancma. - Soc:res Fi
Tho. - A.ntenor ·Bogéa. - P..;:u.! Fita. 
· - Lim.a Cai;alcanti. - DeoE!Cr:i ·de 
1o:·ênr'lonça. - Duroal c:·u:::. 

O S.R.. PRESIDEN"I'E - Como s:: 
ti·ata de assunto aue e}:ige pondera
ção. ser:í. submetido ao '1oto da As
:-..~bléia na sessão de r..-.::g-v.rtàa-fei!'~ 

r•rõxima. 
Continua em diu:ussáo o Rec;,11eri-

mento n.0 85. de lMG. ' 
Com a palavra o Sl'. Representan-

t;,.. Café Filho. · 

O SR. C.AFP: FILHO <') - Se:ihci 
P.residente. pode parecer a Assem
bléia_ que eu tenho prare•· em ocupar 
f>. tribuna. mas um representante do 
po'\"o· é sempre obrigado a sentir cs 
r•roblemas que o povo está vJvendo. 

'Nfu:> sei se. em razão da minha vi
da modesta. ou porque minha se
nhora freqüenta as 'feiras-livres, lã. 
procurando os produtos de alimenta
ção. pondo-se ern contacte com o 
r·.çouguc. ::nnazém, co::i. tudo quanto 
F.e relaciona com a ma.nutencão da 
vids. na Capital eia República: sinto, 
com ela, os problemas que a popula~ 
<•ão suporta. Não sei se é per isso 
c,;ue procuro, dC->-ta.. trtbuna. que o elei
torado-me coreeden, focalizar assun
tos que parece não despertam do Go-

vérno a atenção que mereciam, preo
cup:::do, possivelmente, com ·· outros 
casos que ::i.gradam mais ao ape~ite 
dos políticos. · 

Seu, nc~ta hora, algo pessimista 
com o quadre que a situação brasi-
1eir:: n-cresenta.. 'Ainda no Go'"Jêrno 
cio Senhor José, Linhal:-es, o fun
c·ionali.sm-o pl1bJico foi atendido numa 
~~a ~niracãr;. isto é, obteve au
l''1CWO tie vencimentos com que pu
~~sfe retender as neccEsidades subs·· 
tanciais à vida. · Hoje, entretanto, 
"~rificamos q:;e já subiram nova
me1,~e os JJ_recr:s· das utilidades, ma=. 
~oradas foram os dos transportes ur
i):in ::s ~ .. sttbt~1·1::anos, tudo encare
r:('U. ttido at1rri'r:-i1!-c11. renovando-se a· 

·angústia da população e. não só na 
e wital da Rc!'}ú1J1ic.r, ·como em todo 
e pais. Vez por outra, Srs. Consti
tuintes. como que para fugir a uma 
~olnção que e novo reclama m.aueles 
que têm respousabilidade na ádminis- _ 
t!"3.r,ão, rebenta, aqui, Uilla greve, ali, 
um tumulto, que pode ser chamado 
perfeitamente tumulto da fome. E há 
uma solução prática para tudo isto, ' 
uma p:-ovidéncia mágica que possa 
::>.bafar ou fazer cessar o tumulto? Não 
ht. coisa alguma. Tudo que existe -- -
óiz-se - é agitação coll:lunista. E as 
autoridades cnrz:i.m. os braços, Mas
nós, senhores. que não temos con
tacte, nem soHdariedade com o Par
tido Comunista e que não pergunta
mos o que interessa ou desinteressa 
àquela organiz<1ção politlca, sentimos 
cue, nem sempre ,as autoridades es
tão falando a verdade, quando atri
buem :l respcnsatilidadp. da fome, d::>, 
greve. dn tum1•lto. do protesto ao par
tido politico da extrema esquerda. 

Temo: que encarar os problemas 
com coragem, e, principalmente, com 
ca1)::c!dade necesária pata resolvê-los. 

Nesta-hora em que a situação é essa 
cue esboço, a que assistimos, contris
tados até? Ass:.Stimos ao espetâeulo 
do ·Sr .. Ministro do Trabalho, Indús
tria e c·omércic. responsável em gran
ce parte> pela v!da das indústrias e 
organização do trabalho, abandonar 
seu Ministério, licenciar-se até. Com 
que fim? Para ajudar a acender a luz 
da política mineira <Risos.) 

Ouvi risos nêste recinto,, partidos 
justamente da bancada que represen
ta a terra onde o .Sr. Ministro fot 
::>cender a luz... - · 

E' que nós, :representantes do povo, 
que sentimos com a população suas 
agruras,· não estamos compreendendo 
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a indiferença daqueles que têm a 
. responsabilidade da administração. 

Há um fato curioso: o Brasil já res
tabeleceu relações diplomáticas com a 
Rússia. Foram, se me não en:;ar.c. 
dois-ilustres generajs - o que ê Mi
nistro da Guerra e o que ocupa a 
Presidência da República, - que, 
primeiramente, quando todo mundt· 
tinha receio de opinar sõbre êsse re
conhecimento, uor êle se maruresta
rnm e ajudaram mesmo a realizá-lo. 
Reatamos reI:;rõcs diplomáticas com 
a Rússia, recebemos Geu Embaixadot" 
e recordo-me mesmo que o Sr. Pre
sidente da República o recebeu até 
em traje de gala. Nzo podemos, no 
entanto, nem comprai-, nem vende,· 
aos rússos, porque isso só pede ser 
feito por intermédio dos americanos 
e inglêses. &;te fato, Senhores Cons
tirn:ntes, vem a propósito do seguin • 
te: está desaparecendo o couro para 
sap::tos, de 11so imprescindível; o mer
cado de couros tem sofrido, nêste~, 

últimos dias. subidas espantosas. Fui 
investigar por que êssc encarecimen
to do calçado do pobre. ou do couro 
·com ::;ue o fabricam-. Verifiquei jus
ta,-ncnte. que o fenômeno está na ci:r
eunstância de estrangeiros estr.rem, 
dentro do mercado brasileiro. com
prando tôda. a produção de couro que 
existe, exoortando-o. Assim, não 
têm aqueles que fabricam sapatos 
o material que lhe é tão necessário. 
Falta-lhes a indispensável matéria 
prilna. · . 

O Sr. Amando Fontes · - Encarece
ram os calçados feitos, antes da as
eensão do preço do couro? Porque 
isso se deu? 

. .Q SR. CAFÉ FILHO - Justamen-. 
te pelo motivo que estou apresentando. 

O Sr. Amando Fontes - Haverá 
de fato, uma exploração. 

O SR. CAFJ:: FILHO - Não estou 
aqui para defender fabricantes de 
calçados. Quero mostrar que há des-· 

. proporção extraoii:l.inária no encare
cimento do couro. Vou lêr uma es
tatística: 

"Couro de bezerro ....,.. de ... _ .. 
1939-1946 - aumento de 257%." 

Isto ê o couro; não o sapato. E' 
possível que o sapato, em relação ao 
couro, tenha subido 30a%. Tudo mar
cha, mais ou menos, assim .. _ 

Vamos adiante: 
"Bezerro nacional - de _ ... 

1939-1946 - aumento de 275%. 

Búfalo carioca - aumento de 
233%. 

Carneira branca "Vitória 
aumento de 170~~;. 

Cou1·0 de porco - aumento de 
263',{. 

Há outras especificações. 
O mais alarmante, Sr. Presidente, 

é o seguinte: deútro de· um mês, o 
encarecimento desmedido elo couro, da 
i::0l:t.. de tudo qi..:z diz r-espeito a uma 
proporção desarrazoada no aumento 
men:;al do preço e foi a êste trabalho 
·de investigação que me entreguei. 
· Fui informado de qu~ firmas ame
ricanas estão no mercado brasileiro 
comprando. especialmente no Nordes
te. tôda a produção de couro para 
atender às necessidades russas. Esta
mos vendendo à Rússi~ .. por intermé
clio de firmas norte-americanas, e da 
majoração ocorrida nos preços não se 
bPryefi.0! _a pro~111:~ão nacional o que, 
alias, e mal antigo. 

O Sr. Amando Fontes - Por que a 
Rússia não compra diretamente, já 
que possui representação diplomática. 
no Brasil? 

o SR. CAF:f: FILHO - Não com
p1>0mos nem vendemos diretamente 
à Rússia_ Eu me permito dizer ·que 
~ó bá uma autoridade capaz de res
ponder à pergunta de V. Exª.: o Dou
tor José Pereira Lira, digno Chefe de 
Polícia do Distrito Federal (Riso.) O 
nobre colega sabe, nesta altura, o pe
rigo que há em se comprar qualquer 
coisa à Rússia. 

O Sr. Amando Fontes - Quero in
formar a V. Ex". qu~, antes de 1930, 
os russos compravam grande quanti
dade de couros no m~rcado. 

O SR. CAFf: FILHO - Não nos. 
compram, agora, diretamente, mas por · 
in Lerméclio de firmas i11glêsas e nor-
te-americanas. . 

E' meu desejo, focal~ando êsses as
stmtos, chamar atenção do Govêrno 
da Repúblic:l, tão absorvido nesta hora 
com a pacificação política; pacifique, 
fa.mbém, essa agitação que se nota 
com o mal estar das poplllações, que 
até fome estão passando. Meu tempo. 
infelizmente é escasso. -. 

O Sr. Amando Fontes - "Quer di
zer, então, Que v. Exª., por falta de 
tempo, não irá tocar no capítulo dos 
tecidos nacionais. E' pena. 

O SR. CAFJ:: FILHO - Ainda que 
V. Exª. me garantisse o tempo. não 
'sei quanto precisaria para tratar de 
tudo quanto poderia dizer a respeito 
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---.. 
das necessidades nacionais. Tecidos, 
calçados, açúcar, café, transportes, 
preços de bonde, aumento das tarifas, 
tudo são problemas que me obrigariam 
a alongar-me demasiadamente na tri
buna. 

.Estou apenas focalizando alguns 
assuntos. Certa vez, em discurso aqui 
proferido, o :çiobre colega Sr. Noveli 
Júnior - que lamento não estar pre
sente - causou-me impressão como 
Deputado il1dependente, porque Sua 
Excelência dizia que eu devia colabo
rar com o Gov~rno apohtando _erros, 
defeitos, desacertos da administração. 

Aqui estou, portanto, para prestar 
essa colaboração, transmitindo ao go
vêrno, através desta tribuna, que é 
do povo e não minha, aquilo que o 
povo está sentindo. 

Tive ocasião de ver, no meu Estado 
natal, o Rio Grande do Norte, tam
bém agrícola, o drama do agricultor. 
O Sr. Deputado Alvaro Castelo já 
pronunciou aqui um discurso acen
tuando o que e o problema da formiga. 

Senti no Rio Grande do Norte êsse 
problema. Confesso que me espantou. 
Indagando dos agricultores sôbre os 
meios do exterminio à formiga, e qual 
o apoio do Ministério da Agricultura, 
disseram-me que combatiam a formi
ga, alimentando-a. Confesso que não 
entendi... . 

Como combater a formiga, alimen
tando-a? 

O Sr. Pessoa Guerra - V. Ex.ª deve 
:perguntar ao Ministro da Agricultura. 

o SR. e.~ FILHO - Perguntei 
ao lavrador e fui mais bem informado. 
Se recorresse ao Ministério da Agri
cultura, não obteria tão judicioso es- -
ela.recimento. 

O lavràdor me disse que não havia 
outro meio. Aquela gente conhece a 
lavoura que a formiga ataca e sabe 
que ela só se alimenta à noite. Por 
isso, o agricultor ~bre o caminho que 
vai ter aos campos cultivados com 
folhas da planta que a formiga pro
cura. As formigas passam a noite tôda 
comendo essas folhas que encontram; 
:fazem isso até que amanhece e depois 
se recolhem. (Risos.) . 

Pareceu-me espantoso. Foi-me, tam
bém contado o que ocorre no Muni
cípio de Flores, Estado do Rio Grande 
do Norte. A situação, ali, era de crise 
tremenda: a população não tinha fa
rinha, milho, coisa alguma. Disseram
me os habitantes da cidade, que fica 
ao pé da serra: ..:.... Ali - mostravam
me o monte - tem de tudo; aqui não 

temos nada, e não há estradas 1~a. 
aquela serra. 

Esta a situação do interior. 
Sr. P.residente,. os instrumentós da 

lavoura - informou-me ainda hoje 
pessoa ligada a êsses asuntos, ou es
tudiosa dêsses problemas - enca.re
ceram de 700% ! 

O Sr. Amando Fontes - Em'b'Jra 
produzidos no Brasil. 

o SR. CAFÉ FILHO - Mesmo :>ro.:. 
duzidos no Brasil. • 

O Sr. Amando 1'"ontes - Se foS.:!em 
importados, seriam mais baratos. 

O SR. CAFÉ FILHO ~ Mas, como 
vemos não são só os sapatos--e-in.si;ru
mentos da lavoura que encarece=: 
também o prêço das passagens -do 
bonde, do leite, do açúcar, tudo subiu 
assustadoramente. E não vemos a so
lução. Marchamos para verdadeiro ~
·1·igo. Não sei onde chegaremos. Parece 
que estamos à beira do abismo. Preci
samos, ao lado do c;onsêrto politico, 
do ajustamento das forças partidárias, 
da sustentação-.da_engrenagem políti
ca, a tender ao problenfa que· está vi
vendo o op~ariado, que está atingindo 
os industriais, plantadores, os brasi
leiro'S em geral. 

O Sr. Nestor Duarte - Permiti;. R 
Ex." transmitir-lhe cifras impres.rto
nantes a resueito da lavou:ra. Nossa 
lavoura não ;iode progredir, nem me.a
ter-se, siquer, no mesmo estado de pre
cariedade em que vive,. sem recorrer 
ao rosalgar como meio mais e:i.."'l)edito 
àe combate à formiga. No entanto, 

. antes da guerra, um quilo de rosalgar 
custava de quatro a sete cruzeir<J<; e, 
hoje, está custando de. cento e •inte 
a cento e cinqüenta. 

o SR. C.<\FJ!: FILHO - Muito ol>ri
gado pela colaboração que V. Ex." 
traz ao meu discurso. 

O Sr. Osvaldo Lima - V. Ex." está 
combatendo o aumento dos preços dos 
produtos da lavoura. Parece-me c.ue 
é injustiça'. . 

O sR.. O.An FILHO - Não estou 
combatendo o aumento nem a 'd!Ini
nuição. Estou apresentando o quadro 
da situação, que é de pen'úria pua. 
todos. 

O Sr. João Aguiar - V. Ex.ª e.itá 
demonstrando a inca:pacidade do Mi
nistério da. Agricultura. 

O SR. CAFJ!: FILHO - V. Ex.ª pe.
rece não gostar do Ministro da Agrt
cuLtura. Atira sõbre êsse ilustre ti
tular a responsabilidade da crise <;,ue 
o pais está suportando ... 
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O Sr. Rui Santos - Como se tudo 
!Si<> fôsse obra apenas de seis meses 
eA:omo se o outro Ministro da Agri
c>Jltura não tivesse vindo também de 

, Pernambuco. Se a situação vinha sen
do essa, não era possível modificá-la 
em seis meses. _ 

O SR. CAFJl: FILHO - Concordo 
em que o Ministério da . Agricu1tura 
também seja responsáYel. 

O Sr. João Aguiar - Não me preo
cupa o regionalismo. Os baianos, os 
mineiros são to dos brasileiros e tam
_bém observam a situação do Brasil. 

O Sr. Rui Santos - Todos nos. 

O SR. CAFE' FILHO - se1 que a 
minha palavra é algo suspeita. Muita 
gente pensa que tenho prazer em ser 
oposição. Não. Meu prazer seria. estar 
ao lado do Govêrno, gozar daquilo de 
que gozam os governistas. Isso é que 
dá prazer. (Riso) Fazer oposição, su
portar a responsabilidade do debate 
contra quem tem tudo nas mãos, pode 
ser agradável a muitos; não a mim. 
Se o faço é no cumprimento imperioso 
de um dever, e porque estou sentindo, 
como parcela do povo, suas necessi
dades. 

Sr. Presidente, quis trazer para esta 
tribuna, na hora em que resolvi fazer 
meu discurso, alguns recortes de jor
nais que apoiam o govêrno. Devo 
pedir desculpas à bancada comunista 
por não haver colhido retalhos da 
"Tribuna Popular", tida como suspei
ta, porque se bate constantemente em 
favor do povo. 

Eis um recorte do "Diário da Noite". 
Que diz? Está aqui o titulo: "Sem 
leite e sem café pequeno a cidade". 

No "Diário Trabalhista'', órgão .que 
apoia o govêrno, leio: .. 

"Em nome dos trabalhadores de 
nossa terra apelamos para o benemé
rito General Eurico Dutra, a fim de 
que ponha em liberdade os trabalha
dores presos'. 

Na '"Vanguarda" (Riso) 
O Sr. Amando Fontes - V. Ex.ª não 

precisa dizer mais nada. . . (Riso) . 
O SR. CAFE' FILHO - Devo dizer 

a.os nobres colegas que, pela primeira 
vez, não entendo o motivo do riso ... 

Diz êsse jornal: 
"O Grajaú sem transP.ortes"! 

O Sr. Plínio Barreto - Não só 
GTs.jaú. 

'o SR. CAFE' FILHO - Vejamos, 
egora, a "Fõlha. Carioca'!, ao que me 
parece também · simpática. ao Go
vêrno ..• 

O Sr. Amando Fontes - V. Ex."' 
está fazendo "seleções"?... (Riso> 

O SR. CAFE' FILHO - E' o mo
tivo do riso? 

Eis o que diz a "Fôlha Carioca': 
"Confusão no caso dos aluguéis. Crise 
de espaço para o tráfego no Rio"! 
Diretrizes": "Seriio despejados mi
lhares de sublocatários' ! 

"0 Jornal": "Estaria deteriorada. 
parte do xarque depositado nos arma
zens da Intendência"! 

O Sr. João Cleofas - Intendência 
de que? 

O SR. C.AFE FILHO - Da. Guerra. 
Sou oposicionista, mas cauteloso ... 

(Riso). V. Ex.ª deve notar que tenho 
certo cuida:do, em meus discursos, ao 
empregar as palavras e nem por isso 
deixo, por vêzes, de me sair mal. Cal
cule se usasse da liberdade de lingua
gem que V. Ex." agora insinua ... 

Vejamos o que diz "O Globo": 
"Reaparecem e desaparecem os fós
foros"! 

De "Resistência", jornal que, se
gundo penso, não tem muito bom 
cartaz junto 3() govêmo: (Riso) '·Mais 
sacrifícios para. o povo. Cada reunião 
da Comissão de Preços é nova ameaça. 
de encarecimento da vida. o Govêmo 
precisa tomar providências"! 

Do "Correio da Manhã": "Envene
nadores do' povo". E' o caso dos re
médios falsificados, que o povo tomava. 
como verdadeiros. 

Outra nota. Primeiro llrocederei à 
leitura e depois direi o nõme do jor
nal: "Ameaçam parar as fábricas de 
sabão. Paralização total dentro de um 
mês, se não fôr forçada a baixa das 
matérias primas"! · 

Trata-se d"' A Noite"... <Riso) .. 
"Aumento do préço do sal e dos 

pneus', da "Fôlha Carioca". 
Ora, Sr. Presidente, poderia ler :re

cortes de todos os jornais ... 
O Sr. Rui Santos - E de tôdas as 

edições. 
o SR. CAFE' FILHO - ... e de 

tódas as edições. 
Apanhei alguns retalhos, como disse, 

momentos antes de pronunciar meu 
discurso. 

O Sr. Bastos Tavares Daí se 
conclue que o descontentamento, no 
Brasil, é patente. 

O SR. CAFE' FILHO - Jornais de 
todos os matizes, de tôdas as orienta
ções políticas, refle~em, nos títulos, 
a situação brasileira, particularmente 
a da Capital da. República. . 
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Do meu Estado, sr. Prefildente - e 
peràôe.:me V. Ex."- por estar repetindo, 
de vez em quando, esta cantiga de "o 
meu Estado", mas se o faço é porque 
sinto mais seus problemas do que os 
de outros, porque melhor os conheço 
do meu Estado, telegramas e cartas 
pedem-me uma cc:5a que não posso 
dar: trigo, farinha de trigo, pão! 
(.Riso). 

As populações 'estão sem pão em Na
ial, ~em pão em Mossoró, sem Pão 
em tôda. parte! . 

O Sr. Amando Fontes - Informa
ram-me, em São Paulo, que o saco da 
farinha· de trigo estava atingindo 900 
e "1. ooo cruzeiI-0s. . 

o SR. c.Arn l;'ILHO - A resposta 
que dei aos meus amigos do Rio Gran
de do Norte foi a seguinte: não há 
farinha de trigo para nin~ém •. não 
há pão em parte alguma; e, se o ilus
ue Senador Georgin-0 Avelino nãti lll.es 
arranjar pão. ninguém mais·o arranja
rá. Essa foi a resposta. Por conse
guinte, não adianta a minha interven
ção, nem e. meu apêlo jUil.to ao Minis-

... · têrio, porque, dos Deputados, sou o 
que tem mençs prestigio. (Não apota-
dos.) -

Sr . Presidente, isto precisa ter llm 
reparo, um fim. Ninguém se iluda com 
a situ~ão. Nós, :Oeput::t<los, somas bem 
pagos. Perdoem~me os colegas, aquê-
1es que não tem. o mesmo juízo que 
:possuo... Eu, pelo menos, julgo-me 
bem pago com o subsimo que foi fiJta
do: êle chega para minhas nreessit:!a
des. Se há al.glÍ~m que quer mais, ês
te quererá demais. E, ·sr. Presidente,· 
nós, homens públicos, relativameti.t.e 
bem pagos - digamos assim - tenios 
.recurso.s para a subsistência. e para. 
uma Vi.da decente; mas ·senti.mos o 
problema em nossas próprias casas. 
expe..'inle<ntfinos também as necessi<ia
d~, tendo embora coi:n que comp:rar 
as utilidades. . · 

O Sr. Rui Santos - Perfeitamen
te. 

O SR. CAP'f: FILHO - E' o que 
acontece conosco ·que recebemos os es
tipêndios antes de todo o mundo e te
m.os dinheiro· no bolso ... 

O Sr. Bastos 'ravares - Por que não 
compramos o trigo? 

o sa. e~ FILHO - Com o -SUb
si.tlio todo? (.Riso.) 

Eu não quereria comprar trigo: quero 
pão. <Riso.> · 

Opr. Bastos Tat1CZTes - Parque hão 
. nos ch~a o trigo com que fazer o 
nosso pao:> · _. 

o SR. CAF.ll: :FILHO o meu 
nobre e querido colegá, figura das 
mais brilhantes desta Casa, deve diri
gir tal pergunta ao Ministro do Ex
terkr. Ainda hoje, impressionado com 
a falta de pão no Rio Grande do 
Norte, procurei info:rn:ar-me, no Minis
tério do Trabalho, sóbre ·se havia um 
órgão regulador da distribuição de fa
rinha de trigo, alguém a quem, ·ao 
mencs, se pudesse perguntar se há fa
rinha de· t'rigo e porque o Rio Grande 
ào Norte ·não a recebe. Lá me dis
seram: há um. érgão distribuidor, mas 
seu presidente· é o M:Ul.istro das Re
lações E:i."teriores -,.. _.e _eu passei o re
cibo... <Riso.) 

O Sr. João Cleofas - Há muitos 
órgãos, uns atropelando os outrc.;. 

O SR. CAFÉ FILHO - No Minis
tério do Trabalho. info.rmaram-nie que 
o órgão distribui<lor da farinha de 
trigo no mercado interno é o Minis-· 
tério das Relações Exte1icres, enqua.n
~primeiro é o que trata das coisas 
ref,,;réntes-à--indústria e aio comércio. 

São as atuais coisas-151:3.sll~,--- --
A cüstril:;.uiç:io da farinha ca;be ao 

M:inisté:rio das Rela<;õzs Eicterl<Jres; 
qua.."lto ao M:inist.ér,o da !11dústria e 

· Comércio, é com e Sr - Neg:rão de Li
ma, que vem fazendo política parti
dária! ... 

O Sr. João Cleofo,s - V._ Ex.& 
permite um alla.Tte? 

O SR. C~ FILHO - Com muito 
pra.:r.er. 

O Sr. João Cleofa.s - Há poucos._ 
dias, li, no "Correio d.a Manhã". de
clarações, aliás, reprOduzidas noutros 
jornais, dio presiden~ da Col:nissão 
Central de Abasteci!Ílento, em que s .. 
s. dizia textualmente: - !rei mundar 
de trigo o Brasil. 

O SR. CAtt FILH() - Real.nlen!te, 
?D.a$ há fato mais grave. 

Li, certa ocasião, e:ni um jornal de 
São Paulo, que o govêmo, alarmado 
com a crise allmentax do pais, resol
vera f.irma.r um contrato de abasteci- . 
menta do Distrito Federal e da cap1-'. 
tal daquêle Estado oom uma firma par
ticular; a "Indústrias Reunidas Mwta-
razzo. '' · 

O Sr. E.ui Santos - O contrato 
é Para o abastecimento da firma. . . · 

o SR. -C.Arn FnHO - o meu no
bre colega está daindo uma_ informa
ção sôbre coisa que· eu não saibia .... 
C.R.tso.) · - . 

'.Mas prossegue, Sr. Presidente .. Im
P.!"eSS.!onado com o fato, enderece! ~ 
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"Presidente da ·Assembléia Constituin
te. requerimento de informações para 
saber se era exato que o ::ibasteclmen
to das populaçõ~a ficar dep<mdendo 
de firma particular. E o ilustre In
terventor em São Paul:i. sabendo do 
:requerL"Tiento pelos jornais, apressou
:se em ·dirriglr-me = tele•f;l"ama. afir -
;mando que. de fato, o GCtv&mo, per ln

. terméàio do Ministério d:i Fazni.da, 
contrat--n.ra o abast..ecimen.to êa.s copu-
lações C:o Distrito Federal e dé São 
Paulo com a firma Iviata.razzo. mcd!an
te uma comissão, uma pequena comis
são de 3%. 

O Sr. Amando Fontes - Comissão 
JJequena. nio ! Imensa! 3 <;;, sõbre vo
lume formi•dável de negócios represen-
:ta som:::. vultosíssimn.. · 

O Sr. Carlos ]'restes - Permita-me 
·O oraidor um aparte. 

. ' o SR. CAFl!: FIIiHO - Com pra-
zer. 

O Sr. Cárlos Prestes - Não ignora
V. Ex.ª, por certo, que a firma Mata
razzo, o s:-. Gastão Vidigal que es~á 

relacionado com a Mogiana e cem a 
Sorocabana· - cuja diretor é seu . 
cunhado - e com a Norte do Paran:L 
·que se acha cvn suas mãos, e maj,s o 
Sr. Mac ::<lo Soares, acionista e di!'etor 
<la Paulista, têm o monopólio dos 
transportes e da distribuição dos ce
reais e víveres em São Paulo. São os 
culpadcs da fome e da miséria que rei
nam hoje .no Estado. 

O SR.. CAF'];; FILHO -"Muito agra
<leço o aparte de V. Ex.• e os demais 
que ~ou recebendo e, particular
mente, o do 'nobre colega, Sr. Aman-
do Fontes.... . 

O Sr. .Rui Santos - O Sr. Amando 
Fontes é uma autoridade no assunto. 

O SR. CAFll: FILHO - Quando 
eu disse "pequena comissão de 3% s. 
Ex.• afirmou que era enorme. Eu disse 
Jlorque ·não sou bom eni cálculos e 
;propositadamente quiz recolher dos 
-entenaidos o que significava êsse "lu-
-cro" Coi:n a sua autoridade de eco-
l?-Omista, declarou .que se trata de lu
cro fantástico. Pois· bem: até hoje, o 
:Brasil não conhece os têrmos dêss0 
contrato. Sabe que êle existe, que a 
:Cirma Matarazzo tem tido· benefícios. 
hão · digo sôbre o abastecimento, mas 
.sôbre a fome, porque, se não há o 
abastecimento, o lucro só pode ser sõ
bre a fome. Mas, apesar do •contrato. 
·da. medida, que só motivo imperioso 
Jlodia . justificar,· as necessidades au
mentam. Não sou de -São Paulo, mas 

· assim o afirmam pessoas· que de lá 
.vêm. declaranclo que na capital de 

São Paulo a crise está pior do que 
aqui! -' 

O Sr. Carlo~ Prestes - É o lucro 
sVb:·e o câmbio negro. 

O Sr. Carlos iVIa.rigliela - Permi
te-me o orador um aparte ? 

.O SR. CAF2 FILHO - Co:n pra
zer. 

O Sr. Carlos Ma;·:gheZti - Em seu 
b1·ilhante disêurso, V. Ex.º levanta 
~rol"1lema ou:: interessa a tôda Nação. 
principalm·:-ute a r.ós. Representan
t~s do povo. Preocupou-se V. Ex.". 
cc:n o problema àJ púo. Procurava 
e pão ... Não me é po:;sível dizer que 
a bal.1~2.da comunista tenl1a progredi
do tanto que ,já possua negócios de 
pé\o •••. Estou. pc::ém, autorizado a 
ir:formar que em nozsa ·bancada, quz.:1-
do V. Ex.0 o quizer, poderá encontrar 
pão. São pã=s que nos têm sido r~·
n1etidos J3elo Correio, d·: tôdas as par
tes do Brasil. e são àêste tamanho 
(mostrando doi.s pães), que vieram de 
São P:iulo áentro de caixinhas ele 
canetas-tinteiro e ali são \'endidos o.::i 
praça de trinta .centavos. Tóda a Cc.sa 
pode assim avaliar, com êsse exem
plo. a,situação a que nos reduzirani 0s 
ª"ambarcadores, os monopolistas, aqoê
lés que vivem a explorar o povo e que 
vêm, em tudo, somente o perigo comu
nista, achando que d:vem ser presos e 
espancados os trabalhadores da Ligl~:;, 
que r~ivindicam pão para os seus fi
lhos. 

:t!:sses pães nos chegam principal
mente de São Paulo, como os dois que 
exibo à Casa. Outros ãe idênticos ta
manho, nos têm vindo às mãos proce
dentes aqui m=smo do Distrito Fe- · 
dera!. 

O SR. CAFÉ PILHO - Muito obr.
gado a V. Ex." pelo.. aparte, ilustrado 
com os pães. 

Peço, entretanto, ao nobre colega 
· da bancada comunista que não me 

leve a-comer êsse pão ... (Riso) Sem 
comer o pãu.. comunista, já vez por 
outra sou apontado como comunista. 
só porque cito !atos, faço relatos· e, à3 
vêzes, estou de acôrdo com os comu
nistas, quando trazem· à discussão 
problemas que o povo sente. Se o 
comessÕ) isso seria o meu batismo ... 
(Hilaridade.) 

o ·sr. Carlos Marighela - V. Ex.ª. 
já comeu o pão que o diabo amassou .. _, 

O SR.· CAFJ:: FILHO - Certo. Rece
bo a colaboração e recolho a ilustra
ção como elemento capaz de conven
cer - àquêles que têm a responsabili-
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dade do govêrno - da necessidade de 
uma providência, de uma solução. 

Senhores, ninguém se iluda. Aí 
está um govêrno que ninguém quer 
derrubar ... 

O Sr. OsVa.Zdo Limg. - Nem pode. 
o SR. CA.Fll: FILHO - Derrubai: 

:;>ara que e por que ? O que viesse de
:;>ois talvês fôsse pior. Vamos conser
t.ar o. que está aí. 

Tenho ouvido apêlos: vamos juntar
nos, vamos reuni::-nos, agremíar-nos, 
porque há- um perigo sôbre todos 
nós - é de que o comunismo tome con
ta do Brasil. ora, Sr. Presidente, é o caso de perguntar: para que se que
=eria isto, tão desorganizado -eomo 
está? ... 

Vamos, Sr. Presidente e Srs~ Re
presentantes, compenetrar-nos de nos
sos deveres. Temos cometido muitas 
faltas, nós mesmos da Assembléia Na
cional Constituinte. Aqui houve um 
êrro gra~simo, no inicio dos nos
sos trabalhos: e isso quando deixa
mos, ao Poder Executivo, a faculda
de de elaborar decretos-leis. (Muito 
bem.) 

O Sr. Dolor de Andrade - A ban
cada da U. D. N. votou contra. 

o SR. CAFÉ FILHO - Votei con
tra essa delegação de pOderes. O re
sultado. aí está: não há mãos a 
medir, não hã caneta que chegue, não 

. !"lá papel que baste para os Decretos-
1eis, que já vêm comprometendo o Go
vérno, como no caso do que deu bens 
do patrimônio nacional aos felizal."dos 
herdeir.os de D. ?-.ia.ria Gomes do ô: 
como éste outro decreto, incompreen
sível, que é o da intervenção do govêr
no na Estrada de F:rro Mossoró. Para 
entregar-Llle a administração a ilustre 
Oficial do Exército brasileiro, é ver
dade, mas que é, Srs. Constituintes, 
g=o de u:-..i chefe político da cidade 
de Mossorõ. 

Tais fatos, Sr. Presidente, são decor
rentes de semelhante delegação, que 
faz mal ao Brasil. 

Vemos, nós da Assembléia Constitu
inte, nas portas, nos conedores, tQdos 
os dias, delegações e convites. Qual 
o Representante que não tem sido 
chamado para falar a comissões de 
funcionârios, como, por e."emplo, do 
Departamento Nacional do Café, vi
timas de injustiça do govêrno, de fun
cionários interinos, vitimas da desi
gualdade d~ tratamento ? São homens 

do povo que apelam. para nós. E te
mes de cruzar os braços, p0rque não 
sômos-quase nada dentro da adminis
tração, visto ser a nossa função, aqUi, 
apenas a de elaborar a Constituição. 
Resta-nos apenas, verificar - e oom 
que alegria o digo - que, pelo esfôrço 
d.os componentes des~a Assembléia, 
Deputados e Senadores, trabalhando 
noite a dent1•0, estamos já nos aproXi
mando do tél."lilino da elaboração cor..s
titucional. Ainda, ontem, na Cotnissão 
da Constituição, se115 membl."os santa
ram-se à mesa dos trabalhos às 14 
horas e só se levantaram às 21 hor!IS e 
quarenta· mínutos, para apressar a 
tarefa de que se acham-incumbidos. 

Isso tem um sentido que não se 
manifesta por palavras; mas repre
senta o desejo de. todos nós. 

Alguns proclamam da tribuna, úU
tros o dizem nos corredores ou :i.os 
ouvidos dos colegas, mas todos es~a
mos sentindo: "É preciso acabar com 

. o ~®me de decretos-leis, senão os 
decretos:re15·-acabarão .. com o Brasil 
(ll!uito bem; muito bem. Palmas~· -O 
orador é cumprimentado.) 

O Sr. Campos Vergal cede ao 
orador o tempo de sua inscr'.ção. 

(Durante o discurso do .Senhor 
Café F.ilko, assume a presidência, o 
Senhor. Lauro Lopes, 2.0 Secretá
rio.) 

O SR. PESSOA GUERRA - ·Sr . 
Presidente, peço a palavra para apre
sentar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra ú nobl."e Representante. 

O SR. PESSOA GUERR.~ (•) ~
Senhor Pd,;idente, ped.í a palavra 
para apresentar um ·requerimento 
que envio a V. Ex.ª, relativo à c!'ise 
da paoeuária, que tem sido asslmto 
bastante debatido nesta Assembléia. 

Infelizmente, os ,ecuaristas do Bra
-sil ainda não conseguiram qualquer 
medida que viesse resolver a angus
tiosa situação em que se encontram, 
situação hoje agravada com a inter
venção do govêrno dos Estados Unidos, 
proibindo a importação de zeJ:>ús bra
sileiros. Se nosso requerimento ou~ro 
resultado não obtiver, será pelo me
nos o, testemunho de nosso esfôrço e 
da no'ssa solidariedade a essa grande 
classe, constnit-Ora da economia bra
sileira. (Muito bem; muito 'bem.! 

(•) Não foi revisto pelo orado:.-. 
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.Requerimento a que se refere o 
orador. 

REQUERIMI:N'IO N.º 330, DE 1946 

Solicita a nomeação de uma · 
comissão parlamentar para se en
tender com o Sr. Presidente da 
.República sôbre medidas ele am
parar ci pecuária nacional. 

Requeremos que o -presidente da. As
sembléia Constituinte nomeie uma 
coznissão parlamentar de dez mem
bros para se entender pessoalmente 
com o Presidente da República, su
gerindo-lhes, entre as medidas que 
julgar conveniente. em defesa e am
paro da pecuária nacional, na grave 
crise que atravessa, o seguinte: 

a - aumentar de c!Ifco para dez 
anos o prazo dos contratos de penhor 
pecuário, realizados ou a realizar pela 
Carteir:t A~ricola e Pecuária do Ban
co do Brasil. 

õ - suprimir a capitalização de 
juros nos. mesmos empréstimo~. 

e - elevar de 1. 200 cruzeiros a .. 
3.000 e de 4.000 a 20.000 respectiva
mente a avaliação das vacas e dos 
toU!"OS, de raça pura, nos aludidos con
tratos. 

d - sustar as execuções jâ jnicia.
das contra. os pecuaristas, por ·motivo 
de falta de pagamento e causas co
ne:ii:as. 

e - intervir pelos meios diplomâti
cos junto ·aos govêmos do.s Estados 
Unidos e Mé:dco. no sentido de afas
tar as dificuldades ora. existentes"1ies
ses países à imporwçâ-0 de zebús bra
sileiros. 

t - intensificar prática e objetiva
mente a. defesa profilática do reba
nho nacional contra as epizotias, em 
moldes que estabeleçam a confiança 
do criador na ação do Govêrno. 

g - pleitear o fornecimento às so
ciedades pecuaristas do pais, de má
quinas apt'opnadas ao destocamento 
de campos de crfar:ão, ao melhora
mento das pastagens e à construção 
de açudes pequenos e médios, na con
formidade das necessidades locais. 

li - sugerir a conveniência da dis
U:!bU!ção às referidas sociedades de 
sementes de forragelll!, gratuitamen
te, para distribuição entre todos as 
criadores. mesmo não filiados a essas 
eocledades. 

1 - proibir o emprêgo da torta de 
algodão como aaubo. 

Sal:i. das Sessões. 2 de agôsto de 
1946. - Pessoa Guerra. Oswaldo 

Limo.. - Ferreira Lima. - Dari.o 
Cardoso. - Caiado Godô!. - Ger
cino de Pontes. - Janduí Carneiro. 

José Jofily. - Welington Bran· 
dão. - João Henrique. ::.... Diógenes 
iWagalhães. - Galeno Paranhos. 
Bastos Tavare:;. - Carlos Pinto. 
Ulisses Lins. - Campos Verga?. -
Dioclécio Duarte • 

O SR. DOLOR DE ANDRADE -
Sr. Presidente,. peço a palavra, pels. 
ordem. . 

o SR. PRESIDENTE - Tem :l. 
palavra o nobre Representante. 

O SR. DOLOR DE ANDRADE 
(Pela ordem) Senhor Presidente, 
pedi a palavra para levantar, en:. · 
tôrno do requerimento que acaba de 
ser formulado e de outro sôbre idên
tico assunto de autoria do ilustre 
Deputado Costa Pôrto, · )lma questão 
de ordem, propondo ainda pequena 
modificação no seu conteúdo. 

Primeiro: existe uma Comissão de 
Investigação Econõmi<!a e Social que 
se acha pesquizando e analizando to
dos os problemas relacionados com 
a economia nacional. Perante essa 
Comissão, já. prestaram depoimentos 
os Srs. ex-diretor e o atual diretor 
da Carteira ele Crédito Agrícola do 
Banco do Brasil, referindo-se princi
palmente sôbre os préstimos em .con
tratos de penhor pecuário. Acredito 
que outras diligências, no mesmo sen
tido, hajam sido realizadas ou terão 
ainda de se realizar. E, dai, natu
ralmente, a citada Comissão formu
lará as suas conclusões e aponta.rã 
os remédios, que lhe parecerão mais 
acertados, para debelar a crise fi
nanceira por que passa a economia. 
nacional, inclusive a 'riqueza pecuá
ria. 

Em tais condições, parece neces
sário que a Mesa, se aprovado o 
requerimento em aprêço, estabeleça, 
desde logo, as atribmções, ou aponte 
os rumos a segui!", para cada uma. 
das referidas comissões. evitando pos
síveis entrechoques, afinal. Precisa
mos evitar o que se passa com as 
tais comissões de tabelamento de gê
neros allmenticios. São tantas, que 
confundem os consumidores e os pró
prios comerciantes. E. por fim. o 
câmbio-negro sobrevive e desafia a 
perspicácia do contrôle oficial. 

Segundo: Proponho qt!~ a nov:i. co
missão -seja composta de doi:~ mem
bros, com representante de . Sao Pau
lo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Esta
do do Rio e Rio Grande do Sul, que 
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const~tue?'.!1 :!S malares regiões cria
doras do c€ntro e do sul do pais; e 
de mais cinco membros de outras 
reg;õ~s ;;.:icua:istas. 

Ag!"adeço a V. Ex.~ a atenção que 
me foi dispensada. Era o que tinha 
a dizer. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Dioclécio Duarte, ora
dor inscrito. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE :_ 
Sr. Presiden~e. não quiz o Sr. Café 
Filho, ilustre" representante do Rio 
Grande do Nor1;e, deixar de secundar 
os comentários que, em uma das úl
timas sessões, houve por bem fazer o 
meu eminente amigo Deputado José 
Augusto, a respeire dos acontecimen
tos que se teriam desenrolado no mu-
nic!pio de Mossoró e em outras cir-

QuandÓ quase todos os seu5 corre
ligionários atuais violentamente o ata
cavam até na própria honra pessoal, 
era o antigo discípulo, que· aliás não 
deve coisa alguma a ninguem, pois se 
fez pelo próprio esfõrço, lutando sõ
sinho em terra estranha, que o defen
dia, n:i il:nprensa e .na praça pública, 
menos por simpatia doméstica do que 
pela convicção de tratar-se de ino
mináveis injustiças. 

. cunscrições do território norte-riogran
àense. Tenho absoluta certeza de 'des
ü1lir por completo os argumentos aqui 
trazidos pelo nobr.e Deputado, que diz. 
por assim dizer. tornar mais fortes as 
acusações feitas pelo seu ilustre com
panheiro de representação. 

PrÓmeti, Sr. Presidente e nobres 
Constituintes, responde. as informa
ções que alguns con<eligionários do 
meu eminente amigo deputado José 
Augusto, cujo nome pronuncio sempre, 
afetuosa e respeitosamente, lhe trans
mitiram, com a imposição de torná-las 
conhecidas nesta· Assembléia. da qua1: 
pela brilhante cultura e inteligência 
o ilustre representante é personalidade 
destaroda. E. por isso mesmo, lamento 

. tenha s. Ex.ª se tornado intermediâ-
Tio de acusações contra antigos com
panheiros, de quem, em outras fases, 
sP. orgulhava de proclamar as virtu
d~s do carater e o espírito de renun
da, jamais estranhos ao serviço da 
terra comum. Desde já_ declaro que. 
de forma alguma, pretendo afastar
me da . elevaàa linha moral em que 
nunca deixou de me situar o eminente 
lider da União Democrática Nacio:ual 
em nosso Estado, dispensando-me, se
gundo as suas próprias expressões, em 
generoso prefácio com que honrou os 
meus trabalhos parlamentares, enfei
xados no livro "Como exerci o meu 
mandato", uma indefectivel amizade. 
·Não tenho a meu.ar dú\ida de que, no 
longo período de quarenta anos, soube 
corres.!Jonder, da maneira mais digna. 
dentro dos princípios da autonomia 
mental, porque jamais admiti restri
ções à liberdade de pens~nto...._e da 
ética, a essa amisade cordial.Iriente-· 
manifestada. 

Considero uma deselegância procla
mar benemerências, pretendendo sur
gir aos olhos dos outros com, virtudes 
excepcionais e envolver os c'ontendo
res. ao mesmo tempo, na suposição· de 
que tenham menos experiência, numa . 

,cortina de difamação. Foi em Ernesto 
Renan que aprendi êsse-c=eito de 
admirável moralidade. Não quero, 
port.'.1.nto, desenvolver aqui o meu es
fõrço, a lninha contínua dedicação à · 
causa pública, dando ·à terra onde 
nasci tudo quanto o meu patriotismo 
poderia permitir, sacrificando-me pe
las organizações partidárias a que me 
filiara. sem protestos contra repeti- ... 
das. injustiças a mim feitas, olhando 
sempredtMtlto,..a_fim de que estivesse 

·'longe de parecer um àmb!cioso vulgar ··. 
ou criatura;...conduzida pelos biaços de 
quem quer que fosse. No meu Estado 
nunca fui um impostor nem galguei 
posições à custa d-e subalternidades. 
Fiz-me em Pernambuco, minha terra 
espiritual. onde as portas, generosa
mente, se me abriram. Ainda simples 
estudante, no govêrno inesquec!vel de 
Manuel :Borba, exemplo rígido de ca· 
râter deniocrãtico e republicano sin
cero. fui diretor da "Imprensa Ofi
cial" e tive deciditla atuação na vida 
política. Nessa época recebi um tele
grama do e!'ltão governador Ferreira 
Chaves, de quem mais tarde fui se
cretário nos Miilistérios da ·Marinha e 
da Justiça, durante o govêrno Epitá
cio Pessoa, oferecendo-me um lugar' 
na Assembléia· Legislativa do Rio 
Grande do Norte. 

O Sr. Osvaldo Lima - Como p~
nP-"!lbl!cano, poso dizer que V. Ex.ª em 
minha terra deixo•1 :.:im traço brilhan
te de sua passage~n desde os bancos 
acadêmicos. em qi;e nas conhecemos. 

O SP.. DIOCLECIO DUARTE 
Fico n!uito agradecido pela amável de
claraçao de V. Ex.ª. 

O Sr. 13arbosa Lima - Peço pern1~ 
são para co1Toborar o a.parte do no
bre DilputadQ e relembrar que a car
reira vitoriosa de V. Ex.ª começou com 
sua 'eleição para orador da turma dos 
bacharelandos de 1917. 
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O SR. DIOCLECIO DUARTE 
E uma das lembranças mais agradá
veis que tenho de minha Vidai acadê
mica - a de ter sido colega de V. Ex.ª 
um dos mais· brilhantes espíritos 'da
quela geração pernambucana·. <Muito 
bem). 

(Continuando a leitura)- Agradeci 
àquele querido e saudoso amigo, de 
quem o nobre Deputado José Aqgus
to era secretário, tratado paternalmen
te, e de quem, mais tarde, as contin
gências · de um partidãrismo estrábi
co o afastaram, élc:·rubando-o tan.
bém da chefia do partido, e dec!arei
lhe não me ser possível aceitar o coi+
vite, por me faltarem os requisitos le
gais. Não tinha vinte e um anos e 
não era eleitor. Repetido o convite, do
ze meses depois, residindo eu ainda em 
Pernambuco e contrariando os àesejQ.ê 
de amigos prestigiosos dêsse rincão 
abençoado que se irrigou de bravura 
pelo sangue heróico de Frei Caneca e 
Nunes Machado, em cujo ambiente me 
lançara· na política, como jornalista e 
orador acadêmico, aceitei a e!eição pa- · 
ra a Assembléia do Estado .qx:Jie os 
meus avós, por vá1'ias vezes. durante o 
regime mc·nárquico, haviam ocupado a 
suprema magistratura. deix~ndo na 
.velha Província uma tradição de leal
dade política que eu venho procurando 
honrar. 

Distinguido com uma: Comissão na 
Europa, sem interferência áe nenhum 
político r.orte-riograndense, a con.v'ite 
do _chanceler Azevedo Iúi:ques e por 
sugestão do saudoso· ministro Simões 
Lapes, ei;tive três anãs na Alemanha, 
tendo antes de partir declarado ao de
sembargador Ferreira Chaves, que, 
apesar do respeito que ele me m:;::-ecia 
não consitlerava aconselhável a sua 

. candidatura ao govêrno do Rio Gran
de do Norte, entendendo mais acerta
do· indica:sse aauele preclaro Chefe o 
:!:!ome do Sr. JÕsé Augusto Bezerra de 
:M:edei.!"CG, cuja candidatura fui o pri
meiro a lar.çar num veemente artigo 
publicado na revista "0 Norte". Pou
cos teriam a· coragem de assim pro
ceder, declarou-me o meu-nobre ami
go Deputado José Augusto, que. elei
to governador, com o prestigio do Pre
sidente Artur Bernardes e do Sen:t
dor R.a ul Soares; infel:lZm.ente não 
conseguiu no i:.;ovêrno concretizar o 
vasto e ma,,"llifico programa que pro
metia a sua int<:ligência, cultura e in
discutível amor à pequenina e he
róica terra, por cujo ideal democrático 
morrera o Padre Miguel de AL'lleida 
Castro e foi no século em que Vivemos 

a trincheira intransponível da vitória 
e do orgulho americano. 

Devo, sem dúvida, ao meu vene
rando mestre - e O reafirmo com o 
mais justo aprêço ~ provas cativantes 
de estima, cooperação no estudo de 
problemas sociais, apoio entusiástico 
a modestos t:-abalhos pc::- mim feitos, 
declarações repetid3 s de que nunca 
encontrara companheiro mais franco 
e firme, em tódas as horas de sua 
vi·da pública. Nunca de:xou de jul
gar-me um homem de honra e incapaz 
de mistifica:- os fatos, colocando a 
palavra aci:::na de qualquer interêsse 
material, dirigindo o jo::-nal do partido, 
que era ao mesmo tem;:io o órgão ofi
cial, independente cie remuneração, 
porque a crise financeira do Estado 
não permiti'.! pagar. du:a :1te dez me
ses, . ao fu.'lcionalismo público, o que 
obrigara o então gcve:·:!ador ao do
loroso ccmstrangimento de· fechar mais 
de cem escolas primá:!as, num pais 
de".80% de analfabetos... _ 

Po.;;so assim falar, com desassombre. 
certo de que as paixões parti·dárias-, 
ao contrário' do que acontece. não 
amortecerão entre velhos cam:o:ra-:las 
sentimentos que· se· fortaleceram n·~ 

decorrer de longos anos. 11em pe!'lni
tirão interpretações desab:madoras aos 
íntegros caractéres'. -continuo a ter 
pelo nobre Deputado Jcsé Augusto. 
meu distinto amigo.- p:-ofcssor e con
terrã.ueo, a ·mesma consideração a que 
tem di_reito o seu passado· de honrado 
servidor da P..epúbi!~a e· iri.cansável 
µa.ladino da Democracià, em cujo es
pírito não murchou a~n"a a flor do 
idealismo. Mas. nem por isso, deixo 
de reconhece:- que :: ccn~!ança depo
sitada em certós elementos o leva a 
erros indesculpáveis, que cu bem _com
preendo. tamanha ·a experiência que 
tenha das suas .fases de exaltacão 
sentimental. Quando ao seu espiiito 
v·oltar u serenidade, entE.o a sua in
teligência, que é lúcida, e a honestida
"de de cadte:-. que é perfeita, situarão 
os fatos· nos devid'Js tê:·mos. Muitas 
i·êzes. o co11::pi~uo 2·e1;:-.esentante, ana
lisando comigo os homens públicos do 
nosso Pais, costumava mz dizer: "A 
vitória do Sr. Getúlio Va::-gas estã n:t 
serenMa-de cem que ~ncara os acon
tecimentos e julga os individues. er..
quanto cs seus inim!gos peP.:sa m e 
a g e m eÃCl ush·amente com as suas 
paixões". E é isso, Sr. Presidente, o 
que está se verificando com S. Ex.ª. 
A paixão p:i.rtidália lhe escurece in-
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teiramente o senso crítico, -vendo em 
ca.da oalaVl'a um insulto à sua velhice 
austéa. e. em cada gesto do govêmo 
atu.i.J do Rio Grande do Norte, dlri
gi.<:i-J 'JOI'. um homem que os próprios 
a.dYersá::ios respeitam, motivos de per
seguições facciosas, quando o que o 
Int.erventor Ubaldo Bezerra e o seu 
integérrimo Chefe de Policia, Professor 
Manuel Varela, notável advogado e 
pessoa que o Deputado José Augusto 
tão bem conhece, desejam ·é manter 
a ordem e criar, de fato. um clima de 
confiança e harmonia em nosso Es
tado, de acôrdo com o alto pensamento 
do honra.do Presidente Eurico Gaspar 
Dutra, pensamento que. ao contrário 
do que afirma o ilustre Reip.resentante, 
aqUi, e os seus correligionários no Es·" 
tado, não admitem e se esforçam por 
desmoralizar. 

Examinemos, por partes, o tremendo 
libelo do Deputado José Augusto e o 
vamos destruir. cc1m aquela mesma 
f!eUgma com que. nesta Casa, várias 
vêzes defendi d~ injustas acusações a 
S. Ex." e ao govêrno do nosso emi
nente conterrâneo, Sr. Juvenal La
martine, por ocasião da campanha da 
Aliança Liberal. Naquela época, os 
fatos eram mais graves e a Revolução 
se estendia por todo o País. Tenho a 
memória nítida e no meu arquivo 
documentos que me honram. Se não 
fôssem a atitude dramática e as .in
sinuações do :i.obre ~eputado José 
Augusto. pretendendo ligar-me direta
mente às acusações que lhe teriam sido 
feitas na entrevista do Senador Ge
or~..no Avelino, de cujo govêmo tive 
a honra de fazer parte ... 

O Sr. Georgina Avelino - Com 
grande brilho. 

O SR. DIOCU:CIO DUARTE -
Generosida·de do meu noore colega. 
..• eomo Secretário Geral do Estado e 
substituto. interino, mesmo com o de
ver de solidariedade a correlígion.á.r.ios 
<Ü,,,"llOS, negar-me-ia a discutir neste 
momento· questões de política regional, 
de um certo modo incompatíveis com 
a minha índole e experiência das con
tradições humanas. O intrépido gla
dia.dor, a quem ninguém nega bravura 
e cultura, olhou, porém, para o cenário 
e lançou o desa.rio. Por isso aqui me 
encontra e vou demonstrar que o va
lente_ descendente do Capitão-Mór 
Ga.lvao tomou as nuvens por Juno. 

Foram, já, ·exaustivamente explica
dos em nota oficial, pelo Chefe de 

Policia· do Rio Grande do Norte, todO<S 
os fatos que o honrado Deputado José 
Augusto, a quem o Brasil deve o co
nhecimento das obras de Sarmiento, 
Alberdi, José Pedro Varela e E:ora.ce 
Mann, assim como o sentido da de
mocracia rooseve!tiana, através da 
revista "Cultura Politica'', afirmou 
terem-se desenrolaodo rui' cidade de 
Mossará. 

Eis como explica o integro auxilia.t' 
do Interventor Ubaldo· Bezerra, de 
cuja palavra ninguém no Rio Grande 
do Norte dU"llida, nem-mesmo o emi
nente Deputado José Augusto. 

CHEFIA DE POLÍCIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE 

Nota. Oficial 

I - iDe 11á dois dias para cá, o "O 
Jornal" e "A Notícia.", que circllia.m 
n~a Capital, ve·em di rulgando !a.
tos que--;;eriam ocorrido em Mossoró. 
Pa.tú e Pau dos Ferros, a.tribuiOO.S 
ao Dr. José Niee>demos da Silveira. 
Martins, Delegado Regicmal, e .a.o 
Prefeito Dr. Licurgo F1er:reira Nu
nes. 

Em Sltenção ao povo que vem lendo 
-0 noticiário espa!ha.fe·toso, passo e. 
relatar tôdas as ocorrências, ta.ia 
eomo realmente se verificairam. 

Ca.so àe Mossoró Na sema.n.a. 
última., .. o industrial Dix Sept Rosa.clio 
Mtl.ia, 'considerando ameaça.do um 
seu irmão, atraiu àquela eidade :i.n-. 
dividuos suspeitos, d~mtre êles JOllé 
Francisco Perei..""a, eonhecido por Zé 
Moreno, pessoa que não faz m~ 
tempo saiu da cadeia de Mossoró, 
on·de cumpria pena por crime de 
homicídio. Chegand-:> ao ccmhec.i
mento da Policia a noticia da pre
sença daqueles indivíduos ali, !oi 
convidado a pres.trur declarações, DO 
dia 8, o de nome José Francisco Pe
reira, o qual disse que estava na. 
fazenda do Sr. Francisco Sérgio 

. Maia, em Catolé do Rocha, no Es
tado da Parai>ba, quando foi chama.do 
por seu patrão para \ir a Mossoró, 
a. fim de por-se a disposição do in
dustrial Dix Sept Rosado, cujo ir
mão, de nome Vingt, se achaira. 
ameaçado de morte pelo sargen.to 
Rabelo; e que aqui chegando, o 
mesmo .industrial lhe dissera que se 
tal acontecesse era para matar o 
sargento. Zé Moreno, em face dessa. 
ordem, retrucou que não que-ia ne
gócio com a Policia, porque Matafla 
um e vinham dez; que, se fôsse UlXl 
civil, ser.ia mais fâcil. 
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Da.s d~lara.ções <ie Zé Moreno teve advogados Jogo se conformaram, de-
cl~ia o industrial Dix Sept Rosa.do, clarando que. assim, acompanhariam 
o qua.l fêz constiltuir advogados, para José Moreno até a · Policia. Nesse 
ouvir o mesmo Zé Moreno peirante momento, ouve-se outra voz dizer -
<> Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da não pode, e era a do Dr. Juiz de 
Comarca; em audiência es~al, de- Direito, deante do que os demais se 
.sl.g;na.da para às 8 horas do dia 9 sentiram estimulados e Investiram 
do corrente, e ;na qual seriam fei- contra o sargento Feliciano, arreba-
tas decla.rações em sentido oposto, tando-lhe a arma da cinta o cidadão 
Dix Sept Rosado veiu a pé, da sua ·cícero Gadê, sôgro do advogado Má-
l:'eSidéncia. no sitio "Canto", ao cen- rio Negócio. 
tro da cidane, acompanhado de Zé Em face da atitude enérgica do sar-
Moreno e um irmão dêste, de nome gento, a arma lhe foi restituída. 
Evaristo Pereira. "No percurso, com- liouve. em seguida, certa confusão. 
:prieenidido entre o "Canto" e a ci- sendo afinal tomado Zé Moreno pelos 
dá.de de ,Mossoró, assistiu Evaristo presentes e levado por Dix Sept Ro-
quando o Sr. Dix Sept Rosado disse sado a um ca1To que o aguardava a 
a José Moreno para que no seu de- pequena distância. pertencente a Rai
poi.mento peran,te a Justiça se re- mundo Tércio de Góis, vulgo Rai
ferisse a coação dos .investigadores mundo Chotinho, que o levou à Vila 
João Manuel, .Antônio Leite e o ex- s- s b · - · · subàelegado Ma.nuel Chaveiro, como de ao e astiao. cnde existe a mina 
motivo de hav·er declarado ·na Po- de gêsso da familia Rosado Maia. 
,, · d · d .Acompanharam Zé Moreno, um des-
... cia o caso a vi.nda e capangas conhecido e Zez!nho Maia, parente de 
arma<los sob as or-0.ens do Sir. Dix 
Sept Rosado" e que, •quando nova- !Dix Sept Rosado e pessoa de sua 
m=te chamado", dissesse que "tu~o absoluta confiança. 
qua.n.to declara.ra na Polici&, n-o dia Várics dos presentes insulta.ram os 
a do corrente, fôra sob as ameaças policiais. chamando-os de bandidos. 
de surras partidas dos fu:icionários Ai está. límpida, a verdade dos fa-
<ia !Polícia" (declarações· de Evaristo tos. Qualquer outra versão visa con-
Perei.ra, irmão de Zé Moreno. assis- fundir e impressionar a opinião pú-
t!da.s por Jonas :Reginaldo da Ro- blica. , 
eh? •. Arlindo <ie Sousa Melo e Luis Convém acrescentar que as declara--
Nogueirra.J . ções de .7osé Morano perante o Dou-

No dia 9, às 8 horas, res.lizou-se tor Delegado Regional foram assisti-
a audiência, a que compareceu Dix das e assinadas -oelos cidadãos Antõ- . 
Sept Rosado, acompanhado dos ad- nio Florêncio de Almeida, professô!'es 

-vogados José Luz, Má..'io Negócio e Raimundo Nonato da Silva e Gerson 
A'bel Coelho, aJém dos próceres U<ie- Dumaresq, Farmacêutico Vicente de 
Ilils"..M Taic!sio Maia (médico), Ci- Almeida e Raimundo Fernando Gur-
cero Gadê, z.ezinho Ma.la e ou- gel, atual gerente do Banco do Brasil 
tr~. . . em Mossoró, os quais, ouvidos poste-

Tomadas as declarações de José riormente, confirmaram que, de fato, 
Moreno pelo Juiz de Direito, o in- a tudo assistiram, acrescentando que 
vestigador An.tônio Leite apresentei:.- Zé Moreno, interpelado, disse que as 
lhe um telegrama desta Chefia, di- declarações eram prestadas· livremen
rigido :i.o Dr. Delegado Regional, te, sem coação alguma. 
ordenando que o mesmo José Mo- Ainda se torna pre ::.iso adiantar que 
reno ficasse ali detido &té a, che- as referidas testemi.:nhas ioram ouvi-

- gad.a do Chefe de Policia àquela ci- das no dia· 19, pelo Major .:osé Pau-
dade · lino de Sousa, designado para isso 

Zé Moreno desceu 0 l.º andar para pelo Chefe de Policia, em portaria da 
a. Travessa da Imprensa, onde foi mesma data. · 
con7idado, pelo subdelegado do pri- n - Caso de Patú - o Sr. Edson 
meiro distri!to e de ordem ·desta de Almeida. representante em Patú de 
Chefia, a compancer à :Policia, a fim uma poderosa firma de Mossoro, 
de ser novameJlte ouvido. Nesse mo- quando o estudante José nutra exal-
mento, ouviu-se o Advogado Mário Ne- tava as qualidades cívicas, morais e 
gócio dizer, em a ita!' vozes não pode, intelectuais· do Senador Jeorgino Ave
sendo seguido pel::> .<e1. colega José Lu~. - lino, perturbou o comício que se rea-
0 subdelega)lo, sar;?.;onto Francisco Felí- .. llzava ali, chamando aquêle parla
cío da Silva, retrucou que a prisão : mentar de canalha e patüe. Pediu-se 
era de ordem ão Chefe de Policia,-;:;;' que não continuasse nos insultos, mas 
conforme telegrama recebido. Os dois Â.o exaltado político insistia. 
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Então, a autoridade policial r:onvi
dou-o a retirar-se, levando-o até fora 
daquêle ambiente. O Sr. EclsOn nada 
sofreu, a não ser a decepção de ser 
convidado a retirar-se, dado o seu 
comportamento inéonveniente. 

m - Caso de Pau dos Ferros - A 
família Nunes, em Pau dos Ferros, 
adquiriu e fêz inStalar, naquela c~da
de, uma amplificadora. Na falta de 
locutores ali, contratou os serviços de 
Hugo Brandão. 

Durante os primeiros tempos, tudo 
COlTeu bem, mantendo aquêle moço 
regular procedimento. últimamente. 
porém, o rapaz voltou a entregar-se 
ao alcoolismo sem dar conta de suas 
obrigações. Apesar de ser advertido 
mais de uma vez, não se corrigiu. En
tão, o doutor Licurgo Ferreira Nunes, 
um dos proprietários da amplificadC>
ra e seu atual orientador, chamou 
E:ugo Brandão e lhe disse nã·J precisar 
mais de seus serviços. Pagou-lhe os 
vencimentos a que tlnba dlrelto e 
deu-lhe ain'Cia dinheiro para transpor
te até Mossoró, e nisso está a expul
são do jovem "Político". 

IV - O Sr. José Vieira da Costa. 
teli:gra!ou de Mossoró dizéndo que foi 
revistado pelo Delegado José Nicode
mos, no dia 9, "pelo fato de ser ins
t:rutor elo Aéro Clube que tt!m como 
presidente o Sr. Dbc Sept Rosado". 

A verdade é outra: O Sr. Vielra 
encontrava-se em adiantado estado de 
embriaguez em uma das pensões .sus
peitas da cidade :le Mossoró. aproxi
madamente às 21 e meia horas do dia 
9 do fluente. Em fiscalização ali pe
netrou o Chefe de Polícia, que teve 
conhecimento de achar-se armado 'º 
instrutor do Aéro Clube. Então. or
denou que éle lhe falasse no salão de 
entrada: O sr .. Vieira, atendeu. O 
Chefe de Polfoià fé-lo revistar discre
tamente pelo major José Paulino de 
Sousa, de quem se fêz acompanhar. 

Nenhuma arma foi encontrada. e o 
instrutor do Aéro Clube voltou para 
a sua mesa, onde permaneceu em 
crescente embriaguez. até ser fechada 
a pensão, sem nada sofrer! 

Que o .público julgue os jornais que 
cli.vulgaram as notic<,15, bem como o> 
signatários dos telegramas ç·Jndas de 
Mossorô, Patú e Pau das F~r~os, em 
<X>nfron!:o cem o que Í'Ca expusto. 

Oportunamente outros esclareci
. mentes serão divulgados per cst:i Che

fia sôbre o :::ssunto. 
Pergunto agora ao ardoroso acusa

<lor se conhe<~e o cidadão Antônio Fio
:rêncio de Almeida? E' um ancião de 

respeitabilidade comprovada, sócio do 
, Coronel Vicente Fernandes, honrado 

chefe da firma Tertuliano Fernandes 
& Comp:, à qual também perten;::e o 
Dr. Rafael Fernandes, ex-governador 
do Rio Grande do Norte, meu }.!arti
cular amigo. Pergunto ao nobre Depu
tado Café Filho se conhece o Pro
fessor Raimundo Nonato? E' um jo
vem catedrático da Escola Norma! de 
Mossoró. irradiante inteligência e 
membro do Partido Social Progressis
ta. Sabe o Deputado José Augusto 
quem é o professor Gerson.Dwnz.resq? 
E' um moço de c1mduta irrepreen
sível que ~rtence à congregação da 
Escola Normal e que não se envolve 
em qrielirtôes partidárias. Pergtinto. 
ainda, a S. Ex.ª se tem qualquer aú
vida a respeito do critério do Sr. R:ü
mundo Fernando Gurgel, seu antigo 
discípulo e dedicacio amigo, atua!me11-
te na gerência do Banco do Brasil em 
111.[ossoré-?~-~ 

Todos ésses cidadãos. Sr. Presirlen- - .. 
te. assistiram ao depoimento do cri
minoso de morte procedente cio inu
nicípio de Catolé do Rocha, conform~ 
telegrama enviado pelo prefeito do 
referido mu.'"licípio ao meu honestíssi
mo colega de bancada Deputado José 
Varela, cuja. impetuosidade é um ::-e
flexo do iz:alterável amor à verdade. 
telegrama que já é do conhecimento 
da Assembléia. Contra o depoimento 
rendencloso do illlStre Deputado pela 
·Paraíba, Sr. João Agrlpino, afastado 
do ambiente, apresento o daqüela au- . 
·toridade e, oportunamente. most;-arei 
os telegramas assinados pelo Sr. Dix
Sept Rosado, no qual pede a paren
tes seus que resi~em nos munic!pios 
de Catolé do Rocha e Patú a remessa 
urgente dos "cabras valentes" Que se 
encontram homisiados na localidade 
de São Sebastião, onde a familia Ro
sado te:n as suas minas de gêsso. mo
tivo pelo qual o Reverendíssimo Bl~
po Diocesano não pode declarar que 
a cidade de Mossoró se encontra ln
festa da d~ criminosos, sendo conio é 
um Üuírit.o discreto e preocupado com 
a or!>,.i.n izsção do Cong1:esso Eucarís
tico a realizar-se, dentro de poucos 
dias .. 

Quanto no atual pr~sidente da As
soc~ção Comeréfa.I, devo declarar aos 
Srs: ~onst~tuintes que é um parr!
dárw mco:"h1do da U .D.N ., preso pe!o 
sanzu.e e pelos i:nterêsses econômicos 
ao Sr. Dix Sept Rosado, em tô:no de 
que~r. .$t ~!:!ita.m nesta hora todos ns 
moth·os da política local. O mes:no 
dc;·o dizer ·do Juiz de Direito, E' tl!ll. 
mag!~traC.o faccioso que, por fator·~s 
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- J>Oliticos, já co~pare«u du::s vezes ao 
Con~..ho Disciplinar, sendo que na. 
última. vez o inquétit•> foi requerido 
pelo ·nesembargadoc Floriano cava.1-
canti, egrégio presidente clo Tribunal 
Eleitoral e indigitado candid::.to ao fu
turo govêrno do Estado pela U.D.N e 
P. R. P., partidos de que são·chefes os 
Srs. José Augusto e Café Fiil10. 
~ magistrado, que não pode e5-

condel' o seu temperamento hTiquit:L..:i, 
quando visitei .a e!C:.:~k ~~·2 l~·,õ. õr6. 
solieitou-me a sua tr::msferência pai:a 
a ·capital, ou nomeacãc para 0 Sil
pe.rior Tritt.!lla! li~ ...:~tiça, ná pri
meira vaga, em tr0<:a do que fugil'i:l. 
.aos comp:offilssvs »•~1.a:ddos com o 
8r. José Augusto, que .ali estiver!! an
tes de I:':i.m 4 1-ia 11:..•) .-..· . .--<·" .~. !\ssem-
-bléia. o Valor d."ê um-d~-Põiiíi.e"D.tô prP.s
t::.do pc: tl~s·e l!l"-:;i&tracto, cujas 2.ti
tudes dependem de tais favores ç quE:, 
natur-.c:t.]-!l:i.ellt~, t::;t;;~ ~~.: ~r1·::.•.::.t:.~.:.1do pela 
miragem dos notici::r:ista~ maliciosos. 
·D:?.. P~-l.:1~ir::::. .. vez, jura:n.clv ficlelid~.de 
.à,o P.S.D., foi, em seguida, crr.q:clga
do pel~ ba1!d~ira rc·:c1:i<C1cnãria qu~ 
nos sertões nortc-riogranden~,;.;:;, cem 
ema:;.) e j;<':SM profet!COS, desfraldara 
o líder da. U.D.N., cujos informantes 
chegam à fa.nta&ia de aproveitar um 
conhe<:ido servo da familia. Ro:;a.:0. 
nascido com ume orelha defeituosa .. 
para estampar a sua fotografia, ilu
dindo a boa fé dos reda.teres de "D!
retrlzes", com exclusivo propósito 5en-
6acionalista. 

Aliés, êsse true não .í nevo. Comi.e; o 
procederam · de id~·ti<:a maneira. 
Quando eu era redator d•l Dié.rio ele 
Notícias, brilha.nte órgão d.a imprcn
:ia carioca., certa vez, em 1934, re<:ebi a 
fotografia. de um poibr.c l:omem, ~en
do as costas lamen~ve1mentc golpea
das e correndo sangue, ~vide :?.Os ~u
plício:; praticados pela pol!cia do •n
terventor Mário Càm:::.ra. Depois ·r!e 
publicar a foto,,'"l'afia soube que se tra
tava de uma vergonhosa. mistifica'<ão, 
que um jornal de re~ponS!!bilic!ade ja-

- raais .admitiria. 
.um outro fato ç_u~ o~ m·~s:irios pclí

ti.cos de hoje e:-:plor&rz.r.1 nar1tu:Ia. 
época foi o se::;uinte: Deis oficfois c!e 
1>0lf~ia. :-éform=.dos, r,,c7ve11cent~3 ao 
Partido Pol'.)ular. de Cu<? era <0l1dc o 
])c:putz.clo ::osé .tlugu::i~-o, st:bornz.ra!!l. 
a um íi!ho do ta.helião M!;.i-ue! r,eun
dro, r~l12:.Y. ine:-cperle:nt,~, e, n:j,s .:;a!a
das da noite, destruil'a.m o ~?:"t.ó~'.o, 
rasgaren1 os livros e inutilizaTa~. e~ 

t1tu!os eleitorais. rcsul.tantlo .::~s~e 
11.to vand<l.lic.:i, que fêz recor!!:i:• o 
maquiavelismo le:-m~o. a mcrt~ c'.o 
velho scrventimrio da· justiça, v!tim'I 

de um traun::::tismc moral. Sõmen~· 
muito tempo dep;ils roube como :;~ 

passara êsse fato, veementemente at.a
cado pela minha i)ena de jornalista 
aludldo na sua boa fé. Eu creio tam
bém que o próprio Deputado J01;e 
Augusto, a quem Jillgo incapaz de se
melhante atitude se o tivesse sabi
do antes não o .::ar.sentiria. 

Na fertilidade de sua exposiçã.o, do
~h~ <"' ne1o ~P.sej" de atender a% 

. seus correligionãrios de hoje, o hon~· 
rado Dei:utado Jos•! Augusto se re-

-feriu a possi·;eis 'ltent::.C.os praticados 
no município de Gt'l:minha pelo de-~· 

legado José Lúcio, citando o nome 
do denuncia.nt.e, Sr. Agenor Lima., que 
é irmão do iw,;so excelente confrade 
Dr. Ar.têr.io B~n~o, rr,-;:ito conheclclo 
na imprensa braslleir::i., para melllor 
autenticr.r o fato. F.l;.ganou-se, no
rém. A referida "utorldade, homem 
ele bem a têd:o. ;;;:o;ia, é tida no melhor 
conceito pelo Dr. Antônio Bento, quP. 
conhece de i,:ertc., •:cmo amigo ded:-· 
co.do do seu ~~urlôSC· ~cnitor coron~l 

Ar..i.ljo Lim~ .. Ninzu.:ni. lamenta mais 
a divergência do seu Jrmão Agenor. 
moço incontrclac!o nas lutas polfü
cas, de que o brilhante jornalisb 
Ant.õuio Bento, de cuja amisade me 
honro e cujc. inl.!'<;;~ência admi!"o. 

A exaltaçi:.o do !ovem político ude
nista de Goianin11a, a quem o nus
tre deputado. J'osé .<l.ul!,'Usto, surpreen
dentement-c derrotado naquele mun:
cípio, onde jur~.i:a vencer, chegou. :H> 
ponto de acusar ao m"1is dedicadoi 
amigo de seu digníssimo pai, de b.a
ver mandado assassinar a dois tr.i:
balhadorcs qire tinham viajado pal"~ 

o Amazor..a::!. F')rrnar::.r.a um processo 
com tester.11.mhas adrcdemente pre;ia -
radas, e até os "esqueletos dos mor~s 
foram desenterrados'". Por uma fa~:

cidade inaurlit~. o~ homens regressa
ram do Amazi;rnn:;. o embuste ficou 
inteiramente desm()rs,!IBado e os pro
prios irn12os de imaginoso acu~,ador 

lhe reprovar;;.m o ~to im;>ensr.do. 
Sr... Presidente, m:..:ito~ outros fatcs 

que evidenciam o crité::io de certos 
processos poiit!·~-.::; eu poderia et:u-, 
Desejo apena~ mc.11cionar mais 11n1. 
f:st.e acoute.ceu {'c111i:.;o e o nob;:c 
deputado José Augi.;sto, meu mest,re, 
mt:u ac1l::;o, meu ~c1npanheiro de !u ... 
tas, meu comr:ad1c, t1uma. fase ingrat3 
ele ostrac1sn10. b.uar"t·do o seu cvntact..> 
não eTa apreciado pelos que hoje t:lo 
en!ãt.icamente pr::-.-:11ra exaltar, náo 
protestou, como em do seu dever. 
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No dia 28 de outubro de 1945, chegan-
do à capital do Rb Grande do Norte, 
após o afastamento do Sr. Getúlio 
Vargas, o nobre deputado aparentav;,, 
ares de dono da situação. Os seus 
partidários, tendo a frente o me:i 
simpático amigo c .. rcnel Dinarte Ma
dz, conhecido capitalista e arrojado 
financiador do movimento subver.sivo. 
em nosso Estado, oerói de 1930, 19:;2 
e 1935, espalharam pela cidade que 
iam violentament-e afastar-me da 
Interventoria, na oual me achava, em 
caráter interino, p;:r se encontrar 110 
Rio o meu eminente amigo Sr. Geor
gl.no Avelino. Esps~ei, tranquilamen-
te, a manüestl\Ção de bravura, em 
companhia de alguns amigos, inas aca
bei dormindo, sera pesadêlos, porq tl~ 
o ânimo faltou aos carnavalescos ag1 · 
ta.dores que, aos gri•os, percorriam a 
cidade e se banquereavam .. saudando 
a vitória ... Pois 'oem. Esses mesmc.s 
elementos, abusando da boa fé do Vi
gário Geral, sacer:ici.e de grandes vtr
tudes religiosas oo~<·m muito crente 
nas palavras dos políticos seus amigos, 
obrigaram ao reverendo assinar um 
telegrama que é U.ll insulte> à próp:.-ía 
religião e à dignidade da igreja, pe;as 

-calúnias que nêle s~ continham. Ime
dia tamente; o virt<tt•so Bispo de Natal, 

. sem que eu lhe pe'1isse, mas sob a 
inspiração da moral e da Justiça, des
truiu as IJ:lformaçõ.:s injuriosas, crn 
telegrama incisivo e altamente crls
tão. Mas os adversários estavam m
quietos e sedentos õe vingança. Li
garam o telefone para o gabinete do 
Ministro Sampaio Dória e apelara:.u 
no sentido de eu sf.r, ràpidamente. 
substituido pa!s, a população estava 
aflita e receiando sanguinários ata
ques de facínoras .que o govêrno C<>n
tratara para fuzi'ar o povo. Natal 
se transformara num verdadeiro cam
po de guerra. E o Sr. José Augusta, 
antegozava o seu triunfo eleitoral. 
Mas tudo foi Unl'i miragem! ... Des
pidos d~s posições mas ·- confümtes 
no poder juclicüi.,.:o .fortalecemos ~ ..... 
nossa -campanha, ;;;:i!rentamos· tôibs 
dificuldades. Não tinhamas dúvida na 
vltóri1. Era uma outra voz que o 
povo ouvia. a pal<tvra da sinceridade, 
a palavra de quem não havia prome
tido coisas inexequ'veis, de quem sem~ 
pre tratara aos ::iperãrios . .d.as cidades 
e .aos trabalhadore-s do campo,. s= 
orgulho nem mísUf:cações. discutin
do problemas sociais e mostra~do 

como se melhO'l'am as condições de 

existência da maS;;a- popular que, na 
eicpressão de certos pregadores pseu
damente democrata3. é apenas uma 
:figura de r!ltórica. . 

Eis porque vencersm, Sr. Presiden
te, os "canibais" a que, nu:ma infe
liz entreVista cor:ceüida à '"l'ribuna. 
Popular" desta Ca;:iital, o deniocrat:i. 
liberal, que é o mt<> caro amigo depu
tado José August.J ~e refere. De cria
turas civilizadas, ~uavcs, como se-ra
fins, quando seus correligionários, são 
hoje pi!r1gosos selvagens de que nas 
tribus menos bãrb:::.,·as correm espa
voridas, sômente r.orque respeitarlll}i 
os compromissos, r.ão se deixaram 
empolgar pelo pas.;r.do d.a revolução, 
acreditaram no v o::to livre e- não se 
aliaram ao "inimigo comum do Esta
do.,, 

Passemos agora a outro capitulo do 
libelo. Entendo que não poderei tra
zer documento mús persuasivo do que 
a entrevista conc~::lrda ao brllhant.: 
órgão "Diário dos Estados", pelo s.n
tigo senador Elói ·de Sousa, sem dú
vida, OJilaio:r conhe<"edor dos prob!e--
mas do oorãeste,-· eFcrite>r -notável .. e __ _ 
caráter acima ·de qualquer suspeita 
Ouçamos a entre.,·ista ào velho· p;>ll
tico e erúdito humem de letras: 

RAZÕES DA INTERVENÇÃO 
NA ~ESTRADA DE FERRO DE: MOSSOl!ó'' 

Fo:la à Nossa Reportagem o B:.
Senador Potiguar Elói de Souza. 
- "O Ato do GovêroO Dlltra 
Transcende Mesquinhos Interl!:t
ses Particlários" - Velha Aspira
ção do Povo do .Rio Gronde do 
Norte - Vm Apêlo à Paci/ico.çllo. 

Tem provocado' comentários, e 
até um discurso na Oonstituinw 
já fez o deputado José Augu.&1D 
sôbre o ato do Govêrno Central, 
decretando a intervenção na E&
trada <ie. Ferro de Mossoró .. 

Recentemente o deputado Altzf
sio Alves concedeu. à ir..l.prensa. 
carioca, ííma entrevista sôbl'e o 
assunto. Como se trata de· ele
mento de um partido, ·portank> 
encarando o problema sob e 
prisma das conveniências de uma. 
facção, mau grado respeitável. 
procuramos ouvir a opinião hl
suspeita de outro potiguar, o Sr. 
Elói de souza, ex-senador por 
aquêle Estado. 

Como lhe falássemos naquela. 
entrevista, declarou-nos: 
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Infelizmente o jovem depu
tado Aluísio Alves não tem bas
tante experiência da vida públi
ca nem conhece suficientemente 
certos problemas da nossa terra. 

A Estrada de Ferro ele Mosso
ró é um dêsses assuntos, fãcil de 
ser esclarecido,,, depois do. que o -
ato do Presidente Dutra será 
encarado . pelos meUs conterrâ
neos como merece : obedecendo 
à mais alta finalidade social, 
econômica e política do meu Es
tado. 

Vale, a-ntes: trazer a público 
uma reminiscência: · - a circuns
tância dessa estrada ter um pe
queno trecho ligando a oidade de 
A{osrnró ao pôrto de Areia Bran
ca, pertencente ao coronel Vicen
te Saboia, sempre constituiu um 
embaraço à obtencão do seu :pro
longamento. Quándo presiden
te da República o Sr. Eoitácio 
Pessoa, tive com êle, a res::;>eito 
do_ assunto, uma longa confel"ên
cia em Petrópolis. Tinha êle uma 
ogerisa, até certo ponto legítima, 
a concedel." o prolongamento da 
-yia · férrea, justamente porque 
unaginava que, feita a concessão, 
fi.caria j:':"<'jt:õ.!~2.r!a a C<l.~!!'.'.!.l p~
raibana. :-~dt::dC:.::. a reê-eit·3. d.o 

- :E:rário. 
Fiz-lhe ver, então, que,_ :tnau 

grado o Drejuízo a.parente :para 
a capital, o prolongamento bene
ficiaria uma extensa. área da Pa
raíba e do Ceará, considerando às 
àistâneias a percorrer, já em --re
lação ao Pôrto de C!tbedelo, já em 
relação ao pôrto ele Fortaleza, 
percursos muito m:tiores para o 
escoadouro natural da sua pro-
4ução gue o de Arefa Branca, que, 
l'.lela sua ilnpo:rtâncla, quando fôr 
:Qlelhorado, deixará de ser um 
:Pôrto de ~oles ·· ~tilização in
ter-estadual. para - ser um ver-
4adeiro Pôrto internacional. 

Portanto o ato do general Du
tra, transcendente mesquinhos in
terêsse.s Partidários e só merece 
Iler louvado e aplaudido, pois é 
1lem o expoente de uma orienta
ção econÕJ:llica e produtiva. 

NAO HA ~SE PESSOAL 
Prosseguindo, disse o entre.vis- '. 

ta.do: 
nevo mesmo. dizer que se tra

ta de uma medida que já se vi
llha tornando tardia, como pre
:paração :para. a encampação do 

trecho daquela Estrada de pro
priedade privada, que vinha sen• 
da até agora e eontinuaria a ser 
um obstáculo a uma medida que 

se impunha em complemento de 
atos anteriores, e data mais an•· 
tiga, pelos quáis for:::..i encam• 
paàcs trechos de vias fén·eas não 
pertencentes a indivíduos, mas 
nertencentes a alguns Estados e 
êtue nem por isso deixavam de ser 
consid-erados, do ponto de vista. 
eeonõmico, entrav<>.s às regiões a, 
que serviam . 

O Sr. Adelmar Roeha - Avalie o 
nobre colega se o Presidente da Re
pública r.;;solvesse fazer o mesmo com 
a Estral!a de Ferro Paulista, que é 
também part:cular. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE -
Esta pode estar col.'Iespondendo às 
realidade:! eçonõmic:i.a; não é o caso 
da de Mossoró, que se acha em ruínas 
e não atende aos interêss-~s da região. 
Além disso tõmente iun pequeno tre
cho de 57 quilômetros pertence a uma. 
emprêsa particular, etlquai:ito 183 qui
lôtnetros siio do Govêrno Fed·~:taL 

O Sr. Adelmar Roçha - O argu
n:~:i.t~ e.e :er i=::tr~-~Cl~l:).T ~ e-stracla n!í.o 
!:JO.sta. 

O SR. DIOCLEC10 DVARTE -
Não pode o Govêrno estar desapro
Prlando obras pelo s!J:nples .fato de ~
rei:n parli.oulares, desde qu~ correspon
dam às aspiJ:ações do povo. 

"0 problema é êsttê, :i.s razões não 
fol"am nem podiam ter sido outras. O 
G1Jvêrno fez o que tlevia para uma 
fi11alidade que só no$ cumpre a nós, 
norteriograndenses, acat.ar e agrade
cer. 

Precisamos. de um!l vêz por tôd~s. 
acabar com o vício de atribuirmos aos 
atosmais elevados, de natureza cole
tiva, interêsses m~squlnhos partid6.
r!os. Q Senador G~rgino . .Avelino 
tem realn>.ente um g-rande prestígio, 
mas dêsse prestígio, que êle construiu 
cam inteligência e V:são, não se tam 
utilizado para fi."1s de lnterê5$e pes
soal, mas Sim em çroveit-0 d-J P.la 
G:rande do Norte, c;ue já ll1~ deve 
unia som11. de bons serviços. 

iJese;o de pacificação 

Depois de outras considerações, e•)n
clui o sr. Elói de Sousa.: 

Quando, há três meses, parti do R~o 
Grande do Norte, deixei com o re:i-
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ponsã vel pela dir'lção do "Democra -
ta", un-.a mensag~m de paz aos cor
. religionãrios e adversários, uma exor
tação ao sentU:lento de fraternidade 
C:.os conten:fmeos e um apê!o aos ho
nens C::e bo::. vo!:t:i.de para que man
tivessem, nas nos:i:ts discussões parti
dárias, uin nível elevado de polidez 
e compree::são. L'"lic!izmente, os que 
não pensa.m corao aós pensamos e eo
tão cio outro lado da fronteira. não 
ou\•iram as m:.u!1::!.3 palüvras e tran
camm os ouvidos às minhas advertên
cias pruàf:ntes. leais e honestas. En
vcredur:.l<Ill p;;lo ;::;:iau caminho e estão, 
na sua impr<:nsa. estraçalhando 'l 
honra do$ homeus de bem de nossa 
ttrra, esquecidos de que essa honra é 
um património comum, sobre o qual 
terenios d"' erguer o edificio da nos''' 
felicidade e da no:;sa f(randeza. 

·v·o:to agora i min!1a te:-r::t com a 
alrr..:? angl1Stiaõa e · p!'il.'!-:!pa ln1~11t~ 
pC1rque r-i:o f;:;,3 lii:1:to :empo li, ~mo
cjo:'.laõo. QS p:;.lri.vrn: p:of.e~idc..s pelo 
gc:'leral Flores dn Cunhn cr;1 defesa :!o' 
er·1i..rlcntc, Sr. C: CJ1cral Góis Mc:.1teirc, 
s0u adversário vo1:.tico -e, até há bem 
pouco ten1po, cr~1o que se;; inimigo 
pessoal. Fui força~1o, l<.S5im. a cstabe
le~er um confronto entre a atitude dos 
sc:r.tim1mtos de jusLiça dos gaúchos e 
o baLxo r.ivd u que têm descido os 
21ossos udversár!os. Aquelas palavras 
2ne fizeram recordar um outro gesto, 
e êstc já ·bem a::ltigo, do Deputado 
Silveira Martins, quando levantou-se 
<l.a sua cadeira · de representante do 
Rio Grande do Sul para defender, com 
a ira sii grada do:: homens de bem, o 
Barão de Cotcgipc, acusado, por um 
Jovem ardoroso rcpre&2nta11te de Ml-
11:.s, de uma suposta deshonestidade, 
l•u.m ~ontrabando alfandegário. 

E' assim que d'i:viamos todos proce
C:er e não como e:;tão procedench> nos
sos adversários do Rio Grande do 
:Norte. cmpenr..a!los numa campanha 
cle difamação que, sem diminu:r o 
prestib'iO dos nossos lideres. depõe, en
tre"ta.11to, contra nossa polidez de ho
JYiens cultos". 
c=o vemos, Senhores C<>nstituin

t.rs, o decreto <lc intexvenção na ~
trada. de- fexro de Mossoró, como 
avanç2.I'B.m. em af;.rmar os r.ossos a<i
ven;ã..."ios. por in,tcrmédio do emineii
te Deputa<lo José Au.,,"USto e meu 
nobre a.migo, não pode ter origem 
politi~. E' nesta hDra, dadas . as 
condições c:o ambiente de Areia :Br841-
ca, pi)r."..o de mair, onde começa a. 

estrada, e Mosso.ró, centro de gl";lln
de ativ'..dade salineira, um a.to de -
previdência soci.a.I . 

Aéresce a cir<;unstânci.a. de que o 
material rodante ~ encon·tra quase 
em ruina, causando o seu precário 
serviço graves prejuízos à economia. 
da regiã,o. Não existe con1:lrato com 
a emp:-&sa que a explora. E' posi
ti vamcnt·e uma posiçao-.an(.!113.la. Os 
ernp.reiti'irOs que construiram - a es
trada si.o proprie-t.ários de 37 quilô
nl'etros e u.:mfruem as re,ndas de ·187 
que pertencem ao govérno· federal. 
'.í'orn-ava-se aconsel:hãvel. e isso, há 
mu.it-0 trc'llpo, vimos chamando a 
aten-)ão em diferentes tpocas, tendo 
mesmo em consídci:,açii,o aos r-ccla.mos 
cio '·-omérc!o, eh indústria e dos pas
S:J.~ei!"os ··-· ~ 

o Sr. h.éi.ez11ütr · R-Ocha - Estimaria 
q uc o P:estd-ente à.a RC'l>ública vol
t1s:;e as vistas para a Estrada São 
Luís 3. Teresina, com -certeza a pior 
a., ::n un'!io. 

O SR. DIOCI..J::CIO DUARTE -
Acre-dito. l:asta c;ue ;r. Ex.ª o efb:
n1e... . 

O S1·. .l..d.elmar Rocha - !E é fe
· de«·aJ. 

O SR. DIOCL'ZOIO DUARTE -
. . . como homem de bem que é, 
para que eu 11ão tenha dúvida al
guma a respeiro da sitU!LÇão desta. 
Estrad1l.. 

Nenhu.'lla estrada apresenta eondi
ç.::>es :mais im port:in·tes no n ardeste 
do que essa. C-Ondições de ordem 
eeonômlc!t. de ordem política e. sô
bretudo, de ord<Cm estra.tégica. Não 
é uma obra que interesse particular
mente ao Rio Grande do Nort.e. 
Tóda a região nordestina está illlti
mámen.te lig,ada. à função normal da · 
Estrada de Feiriro de Mossoró, sonho 
maravilhoso de João Ulri.ch Gra! e 
por cuja con:.trução, em demGra.dos 
estudos, se batera no antigo Senado 
da República o inclito compatriota. 
Dr. Franclwo de Me.ira e Sã, h<>nra. 
das 1etras jurfdicas de nossa terra.. 
Infclizmen:te, todavia, .::. visão vesga. 
dos administradores b!>asileiros ja~ 
mltis em:ergara o destino dessa via 
foérrea. en·ten·dendo que os atos go
vernamentais d-cveriam obedecer an
tes ás cQ.ntingéncias de um antipá
tico regionalismo; motivo pelo qual 
a Estrada de Ferro doe Mossoró a!.nda. 
não atingiu às margens do São Fra.n
ci::co, como traçara realisticamente o 
C()l'.lSciencloso idealizador. 
- O Sr. Café FilJw. - V. Ex.ª per
mi;:;e um apa.r.te? 
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O Sá. DT~O DUARTE 
!Pois não; <> nobre colega sabe o 
pra2er com que sempre o ouça, mes
mo quando -combate meu Par&i-Oo. 

O Sr. Café Filho - Mu1to obri
gado _a V. ~-ª pela amii.vel ma.ni
:!:est39ao antes do aparte. Desejaria 
me Informasse qual a re<:eita e des
pesa da Estrada de Ferro M<>ssoró, 
corres1>ondente ao último exercicio. 

O SR. DIOCLt:CIO DUARTE -
Rigor<isa.mente não posso infoi·mar; 
mas sei que a Estrada. enquan•to 
a:ssísthnos a sua desvaiol"iz.ação e 
desbaratamento, <listribui <ilviõ.eudo~ 
altos aos acionistas e paga m<>gnífi
cw honorários aos diretores. 

O Sr. Café Filho - Foi êsse o 
motivo da interve-:ição? 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE -
Em: uan Lo dirctcres e acion!stas a ufe
l"C..'l: grandes vantagens, os trabalha
dcres vivem cm miséria lamentável. 

O Sr. Café Filho - Pergunto então 
a V. Ex.• se o motivo da intencnç5.o 
!01 o d.:! estar a Estrada distribufudo 
grandes àiviàendos cn!.rc os acionis
ta<;. 

O SR. DIOCLÉCIO D"QARTE -
E1n pr~m·eiro lugar, porque, hã vár~_o;; 
anos. se vem estudando a encampação 

· da Estrada; em segundo, o govêrno. 
pa?·a melhor ~·erifica1· a necessidade 
dessa encamtiação, precisa conhecer 
as condições exatas àa Es!;rada. Sabe •. 
pc= e:i.:emplo, que as locomotivas estão 
Qm\se inutilizadas e os vagões de pas
sageiros, como os de transporte, não 
atendem absolutament:: às J1ecessida
des do tráfego. O administrador, que 
vive no Ceará, entregou a um rapaz, 
sem a àev!da experiência, a adminis
tração da Estrada, com-'o que ainda 
m'.!.iS prejudica a Estrada. 

O Sr. Co.jé Filho - V. Ex.ª permite 
ouoro aparte ? 

O SR. OIOCU:CIO DUAR'l'E -
Tenho seµ:pre satisfação em ouvir 
aos apartes d1; nobre colega. 

O Sr. Café Filho - Conhece Vossa 
E.-:celência as conclusões da inquérito 
mandado proceder pelo Sr. Ministro 
da Viaçiio na Est1·acla de Ferro Mos- , 
so;·o ? 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE -
Ni\o, mas é natural qu.e o Sr. Pre
sidente da Ri'pública, para f~car me-. 
lhor csclarccidc, nomeasse um cida
<if.'.l de si.:a ir.teira confiança, a fim 
de examinar o caso. Nem sempre os 

inquéritos feitos anteriormente podem 
merecer a confiança do atual Govérno. 

O Sr. Café Filho - Permita-me 
V. Ex.ª novo aparte ? A intervenção 
da '.Estrada foi decretada em razão das 
conelusõ:s do inquérito mandado pro
ceder pelo Sr. Ministro da Viaçãp, ou 
aca$o teve outra origem ? 

O SR. DIOCU:CIO DUARTE -
Acredito que tal inteivenção tenha 
sido cm virtude de informações que o 
Govêrno receb-<0u. 

O Sr. Café Filho - V. Ex.O acrcdi
La. mas não sabe. 

ú SR. DIOCL:f:CIO DUARTE -
Au cerlo, nao E·ci. Não privo na int:
iniàaúc do Sr. Presidente da Repú
bl'ca, e, ;:ior isso, não conheço os mo
tivos determinantes dessa interv.~nção. 

O Sr. Café Filho - Permita-me, 
ai:!t\a; novo ap:1rt:!. Até agora, o Se- · 
nhor Presidente àa República n5.o d~
.:. .... nG::t.: o s:::u :!te. ""~r- Ex.ª. entr.:-tanto, 
cst:í defendc'1do o àe<:rct.o de Sua Ex
celéncia, embora como jà adiantou, 
não cc-:ihcça .~s razões que o deter
mlllaram. 
- O SR. DIOCLÉC!O DUARTE -
E>lau d·~ícnd~ndo o ato do Sr. Pre
s!cie1:te da República com a opiuião 
do profundo conl).ecedor do problema., 
anti;;.o p:i.rhment:ir, Sr. Elói de Sou
sa. que sabe_ melhor, pelo menos, que 
eu, as condições daquela Estrada. 

O Sr. Café Filho - O Sr. Elói de 
~ot1~a. a qu.0 V. Ex." se vem de refe
rir, e o que foi Deputado durante 
tri:1ta alies? 

G SR. DIOCLE:CIO DUARTE -
D~rante muito mais tempo. Foi, .até, 
Senador ... 

O Sr. Café Filho - Muito obrigado 
a V. Ex." pelo esclarecimento. 

() SR. DIOCU:CIO DUARTE -
. ·. e, por conseguinte, tem muito 
mais exper!ência do que nós. 

O Sr. Café Filho - Pe1o m-enos, de 
Deputado tem experiêl)cia. . . · 

O SR. DIOCLl::CIO DUARTE 
Ao contrário dos que se externam sõ
ore o problema, como motivo de agi
taçfüs partidárias e satisfação finan
celra de empreit.:Jros amigos, que nw1-
ca clerzcera::n garantias às auroridades 
fe;lerais :: di;l:l somente lucros astro
nÕ>n'cos têm auf.erido, com prejuízos 
dos.órfãos de Humb!:rto Sabóia -e cruel 
e_i.;ploração dos operários, perante a 
f~cal'.zação displicente dos govê~o;;; 
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anteriores, entendemos que o decreto 
de intervenção. assinado pelo Presi
dente da República e referendado pelo 
m.i:>.istro Luís Vieira, técnico de com
p:ovada competência e profundo amor 
à reg'..ão, merece calorosos aplausos de 
todos quantos sensatamente anal:sam 
a questão. 

Não ignora V. Ex."' que se trata de 
um dos técnicos mais notáveis da en
genharia brasileira ·o Ministro inte
rino que referendou o ato, pois foi 
Inspetor das Obras contra. as Sêcas 
durante muitos anos, viveu no nordes
te e estudou exaustivamente os seus 
problemas. Não iria, portanto, infor
mar ao Sr. Presidente da República, 
nem referendar ato do qual não pu
desse justificar-se mais tarde. V. 
Ex.ª poderia neste caso, dirigir-se ao 
Sr. Ministro da Viação a propósito dos 
motives determinantes da intervenção. 

O Sr. Café Fi'lh.o - Como, porém, 
não é .o sr. Ministro da Viação que 
agora fala sôbre o assunto, pergunto 
a V. Ex."' como explica a coincidên
cia. da intervenção ter sido decretada 
e nomeado L'lterventor um ilustre ofi
cial do Exército ... 

O Sr. Adelmar Rocha - Será. de 
cavalaria? 

O SP... DIOCU:CIO DUARTE 
Trata-se de ilustre Major de engenha-
ria. . 

O Sr. Café Filho - . • . genro de 
um dos ch.:f€s do P. s. D. de Mos
soró 

Como explica a coincidência - per
gunto - da nomeação ter recaido no 
gênro de um dcs dirigentes do P. S. 
D. de Mossará. com o cunhãdo de um 
dos candidatos derrotados da chapa 
do P. S. D.? 

O SR. DIOCU:CIO DUARTE -
O fato de ser gênro de alguém ... 

O Sr. Café Filho - Aí, não está 
certo: V. Ex.• pronunciou uma cousa 
perigosíssima: gênro ... 

. O SR. DIOCLlOOIO DUARTE -
V. Ex.ª ainda hã. pouco elogiou a in
dependência, a nobreza com que o 
Deputado Noveli Júnior ... 

O Sr. Café Filho - V. Ex.ª tenha 
cuidado! Não entre nesse terreno! 
Não faça. criticas a gênros . . . Isso po
de trazer compllcaçõ:?S muito grandes 
na ,polftica nacioll!'-1. .. 

O SR. DIOCLOOIO DUARTE -
Mas o fato de estar ligado ao Pre
sidente da P.epúbllca. não impediu que 
V. EL" tão eloqüentemente elogiasse 
o discurso do Deputado Noveli Júnior, 

pela sua cultura e independência com 
que se externou. 

O Sr. Café Fílho - l'!: porque à& 
vêZ<!s também faço críticas a. · gêmos, 
mesmo· quando me encontro na <>po
sição; valendo-me da. palavra dos gên
rcs para fazer criticas ao govêrno. 

O SR. DIOCLlWIO DUARTE 
As pala;Tas do antigo senador Elõi de
Scuza vieram assim, com absoluta. 
oportunidade, responderam, esmaga• 
dora.mente, aos opositores do referido 
decreto, opositores que, em lugaT de 
atacarem aos dignos signatários. .se 
voltam contra a. politica do Estado. 

Conhecemos muito / bein. semelhante
tática. Ainda hã. poucos dias, o no
bre deputado Café Filho, cuja a.gili
da.de mental, manda a justiça pro
clamar, sabe tirar efeitos teatrais do 
seu método confusionista, imprevista
mente leu perante esta Assembléia. 
um simpl"-S ililhete escrito em papel 
com o timbre da Legião Brasileira de 
AssistêncJb no qual o secretário dessa. 
instituição recomendava ·a-certo .a.mi~
go uma pessoa, dizendo ser admiradora. 
do antigo Chefe da Nação. Para me
lhor impressionar aos ouvintes que, 
no calor da discussão, deixaram. de 
refletir, fizera r~<>istrar a firme. do 
signatário, emprestando ao caso um 
aspecto de escândalo. Como assisti
mos a êsse argumento ridículo pro
duzir inc!'ivel agitação. determi11&.ndo 
até a partes injuriosos de alguns repre
sc::itantes, que, entre surpresas gerais, 
a t:-ibuiram por isso que as eleições 
rl'allzadas no Rio Grande dó Norte, 
dentro do mais rigoroso critério, sob 
a orientação de um magistrado ho
nesto e im.:parcia.I, e contra as quais 
nenhum protesto fôra articulaà(), se 
revestiram da mácula do subónio. 
Entretanto, no dia seguinte às ::-efe-

- -ridas eleições, julgando naturalmen
te ter alcançado o triunfo, pelo ::!es

·conhecimento psicológico do meio. du
:-ante longo tempo abandonado, o no
bre deputado José Aug-J.Sto se apres
sara em congratular-se com o ~esi
dente José Linhares e o seu honrado 
ministro da Justiça ·pela absoluta mo
:-alldade observada em todos os :nu
n!cípios do Estado no pleito de 2 de 
dezembro, no qual o Partido Social 
Democrático demonstrara aquêle emi
nente l!der da U. D. N. que os seus 
cálculos de vencer por 80% ha?tlllil 
inteiramente ... 

Sem outro argumento p.a.ra jus.tlfi
ca;r a. fllilotasia. .eleitoral e não Poclien· 
do a.cusar ao govêmo <!e violências, 
procurou, numr ofensa ao caráter d<> 
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:p<;YO independente de nossa terra, 
povo .pobre mas de mdÜ;cutiveis 'Vir
t'Hd.E.S, que a nossa. vitória havia Sido 
o JnJ;to dtJ subôrno, que compra.ra
mos a. ccmsc!ência· de quase cinqüen
te. mil eleitores, olvidando-se S. ::!:x.ª 
de que os elementos pluoocrátiiQcs, 
os. 'POOero.sos :reis do sal e do algo
dão, os tradicionrus d<>lllina4ores da 
econotnia estadual, se encontravam 
na.s fileiras do seu partido. A n<>ssa. 
vitória foi a conseqüência da lúcida 
oomi:xreell5ão de solida.riedade h1ll!la
na. Vencemos pelo esfôrço. pela 
sincer.id!ad·e e pela inteligência, en
quanto os nossos adYersãrios, fóra 
dos verdadeiros postulados democrâ
uicos e sem mais confiança. na in
fluência. da pahvr.a. •persuamva., Pro
curavam se infiltrar no at:nbiente mili
tar, com o sentido de uma rebelião 
~da, inconscientemente condu
zindo a Pátria a uma guerra civil 
'1° roesultados imprevisíveis. 

De que os nossos adversários se 
af.astaram do espi:rito da exata com-

/ ~o. hum:ma trazem ainda ago
ra par.a o plenário uma injusta 
acusação · ao decreto do Presidente 
da. :E!.epúblíca, o honra.do General 
Eurico Gaspar Dut:r3.. devidamente 
Teferendado pelo Ministro Ca.rlo.s 

• Luz, que é um jurista integ:ro e. de 
amola cultura. decreto fundam~ta
do ·no a:r.t. 148 da 'Constituição dQ 
Brasil: :e:se artigo autoriza ao go
Yêrno a doar a lavra.do;;-es que dese
jMem. trabalhar, mediante :r·eque:ri
ment<>. uma parte da terra perten
oen~e ao patrimônio nacional. N<> 
caso dos . modesto.s cam-poneses nios
soroe.n.ses, hoje transfotmadaõ pelos 
geni~ Imaginosos em · milioná.:tioo, 
~ a circunstãncia. de que . já 
.ixplo.iava.m a glel>a que pertencera 
a wna paTenta próxima. fal~a 
sem deixar te$(;amento. motivo pelo 
qual um di.sPOSitivo de caráter O)l-O:r
tuniis:ta., contrâ.:rio à tta.dição jw:í
dica do n()S.So povo. a integrara ao 
ps.triinônio nacional. 

Po.ra, . rea.lmeite, arr~=tiada. em 
huba. públics, porém o govêrno an
terio:r, em face d!e vál"i,.as irregula~ 
rid&des cometidas,. decr~ta.ra. a anu
la.çã.o d.o ·respectivo Pl"ocesso. Em 
tWs condições o goYêrno a.tual, de 

, .e.côro.o com <lS fundamentos da Cons
tl!t'llic;ãio,-e at€ndendo ao requerilnen
to !las herdoe1ros, gel:l.ite humilde, 
ocupante ds. . gleba. mlJ.i.to legitima
menite, num.a ·.época · eni que tanto 
:se ~ em da.r terra '!l.O povo Pa.l'& 
wabalhar, a . fim de ligar essa te.na 

à verdadeira função socfal, baixou 
o Citado dem-eto. sem propósito de 
estreito partida:rismo. mas obedecen
do a um princípi"o de democracia so
cial e sob bases humanas, tã:o acoo.
selháv·eis para corrigit êsse egoísmo 
excessiYo, contra o qual se rebela o 
~PL'ito sccialista que há de dominar 
o mundo. 

Tôdas essas exploreçõe:s. da mais 
cvt1iente antiipatia, Sr. Presidente, 
robustecem em no::so espírito a con-

- Yicção de que os no.ssos advi:r.sã.Tios: 
obrigando o ho=à.o Depuiaa.o .Jo.se 
Augusto a tomar ta.is atitudes, d.e 
fonna algwna desejam acomodiar-se 
ao clima de confiança e ne tranqüi
lidaüe nacional, que constitui o poo
vo precípuo do govêrno inaugura.do 
pelo atual Chef.e da . Naç~~ e para. 
cujo; results.d<J:S satisfatorms vem 
emprestando o S:::. General G_óis 
:Monteiro o brilho de sua alta m
teligência e a sL"lceridade do seu pa
t:riotlsmo. 

F'Ui dos primeiros a me decia.rar 
sdidário co!Il essa. p()litica de união 
na.cio.na!. E o fiz P-Or um irnpara
tivo de minha própria formação. 
Beln interpreto e vejo claro as con-

. dic;ões psicológicas e econômicas . em 
qu{! • o Brasil, ref1etido o fenômeno 
untyersal. está atTavessando. Tre
mendas dúVidas a.to:-ment:un a hu
manidade. Não sou d'OS que des
Cl"êm da resistência económica do 
pais. nem subestimo o valor moral 
.de nessa gente. Penso. entretanto, 
qu"' se torna urgente a congregação 
de' tõdas . as fó!'ças para evitar o 
caos que se aproxima.. Esquecer o.s 
ódios e olhar para o Brasil. em co
oi;~ração com o mUD.do, pois o iso
la.nl.>en:to ne.sta. obriga.tó:ia inf-er.de
pendêttcUi das nações c=tit}ti~.a o 
mais grave êr:::o, é o deYer aos h~
mens de pensamento claro e t1.çao 
eqllilibra.da. 

Quuemcs e devemos praticar uma. 
política ser.sata e sein mistificações. 

. ·Os mais velhos precifa.m dar um 
~~mplo de tolerância e de sereni
dM.e .aos mais moÇ-Os. :€ isto que 
nunca compreendera·In, intelizmenrte, 
os no;sos honrados adversários d:o 
Rfo Gra.nd:e d-0 Norte. recalca.dos pela. 
del"rot-a e desa.tentos ao fatoc moral, 
que em política, ma.is do que o.s 
s.P?.éssados cálculos à.e uma antmé
tica primá.ria, a.presenta eiot?'aordi
nâria significa.Ção. 

.Sa.bem todos em n~so Estado . o 
estõrço que empreguei ·pa.ra a.PI"<?" 
xirn-ar . os <liversos elementos. Na.o 
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quiz. a.ceitar nenhum cargo na inter- Filho aderisse ao movimento e· viesse 
ventoria do General Antônio Fcr- a dontinal." o Estado, do quaJ era o 
na.ndes Dantas, que, insl.5-tootemen.te. inimiga comum. · 
a.pelara. no sentido à,; eu colaborar Pode S. Ex.ª imaginar com que má.
no seu govêrno. Cc.mo. porém, êsse gua faço essas observações. Jamais as 
ilustre conterrãneo ~centuasse a. ne- externaria se S. Ex.ª, injustamente, 
cessidade de ter alg;uém que o orien- não viesse acusar aos meus intrépidos 
tasse nos primeiros atos; pois, longe de correligionários de subornadores e ao n= t;rra, há muitos anos, já não povo digno do Rio Grande do Norte, 
cc:::ihocia pessoa. alguma, pl'cntifi- a quem S. Ex. a. tanto deve, de mer
quei-me a accmpa.'lhá-lo até a. sua cenários do voto,·como se a consciên
posse e a im:iicar elemerüos capazes eia dos potiguares fôsse capaz dessa 
de patrióticamente a.uxi.liâ-lo. abjeção. 

Orgulho-me de ter prestado ao a.mi- O que positi·•amente pleiteia. o no-
go e ao Estado uma cooperação leal. bre representante ·oposicionista é em
Amigo dedicado do Sr. José Augusto, prestar à situação atual do Rio Gran
procurei, como era natural, entre os de do Norte, certo como está de uma. 
seus antigos e meus correligionários, nova e ma:ior derrota, pois os elemen
recomendar os melhores elementos. tos mais prestigiosos do seu partido o 
Em quasi tôdas as prefeituras munici- abandonaram, depois do seu último 
pais foram colocados amigos de s. êrro politico, que foi o acõrdo com o 
Ex.ª. que, sem restrições, até as vés- ~putado Café Filho, um ambiente 
peras da campanha politica, a.pesar de irr·apirável devido a fantãsticas ai;bi
se dizer alheio definitivamente a. in- trariedades policiais. Todo· o · Rio 
terêsses partidárias, pois pretendia ter- Grande do Norte sabe que o ambiente 
J:ninar a sua vida nas atividades indus- que se respira em nossa. terra. é de 
triais, dera a sua· inteira solidarieda- absoluta tranquilidade e que todos de
de ao govêrno do General Antônio Fer- positam indisfarçãvel confiança no ca
nandes Dantas. cuja candidatura as- ráter sereno e pacifico do Interventor 
segurara aplaudir. assumindo por es- Ubaldo Bezerra, um homem que se fez, 
crito êsse ccmoromisso. honestamente, no ·ccmércio e na in-

Vi-me. entretanto, dolorosamente dústria, sabendo, por isso mesmo, que. 
surpreendido. quando sem nada me as ilegalidades nada podem construir. 
comunicar o meu velho e sempre que
:rido amigo. inesperadamente, segue 
para o Rio Grande do Norte e, anun
ciando uma revolução, sob o comando 
do preclaro Maio::: Brigadeiro Eduardo 
Gomes, aconselhou que todos os :pre
feitos solicitassem imediata exonera
ção, pois dentro de vinte dias esta.riam 
novamente senhores do poder. E ao 
próprio general Fer.nandes Dantas, se 
quisesse aderir ao moidmento, daria. 
uma. cadeira de senador. Não fôra eu 
consultado sôbre essa atit.ude. Devida
mente informado e avisado de que os 
Srs. João Severiano da Câmara e o 
Dr. José Varela. &te naquela époc::i. 
ocupando a prefeitura de Natal, se 
declararam em qualquer emergência 
contra o plano revolucionário, telegra
famos. o Sr. Georgincr Avelino e eu. 
ao Intervent-0r Fernandes Dantas, a 
fim de que viesse, sem demora, ao Rio. 
entender-se com o general Eurico nu
tra., cuja candidatura à Presidência da 
República já estava decidida pelas 
fôrças políticas majoritárias do paiE. 

Eis como o nobre deputado José Au
gusto, a quem nenhuma fôrça me obri
gará a deixar de estimar, desertou de 
nossa. companhia, dando como razão 
a .Pressa de impedir que o Sr. Café 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Lembro ao nobre atador que está qua
se finda. a. hora da sessão. 

O SR. CAFÉ FiLHO - (Pela or
dem) - Sr .P:esidente, pergunto ~ 
V. Ex.• se, há número na Casa para 
votar requerimento de prorrogação da 
sessão, por quinze minutos, para que 
o Deputado Dioclécio Duarte posrn 
termina:- !!eu discurso . 

O SR. PR.ESIDENTE - O tem:po 
regimental da sessão está a terminar, e 
é visível a. falta. de número. 

O SR. DIOC~CIO DUARTE - Sr. 
Preside11te. peço dois minutos de tole
rância, a. fim de poder terminar o meu 
discurso.· 

O interventor Ubaldo Bezerra foi o 
primeiro, de acôrdo com as lideres do 
nosso partidG, a encaminhar um en
tendimento politico com o deputado 
José Augusto e o deputado Café Filho. 
com quem nenhuma incompatibilida
de jamais tivera:~ Eu mesmo fôra in
cumbido de vãrias demarcbes nêsse 
sentido. E a harmonia política tão de
sejada por todos nôs não se realizou 
porque tanto' o deputado José Augus
to quanto o deputado Café Filho de-
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-cla.rand°"se incompatíveis com o ge
neral. Eurico nutra., a. quem consi.dera
"am um continuador da Di-tadw.a, se 
mantinham intransigentes na oposlç:i.o· 
sistemática ao emin·ente Chefe aa .?-Ta
ção, cujo espírito equ~niine aparentam 
agora interpretar, menos pela. idéia de 
uma união d!l.õ fõrç~ demooráticas 
&nea.çadas do que pela ânsia de em
polgar o poder. que constituí, aliás. a. 
àspiração de todos os partidos poüti
cos em atiVidade. (1'1.:uito bem; 7'iliito 
'bem, Parmr.s. o orado:- é cumprimen
:XUT.o.> 

(0 orartor se demora na tribuna 
por ter o Si-. Valtr1Jdo Gw-r;el ce
<liclo o tempo de S'l!c insctiçé!,C.) 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a· l1ora. da seEsão; vou levantá-lo., de
signando pau a de se<;;i:.nda-f.eira .. dia 
ti (!e agôsto a seguint~ 

Deix<tram cU: com.parecer 5S :Se
nhores IU?:presenta::.tes: 

Partido Social De;1iocrática 

Amazonas: 
X.eopoJdo P.e::es. 

Pará: 
Magalhães :Sarai;!) .. 

r..raranhão: 
r.>ereira Júnior. 

Pia ui: 

$igefredo Pachecc. 
01!ará: .. 

!.foreira da Rocha. 
Frota GentU . 
.l.Jmeida Monte. 

l~io Grande do N<irve: 
José varela. 
Valfredo Gurgel. 

Pernambuco: 

l~ ovais Filha. 
Costa Pôrto. 

Bahia: 
Lauro-de Freitas. 
l~egis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 

Espírito Santo; 

.?-I'i Viana . 
CaT!os Lindemherg. 
Et;rlco Sales. 
A!n;.ro C~stelo. 

'Rio cie Janeiro: 
?a '.!:e. Fernandes. 
Ctt~lio Moura .. 
.Sr!gião Tm.oco. 

~tinas Gerais: 

t:.-evi!?ào Coelho. 
Pefü:o Dutra. 
Cristieno Mechado. 
.Joacuim Libânio. 
R!Jdi·igi.;es Pereira. 

S2-0 Paulo: 
:r~t.ad-0 Coelho. 
I>'!a.rti:r>..s Fl!bo. 
Sílvio de Catnpos. 
L.cpes Pe1'.ra2. 
San:.paio ..,..Vidal. 
Al'l"eS P:llm2. 

!?uu11á: 
].!u!"!.l1oz àe Melo. 

Santa Catarina: 
_;.c;erbal Silva. 
Alt:>nti.ro Guimarães. 

Rio Grande do Sul: 

Getúlio Vargas. 
Gastor. Englert. 
Btoc 112.do àa Rocha. 

1: 

União Democrática. Na.cional 

Pia'!J.i: 
Coelho Rodrigues. 

Paraiba: 
Adalberto Ribeiro. 

A!2.goas: 

?i-eitas Cav.alcanti. 
Sergipe: 

Leandro Maciel. 
Bahia: 

'Dantas Júnior. 
São Paulo: 

P.omeu Lourenção. 
Toledo Piza. 

Goiás: 

Jales ~tachado. 

. ' 



Ma.to G:ro.sso: 
V~o Ma:rtins. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

ruo Grande do Sul: 
Flores da Cunba. 

Partiào Trabalhista Brasileiro 
São Paulo: 

Marcondes Pilho. 
Hugo Borghi. 
Pedroso Júnior. 
Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 

Partido Comunist!t do Brasil 
Distrito Federal: 

Maurício GrabóiE. 
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PartiéúJ Republic4nc 

Minas Gi!rais: 
Artur Bernardes. 

São Palllo: 
Altino Arantes. 

PartiéúJ Popular Sindicalista 

Ceará:· 
Ola.vo Oliveira. 
João Adeodato. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 
Manuel Vitor. 

, . 

.... 

Levanta-se a sessão às 18 horas. 



118.ª Sessão, em 5 de Agôsto de 1946 
PRESIDltNCIA DOS SRS. M:ELO VIANA, PRESWENTE, HUGO 

CARNEIRO, I.0 SUPLENTE DE SECRETARIO E LAURO LOPES, 
2.0 SECRETARIO 

As 14 horas compareceJD· os Senho
:res. 

PartUJ.o Social Democrático 
Acre: 

castelo Branco . 
Hugo_caíueiro. 

Pará: 
Carlos Nogueira.. 
Nélson Parljós. 

Pia.ui: 
Areia Leão. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. 

Para.ibí(: 
Samuel Duarte. 

Pernambuco: 
Btel'vino Lills. 
Gercino Pontes. 
Osvaldo· Lima, 
Fen:eira Lima. 

' Pessoa Guerra. 
Alagoas: 

·~ 

Teixeira de Vasconcelos. 
Góis Monteiro. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 
.José Maria. 

Bahia: 
Pinto Aleixo. 
Aloísio de castro. 
Altamirando Requião. 
F.róis da Mota.. 

Espírito santo: 
Ari Viana. 

Rio de Janeiro: 
·Carlos Pinto. 
Heitor Collet. 

Minas Gerais: 
Melo Viana. . 
Duque de Mesquita. 
Wellington Brandão. 
Celso Machado. 

·Alfredo Sá. 
São Paulo: 

Cesar Costa. 
João Abda.la. 

Goiás: 
Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
João d'Abreu. 
Guilherme Xs.vier. 

Ma.to Grosso: 
AÍge.:niro Fialho. 
Maitins Araújo. 

Paraná: 
Lauro Lopes. 
Aramis Atafde. 
Comi Júnior. 

Santa Ca.tarl.I!a. : 
Otacilio Costa. 
Ha.ns Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Bittencourt AzambuJa. 
Gllcérlo Alves. 
Nicolau Vergueiro . 

União Democrática N~ 
Amazonas: 

severiano Nunes. 
Parã: 

Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Pia.ui: 
Matias Olimp1o. 
Antônio Correia. 



Ceará: 
Egberto Rodrigues. 
Leão Sampaio. 

Pa:.raíba: 
Plinio Lemos: 

Alagoas: 
Mãrio Gomes.· 

Bahia: 

Manuel Novais. 
Nestor I>ual'te. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 
Rui. Santos. 

Espirita Santo: 
Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 
Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

Minas Gerais: 
José Bonifácio. 
Lopes· Cançado. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 
· Plínio Barreto. 
Toledo Piza. 
Aurelianõ Leite. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 

Mato Grosso: 
Dolor de Andrade. 

Santa catarina: 
Tavares d'Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 

Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 

Minas Gerais: · 
Ezequiel Mendes. 

Partido Comunista ão Bra...<ii 
Pernambuco: 

AJcêdo Coutinho. 
Bahia: 

Carlos Marighela. 
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Distrito Pedual: 
:Batista Neto. 
Alcides Saibença. 

São Paulo: 
.Jorge Amado. 

?.io Grande do Sul: 
Abílio Fernandes. 

Pcrt:!r:Zo P.ep~õZicano 

l\!"...aranhé.o: 
.:.ln o .Ma.cha<!o. 

Minas G~ra.~:
,T :;,~i Figueiredo. 
:'.laniel Carvalho. 
Felipe :Salbi. 

Paraná: 
I:l.Lunhoz da ?..ocba. 

O S?... PR!i:S!DENTE - Achand<>
se ;;re.sen.tes 86 Senhores Represen

---__ta.nt.es, declaro aberta a seisão. 
°"?ã:sSa-se 2. leitura,.da a.ta_ da .s.~sáo 
;..nterior. 

O SR .. EUGO CARNEIRO <1.º t:í1~
p?e':?.te,, servin~J como 2. 0 Secretá.Tio) 
proccd·C à leit-1!!".a Ca zta. 

O SR. PRESIDENTE - F.m di:;
...'!!_~0 a ata. 

o SR. am SANTOS ~ Sr. l?re
sid~nte, pe;;o a palavra., sõbre a ata. 

o SR. ?RESIDENTE - Texn :i. 
pa.l.a.vra. o n-0bre Eepresen'ta;nl(e. 

o S?... R'Ol SAf\i'l'OS (Sôbre a 
az) - Sr. Presidente, no discurso 
que pronunciei. 1<exta-feir.:i. passada, 
a propósito do DIP, disse o seguinte: 
"'verifica.m.o.s a.li uma soma. ortgiln::.l 
do gênio precoce, que justifica. per
feita::nente, etc." li:m vez de gênio 
~ai :i publicaido "guri". - Aliás, exa 
dispensâvel es~a retificação; IIJ.M, 
-co::;:,o vim à tri'.;;.r;na para outra ma.is 
il!!1»rta.nte, p:izso a fazê-la. 

!!.:ais a.diante, disse: "Vamo.s ad
.!Litir, porém, qile o DIP só tenha 
~ustaeo ~ NaÇf;o, at-é hoje, 77 mil 
-ce>ctos aqui mülcados". Ainda adi-' 
s.r.:.~e, torno a afirmar: "Em suma gM
to--ú 77 milhões C.e auzeiros''. No e11.;. 
i.ar.~o. no disc::::r:;o pu,.bli<:ado, em -'7~ 
de -;7 ~aiu ri. 
re~o, pols, a -;: . E;;.~ m.a.ndar ta.zr...x 

·E.S t.uas retifiw.:;;)es. 
O SR. .i"lW;:SIDENTE. - O nobr~ 

RE';·resen·tante ~e.rá atendido. 

_, 
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O SR.. PRESIDENTE - Não ha
vendo ma.is quem peça a palavra 
sõl>re a ata, encerro a sua discussãv 
e vou i;ubmetê-la a votos. <Pa.usa. l 

Está. aprovada. 
Passa-se à. leitura do Expediente~ 

O SR. LAURO LOPES (2.º Secre-
tário, servindo com.o 1. "> proccd~ à 
leitm·a do seguinte 

EXPEDIENTE 
Telegramas: 

Do P.residente da Câmara dos Depu
tados da Argentina., nas seguintes 
têrmoo: 

"A Câmara dos Deputados da Na
çã,o Argentina, ao reiniciar seus tra
baJhos, expressa a esta Assembléia 
seus desejos de paz e amizade reci
proca e envia uma cordial sa.udação 
a .:seu~ membros. E por seu inter
medio saúda, , também, a Nação 
:Brasileira, por cuja prosperidade 
formula seus votos mais slnceros." -
Inteirada. 

D.:> Presidente da· &sociação Minei
ra. d-os Proprietârics, pedindo que a 
lei do inquilinato seja prorrogada 
apenas, por seis meses, aié que o 
Parlamento possa d·elib=rar sôhri? t:io 
lmpo.rtante assunto. - Inteirada. 

Dos moradores do Distrito de São 
Gonçalo, Esta.do de Mi.nas Gerais, re
la.tivamente à emenda &.:iresentaJ.ia 
pelo Deputado Daniel de · Carvalho. 
visando restringir as faculdades dos 
poàer€S do Exe.cuti-Yo. - A Comisscio 
da. Constituição. 

Do Preside.o.te do Trib~al de Ape
lação do Estado da Bahia. apre.oen
tando sugestões relativas à fixação 
d-os vencimentos dos de.semba:v.d.:i
res. - A Coinisscw da. Constituição. 

Do Di.!'etor do Arquivo ~acional. 
convià.amio esta A'.sembléia a visitar 
·a expcsiç~o do referido Arquivo, que 
contin.uará. aberia a.tê o ala 7 do cor
rent.e. - Inleirada. 

.-l.visos: 

Do Sr. Ministro da Agrictr!cl!re.. 
acusando recebimento do substirnti
vo ao R<:querimento n. 0 30. 'õe JM6, 
da auto~h ão Deputado Jc~é J.:::fily. 
<relt:.iivo às obras de captação de ?'.'le1·
g1a da Cachoeira de Paulo Afonso. 
- .Ao requercnl.e. 

Do Sr. Mi:listro àa Educação. 
t.ransmtindo as infom1a-cõec; ::.o1icita
·das pelo D:;putado Juraci Magalhães. 
mo R.eqi:eriment-0 n. 0 272, de 1946. 

sôbre ocorrências verificada.; na 
"Fun<lação Getúlio Vargas". A.o 
requerente. 

Do Sr. Ministro da Fazenda, en· 
viando informações solicitadas pelo 
Deputado Ped-roso Júnior, relativa
mente à extinção do ·'cámbio negro•·. 
- Ao requeren.le. 

Do ·sr. Ministro da Justiça, enca
minha.ruia as infcrmações solicitadas 
pelo Deputado Vieira de Melo, nc> Re
querimento n. 0 279. de 1946. sôbre 
a<:cntecimencos verificanos no Con
selh1> Administrativo da Bahia. 
Ao Requerente. 

De Sr. Ministro da Justiça, trans
mitindo a.s informaç5e.s solicitada.; 
pelo Deputado Café Filha. no Reque
dme.ntc n. • 227, de 194'>, relativa
mente a servidores püblicos. - Ao 
requerente. 

Do Sr. Ministro da Justiça, reme
tendc &.S infcrmações so:icita:ls.s pelo 
Sênador Caries Prestes no Requeri
mento n. 0 233, de 1946. sõbre as pro
vidências tomadas em relação ao as
.sas.sinato do trabalhador Luís Bra...-o, 
cm Macaé. E&tado do Rio. - Ao re
querente. 

REQUEIU!.1ENTO N.º 332, DE 1946 

Solicita informações detalhadas 
do Poder Executivo sõbre o lugar 
cm qne vai ser construida a Cida
de Un.iversltária. 

1 - Consideranào que o problem:i. 
da construção da Cidade Universitá
ria teve a sua solução. depois de mais 
de dez anos de vacilações e incerte
zas. fixada p::lo Decr·etc-le1 n.0 7 .563, 
de 21 de Maio ele· 1945, fundamen~ado 
em lengas e d:t:::1hados estudos técni
Cos. ecoriõmio:is e. soci::.is em que fo
ralll comparadas tôdas as localiza
ções possíveis; 

2 - Cc:.1sl:!;;ra11do que a r.aferida 
localização c!:t~ve a ;nimazia porqt.:t! 
não dependia de desapropriações difi
ceis e custosas nem çle despejos e de
mo!içõ·<:s ãe edlficios re~:denciais, dada 
a circunstáncia ôe já pert~ncerem n.~ 
suas áreas ao próprio Govêrno, salvo 
uma parte da ilha de Fundão ante
riormente des3 propriada pe!o Ministé
rio da Aero!'láutica qu:: a cedeu ã. trn:
ve.rsidaàe mediante transfer8ncia do 
ellcargo correlato das mdenizações; 

3 -· Consiàe:rândo que a prefênc1a 
d~.da àquela área c\e cêri:a de 5 nu
lllões de n·.êtrns quadrados. situada a 
sete quilômetros do centro jt gra·11~ 

· dade eia população umversitân.i. d~~ 
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correa tambám das facilidades de sua 
obtenção uependente de uma .i~spe:.a 
de apenas Cr$ 17,40 por metro qua
àmdo. nece•sária às obras de .;.;.nta
mc::i.to e de acesso. ao passo que o 
mer.ro quadrado na Praia Vermelha 
for::i. avaliado, em 1936. em Cr$ 71,50: 

4 - Consid~rando a perfeita viabi
lidade da solução já iuiciada com a 
construção da ponte de 116 metros de 
extensão, que ligará a área da Uni
versidade ao continente e que servirá. 
também para o acesso à Ilha cto Go
vernador, bem como pelas obras do 
atêrro hidráulico que unificará as 
ilhas, por isso que existem imóveis 
arrolados em lei para constituirem o 
indispensável fundo financeiro; -

5- - Considerando que, no entanto. 
foi recentem~ntB noticiado have.r o 
Sr. Ministro da Educação afirmado 
não saber aind:l onde se deva cons
truir a futura C'àade Universitária. 
ao par de outras informações em que 
se fala em construi-lá na Praia Ver
melha; 

R.equeiro seja·m solicitados ao Poder 
Executivo os seguintes esclarecimeu
tos: 

a) Se as aludidas declarações do 
Sr. Ministro .da Educação se funda
ram na revogação do Decreto-lei nú
mero 7 .563, de 21--.de maio de 1945, 
concernente à localização em causa e, 
no caso afirmativo, quais foram os 
motivos técnicos dessa revogação: 

b) Se há a intenção de ·St;; reoor.iar 
à localização da universidade na 
Praia Vermelha. e, nesta hipótese, ::;e 
existem agora fatores novos que inva
lidem a decisão tomada em 1936 con
tra o referido local e a favor da 
Quinta da Boa Vista. 

e) Se foram refeitos os estudos re
lativos à Praia Vermdha, tais como a 
avaliação · das áreas disponíveis, das 
que devam ser desapropriadas e das 
que cumpre conquistar por atêrro da 
baia de Be>tafogo. Se êsses estudos 
1Preliminares existem, informar qual 
a área mínima nec~.sária à instala
çã1> da Universidade e qual a que .será 
efetivamente obtida, bem como, qual 
-0 seu custo total e por metro qua
drildo; qual o número de imóveis a 
serem desapropriados e o valor das 
:respectivas indenizações. 

d) Se não hâ intenção de se lo
calizar a Unive=sidade na Praia Ver
mellla nem de se revogar 1> Decre-. 

to-lei n.0 7 .563, de 21 de maio de 
1945, quais têm sido as medidas to
madas para impulsionar a execu~o 

do plano geral. · 
Sala das Sessões, 5 de agôsto d€ 

1946. - Aluísio Alves. 
- A imprimir. · 

llEQUER!MEllro N.0. 333, DE 1946 
.... 

Solicita ao Poder ExecutiV'O in
formações sóbre· --a_ proi"úição ae _ 
C071tícios ou reuniões '"em --rer:intoo 
fechados. 

Requeremos, por l:ntermédio da 14e
sa, saja solicitado ao Exmo. Sr. Yi
nist=o da Justiça informar porque 
as proibições ·de comíc!os ·cu reuniõe~ 
em reciintos fechados, vêm recaindo 
particularmente sôbre o Partido Ci>
munista.__ do Brasil, · perturbando e 
pr-ejudicaiião--a--1ivre propáganda de 
um partido político legalmente regis
trado. 

Sala das Sessõe.s, 5 de agôsto de 
1946. Carlos Prestes. - CarlOll 
Marighela. - João Amazonas. 

- A imprimir. 

REQUERIMEN"rO N.º 334, DE 1946 

Solicita o comparecimento 119 
Sr. Ministro da Fazenda à. A$
sembléia Constituinte. a fim de 
prestar esclarecimentos sôbre u
su.ntos financeiros. 

Requeiro a V. Ex.ª que, em· ad1'6-
mento ao reque.'"imento .do Deputado 
Café ·Filho, se convoque· o Ministro 
da Fazenda para explicar à Assem
bléia Nacional Constituinte, além de> 
que consta daquele requerimento, o 
seguinte: 

a> o movimento de letras do Tesou
ro e seu desconto no Banco do Brasil 
durante o-período .de sua gestão; 

b) os empréstimos que pela supe
rintendência de moeda e crédito se 
vem fazendo a Bancos além dos ,H
mites de redesconto; 

c> as medidas de restrição de cr&
ditos para bens de produção e a. li
berdade no fornecimento de crédU& 
para bens de consumo, inclusive 11t1 
que se têm dest1nado a especulação: 

d) as 'restrições dos créditos imo
biliários e a carência de habita~:' 

e> as coberturas para os deficits or
çamentãrios; 
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j) o àproveltamentc e a libertação 
·das dividas existentes no estrangeiro: 

g) o destino dos recursos do extin
to D. N. e.: 

h) a razão ·pela q11al CL'.l vez d•~ 

·empre~ar o esiô:·co cl.o tr:ii~a111c adota 
·o rEgime de "chômage"' para os ex
emprega dos de cassinos e. o da inde
nização para os do extinto D. N. e .. 
aumenLando a cap~cidttde aquisitiv-i 
de bens de const!m~ no in::1·cndo in
terno sem a contra partida das u:iii
dades resultantes de se!"v;ços prcs
·ta.dos; 

i) o programa de aquisição no es
trangeiro e as fir1nJ.s i:nscritas; 

j) o estado em que se eni::ontrai:.:1 
as negociações de emprésLimos !'la 
Amêdca do Norte. ~eu vul'.o P a na
turez~. de sua aplicação: 

k) a política de poupanca na hora 
em que se apresenta para o Brasil a 
situação im:par de sua hi~tória par:.:t 
a recuperação acelerada de sua eco
nomia. ainda no sistema primário 
agrícola-pastoril da marcha retardad't 
de sua produção: 

ZJ a razão de se imitar o método 
que foi tão nefasto ao Brasil com "
chamada orientação financeira de 
Murtinho. 

Justificativa 
Decerto, não move êsse requerimen

to a inten!)áo de derrubai: um ídolo 
formado na propaganda mteressadR 
no cu!t-:i de l1m est".dist"'. cuja histó
ria. na vida nacional. ~e aureolou 
eomo figura proemh1ente da vida fi
nanceira do Brasil. 

Mw:tinho foi, na realidade, um ilu
minado que, ocupando duas vezes o 
Ministério. ,se sagrai.: o grande esta
dista no saneamento das nossas fi
n".nças com a espetacular frase, que 
se tornou célebre, "cortar na própria 
carne"', para realizar uma obra de es
mbilizucão monetária à custa -do in
_gente Sacrifício do nl)SSO povo. 

Para se compreender, entretanto. o 
mal tremendo que esta. figura da vida 
nadonal trouxe uara a marcha as
cendente da noss·a civilização, neces
sàrio Be torn:i recordar alguns prin
cípios medulares - de economia .. capa-

. zes de aferirem os atos negativos d:! 
política da poupança, que foi o escô
po em tôrno <'lo an"l girou tôda a 
ação daquêle Ministério. 

Realmente. n velha tradição de quA 
as riquezas advinham de generosa 
distribuição das divindades foi. 3 
pouco e pouco. se apagando. embo
:ra os flsiocrátas. instauradores da 

•Jró9ria economia política. tivessem 
locall.Zadri na gleba o suporte da r1-
qrn;za, r.omo prêmio divino aos ho
mens, _para sua felicidade e para sua 
:;;ubsi:sténcia. 

A re"olução industrial, logo a se
P;Ui!". transferiu os fundamentos da 
riqueza da bn 'e primária da terra 
imra a superior realidade do traba
lho humano, única fonte elaboradora 
de utilidade. Assim. se transferiu da 
terra para o tr"balho a. origem da 
riqu.e?.:l. e, co11seqüentemente, para o 
tr3 ba lhe d~":,·t1n ~e dir~1rir as vista! 
doe.: res~Joni;:áy,..is pela situação econô
mica das nacões. 

.:ld~u11s Sn~lt11. t•m0or::i tenl1a nota ... 
do e cie mnclri claro. €'s'a t.ransfor
ma:;~.o fnndr:mental da conceituação 
econõmie:c. contudo. as não emanct-
11sr~ to1'.'!l~1,..11te e~~ Yelh~ mentalida
cl'e qtiando fê:~ o seu elo;:lo à poupan
ça. que. se bPm que alev~.ntado nas 
corre1aç'5es cor:! ~-os ct~:tn:'l.1~ principio~ 

que se baseiam rnt producão. todavia, 
<entiu de cstim11lnnte à politica des
virtnacJa de ,·árias estadistas que re
trc'!!":l<i3f".1 "º condenado método 
mei-cantilista. · 

A facilidad<>. de compreensão àos 
princípios mercantmstas favorecia e 
f:Pt·orece a:~d::: o brilho. n2s primeira~ 
impressões, das atuações politicas 
b::;.scaã--:.s na poupança. 

Acontece, entretanto. que. se é ver
dade que. a!)recl!!.ncl.o estáticamente. 
o fenômeno. não padece dúvida sõ4 
bre a vcncidadc das fõrmulas mer
cantilistas. elas nos levam aos êrro~ 
mais grosseiras, tôda V"1Z que apre
cia mos. no seu sent!do dinâmico. a 
vida dos povos, pois que se verificam, 
B.Í, aumPntos de riqueza resultantes 
de trabalho humano, riquezas essa~ 

nunca computadas no método mer
c:rntilista. que pode ser sintetizado no 
axióma de Voltaire de que "só se 
ganha G que os outros perdem". "E. 
i·ea!mcnte. em cada instante é verda4 
de cme só se ganha o aue os outros 
perdem, mas ·compreende-se que o 
trabalho humano prc:duz riqueza, e, 
r011$e(!ilentem!'nte. ~e ac;::-esce aos ele
mentos em jogo mais uma parcela, 
qw" é aquela elas 1.!tilicl.acies ~r!adas. 
ampiiando. portanto o número dela~ 
na distribuição pela sociedade hmna
na. 

Imaginemos, por um instante, que 
não houvesse o dinheiro como . ele
ine::ito de tro~.tl. Coo:nnreender-se-1a 
lego que. quar.to ma.ior fõsse a produ
ção. tar.to maior número de utilida
des existiriam para se!"em distribui-



- 62-

das e tanto mais alto seria o n!vel 
econômico da .sociedade. Nessa sim
ples apreciação nota-se que a intro
dução do dinheiro perturba o racio
cínio, em virtude ela velha tradição 
mercantilista de que o dinheiro é ri
queza. Dai se cometerem os mais 
criminosos processos financelros, to
talmente artificiais e causadores da 
desgraça dos povos. 

Foi o que fêz Murtinho. Sem cul
tura, pertencente a uma ela.Me evi
dentemente gozadora · - a ponto di. 
colocar o retrato de sua eleita· nn• 
notas do Tesouro, atendendo a paga
mentos znals no sentido de normal!-

. za.r uma. situação privada. - Mur-
. .tlnho não estava à altura de compre
ender que é na ampliação dos meios 
de produção que reside a procura do 
um equUJbrio feliz, quando se desa
justam os meios de pagamento. E.. 
em vez de incentivar a produção, sa · 
crificou-a com a quebra de todos o~ 
bancos, inclusive do Banco do BrllBll. 
para satisfação ególatra de um equi
líbrio orçamentário feito à custn dn 
ruina da nossa produção, e11travnndu 
a marcha ascendente do nosso pro
gresso. 

Em 1940, quando se Iniciava a !n
tensificação inflacionista, realizou-ao 
entre nós o 1.° Congresso Brnalloirr> 
de Economia. Nêle, desde a abf'rtu
ra, · com o discurso do Ministro Sou
za. Costa, até aos vlbcra,'!ltes debil

ites do plenário, todo.s tlnhnm ex
pressões de Viva reprovação n.o mal 
profuwlo que causava ao Pnl,, o cx
oasso de meios de pagamento. Tal
vez tivesse sido o único. cm tôda 
e.que1a conferência, a nú.o me lm
pressioruu com as palavras canden t~.::: 
de agressão politica inflnclonlAtn: l". 
quando mais acesas se cncontrnvnm 
as acUSlLÇõesr declarei que !lcttrln im
tisfeLto e.e alguém me ofercc~sf.!• uma 
tónnula pela. qual ~e supr!Mcm o·; 
e..'t]>Ortadores de numerá:lo. com 1• 
moeda bloquea.da e o; .snldos na ba.• 
lança comeTcial, sem recorrer à eml~
sã.o. Mostrei. então, que 1•:;t.(1vnmo•. 
.apenas no pórtico de urn:i íntnlldatle 
eoonõ:nica. de larga extensúo. So.11· 
entei que era demagogia. 1ncrlmlni:ir
se ..os palácios construidos como prlncl

-pais responsáveis pelo cxcc.,so mane-
-tá.rio,· pôsto que ê!es represent1m1m 
oro.em de grandeza. na. centeno. dt• 
Kli!har, enquanto a. diferenço. na blL· 
lança comercial a.tingia a. de rnllh6e1. 
E acrescentei que, por UJnl\ 1ndu0Ao 
dos elanantos em jôgo. em. tltcll vl~
lum'brar o fatalismo do crt-'c1m~nto 

acelera.cio que se teria no meio cir
culante, crescimento tão fotal com<> 
o movimento ds. lua na sua órbita. 
que s~e o seu caminho indiferente 
à. serenata dos poetas ou ao ulular 
dos cãeS. 

Pedi que se pa.rasse um pouco o 
entusiasmo da paixão ten-orista e se 
meditasse na: loucura· que se estava. 
rea.liza.ndo. Realmente, o único re
médio para a iDflação monetária. era 
a inflação de crédito; e fechava-se <> 
crédito precisamente na hora em que 
se abriam as emissões. 

Procurei mostrar que. <lS___b_a.ncos que
nasciam eram resultantes da lei natu
ral de equillbrio que se procurava 
:rormar, diante da desajustagem dos 
meios de pagamento com as ondas da 
i·nrlação. Frisei a necessidaà:e do
c:édlto seletivo, para encaminhá-lo 
n11. produção e dificultar o seu a.pro..: 
vcitlLlllento nas a.tividades especul.a
doru. 

DesenvolvLde_pois, na abertura da& 
cur.sos de economia,· em 1941, êsses 
mesmos conceitos, já ai . acrescido.s 
llll. critica à politica de tabelamento. 
e dllS demais orientações da coorde
naçl!.o econômica. -

Triste é, hoje, pa;ra mim, Sr. Pre
sidente. constatar que tudo ~u ri
gorosamente de acôrdo ·com as mi-
nllns previsões. · 

O poder aquisitivo ·da. moeda .se
arere, aproxima.damente, por uma f.ra.
ção cujo numerador é o número de 
utilidades e oujo denominador é o di
nbe!ro em ciToulação. Aum:t;ntant!o
se o denominador de mna fração eJ.a 
diminui ·de valo;r. 

F:>i. exatamente, o qll€ se deu =, 
a inflação, e o poder aquisitivo da 
nessa moeda caiu Violentamente. 

Por outro Lado, aumentando-se o 
nwnerador, aumenta-se o valor da 
!rn.ção. Foi precisamente o contrá.
rJo que se fêz e se está fazendo ent!"e 
nôl<. usando-se todo o crédito disp1>
~lvrl em especulações de algodão. de 
r:n.do. de revendas imobiliárias, etc .... 
Ntl.d 11., ou quase nada, se a:plicou ein 
rcallzw;:ú.o de bens de produção. com 
u conseqüente · d:errocada do -número 
!.l~ utilidades que, decrescendo, ainda. 
ma.Is :i.gra.vou a situação da noosa. 
rnocda. 

!l: necessário relembrar sêlJLpre que· 
a r!qaeza é e- trabalho humano ccm
vertldo em utilidades e que o salário · 
sil.1 do crédlto e não do ca.pita.l. As-
1>lm, é o crédito mobiliza.dor do- tra.
bll.lho humano, e êsse é o cri!l.dor t!_e 
riquezas. 
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Tôda política. q.ue não mobiliza o 
tra.ba.!ho humano é anti-social e a.nti
econõmica. ll: anti-social porque dei
xa uma !Mte de consumo que não 
produz, e é a.nti-ec<>nômica P<>rque 
não aproveita o potencial proouti-vo 
para. sua tra.nsformação em riqueza. 

Essas v~es são ressalta.das . na 
aprec!aÇão, em. conjunto, do panora
ma econômico. 

Quando, en,tretanto, se fixa. o in
ter&se priva.de de mr.a cla.s~~. " ç;;.a

. dJ'O pode ser todo outro. · 
E essa. classe 'OOdel'ia infl.ulr, s=

slvielmente no.s ciestlno.s administr~ 
tNos de Ullla. nação. '!>TinCip.almen:i;e 
Qll84ldo está. sUje1t.a. a. um ;;ovêrno de 
f6rça., e se rom'!)~nde bem çue, a.o 
lado de a.Iglu.ma. ignorá.nela econômi
ca;, muita. inconsciência. social onenia 
a J>Olitlca. da !a.Ita. 

Vej8.Uloo: quando ~as~eiam 2S uti
lidades, pela. lei da oferta e <ia pro
cura. elns .~ va.loriZam e. conseqüen
temente, como há certo tempo que 
decorre e-ntre a. produção e o con
sumo, nesse pe-ríodo é que se d2. a 
valoriza~ão e f!c:i. existindo = lucro 
suplementar resu1tante do preço de 
custo ser obti<io antes da valorização 
e o da. venda. depois dela. 

Por outro lado, o desemptêgo, que 
é um corolário da falta, faz com que 
o salário baixe, pois que 1'>..á riia.is 
prooma de emprêgo. 
· Assim send-o, gimha - dil;>lami>ni;e 
uma classe: ganha. na diminuição do 
custo doo seus prOdutos pela dimi:. 

_ ll'llição doo salá.l:io.s, e ga!lha no au-
mento do.o; pre<;os de venda pela re.ri
da.éle resultante da. falta. 

Está n&se inte:rêsse a razão tios 
QIJ»lausoo que têm tido oo ~""tinl:::w, 
ttue sstisfazem a .ga:nflncla de ~ns 
à custa do SILC!'i!folo de muitos. 

E. V. Ex.•, Sr. Presidente, aJ.t.a.
mente humano, superiormente fo:r
llUldo e med·ul:u-~nte demccr:;.t.a., 
lllU?lca é in.sensh•el ao sofrimem.to 
alheio. CNnpreend~. também. em 
t6d.a. a sun ex:wns!!.o. a miss&.o hlstó
n.a. que nos é reservada de arejar 
a. 111en°talldn.cle politlca da N~o. sub.s-_,.. 
tituindo :i O!>N:SSão egolsta cie = 
clia.sse pela íro.nca conciliação elos in
\el'&..<>es e. Pelo reconhecimento efe
tivo do direito do trabalho, funâamtn
tCI basilnr da. nova. sociedade, que terá 

_ <1e crescer no respdto à dignidad< 
humana. 

A .segurança. social não é =a c:ues
tão de caridade, nem tão pouco uma 
Q\lt!Stão privada de economia !a~. 

E', em verdade, um fatvr econômi'!'.> 
para a rique~ de um povo. 

E', exatamente, sõbre êsse pont-o 
que a palavra do J.finistro da ?.1-
zenda se torna. imprei;cindível :nêste 
Parlamento. Representante de uma 
c~se que te::n os sens int€rêsses vol
tados para a a.gravação da faita P. 
o aumento da:; ofertas no mercado do 
trabalho, o Ministro da -Fazeznda é 
umq, narccl.~. d3. mais alta. responsa
Lilidad~ na tlrie.ntação e<:onômica do 
govêrno e deve ficar, assim, acim:i 
do interê~e da sua ciasse e de sr:u 
grupo, para. bem servir à felicidaclo 
da grande massa 9ue trabalha, P.- é 
do seu trabalho que advém a pl"<.<J-
per!dadc da :Nação. · 

Sg!a ªª"' Sessões. 5 d~ agôsto de 
1946. - Juramlir Pires Ferreiro .. 

- A imprtmir. 
I?lDlCAÇÂO N.º 222, DE .1946 

Sugere ao ·Poder Executivo- .ª 
con.veniéncia de declarar a si
twu;ão cm que se acham os 'bTa- -
silezro:; <iue aceitaram empreg_os 
ou comissões dos governos alia
dos o-.i de qualquer gcn;êrno, ~n 
face ao dispOsto no art. 116, letra 
b, da Constituição vigente. 

Atendendo a que a Ccnstituiçã::> vi
gente dispõe, no seu art. 116, que 
perde 3. nacionalidade o brasileiro: 

b) que sem licença do Presifü;n
te da República aceitar de i;o
vêrno estrange!l-o comissão ou 
emprtlgo remunerado. 

Ate:cdendo a que no curso da gi.;.el'
:ra, contra o nazi-facismo, e anterior
n1ente a ela, m11itos fo!"aJ~ os brai::1.
leiros natos e naturalizados, que ace1-
7aram emprêgo remunerado do Co
vêrno dos Estados Unidos e da. In
o-1:;.tena e vã.tios são os nacionais que 
ocupam ainda empregos em. Consu-
1aocs e Embai.~adas estta11ge1ras: 

Atendendo a que nen.>ium at". EC
vernamental foi publica.do autorizan
do os brasileiros a aceítai·em empre
gos dos governos alia.t'cs: 

_'ltendendo a que nem o decret-0 de 
beligerância foi publicado, de modo 
que se ampatasse nc principio de •c
clprocidadc assegÚra.do no Direito ~n
ternacional a aceitação de empreg!l 
de Govêrno estrangeiro: 

Atendendo a que até a presente dr.ta 
a Nação desconbece·os têrmos do cen
tra.to -entre. o Govêmo Brasileiro e o 
Govérno dos Estados- Unidos para 
construção das bases aéreas, nava.is e 
outros serviços; 
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Atendendo a que não se deve apli
car o dispositivo constitucional na ri
gJdez dos seus têrmos a brasileiros 
que, inadvertidamente, deram S!l8- co
operação na qefesa do _Continente, 
aceitando empr~go de Governo de país 
estrangeiro; 

Atendendo a que o Projeto de 
Constituição repetiu o texto do ar
tig 0116, letra b, da Constituição de 
·1937. que, aliás, corresponde ao dispo
:;itivo das Constituições de 1891 
~ 1934; ' 

Atendendo a que o Govêrno precisa 
de, por um ato, declarar qual a si
tuação dêsses brasileiros que traba
lharam em diversos m.isteres para go
vernos estrangeiros, salvaguardando 
'tSSim seus interêsscs e a sua própria 
nacionalidade; 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 
Nacional Constituinte manüeste ao 
Poder Executivo a conveniência ur
gente de declarar qual a situação dos 
brasileiros que aceita.rsm emprego:; ou 
comissões dos governos aliados ou de 
qualquer govêrno ante:s, durante e de
pois da guerra, face ao disposto no 
art. 116, letra b, da Constituição vi
gente, evitando-se maiores. danos aos 
que de boa fé cooperam na guerra 
~entra cs Países do EiXo nazi-facista. 

Sala das Sessões, em 5 de agõsw 
de 1946. - Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res Gabriel -Passos e Pedro v~rgára 
enviam à Mesa as seguintes rztifica
ções a emendas ao projeto da C.ons
tituição: 

Trabalho de conjunto do Senho1· 
Gabriel Passos: 

DO PODER JUDICIÂ!UO 

SEÇÃo :t 

Disposições gerailJ 

.(D~ acôrdo com az emendas do 
Deputado Gabriel-de Resende Passos). 

Art. 67. O l?o:ler Judiciàrio ê exer
cido pelos seguintes órgãos. 

I - supremo Tribunal :Federal. 
II - Tribunais Federais de Recur-

sos. 
III - Juízos e Tribunais Militares. 
IV - Juízes e Tribunais Eleitorais. 
V :_ Juízes e"T1·ibunais do Traba-

lho. 
V'.! - Outros juízes e tribur..ai:; qu~ 

a le1 criar. . 
Art: 68. Salvo as restrições ex;;rts
sas nesta Constituição. os jmzes go
z.:?.rão das gn.ra:i.tias segui:ites: 

I - V!taliciedade, não podendC> per
der o cargo senão por sentença judi
cial, exoneração a pedido ou aposen
tadoria. 

II - Inamovibilidade exceto pro
moçiío aceita, ou remoção. que se farr. 
a pedido ou qt1ando ocorrer motivo de 
interêsse público, reconhecido pelo 
voto de do;s terços dos foízE.s efetivo~ 

c!o Tribunal Superior competente. 
III - In·cdutibilidade dos venci

mentos. os quais ficam, todavia, su
. j~ito~ acs jnJposr..c.2 gerais. CEme11da 
n.0 1.4.42•. · -----

~ 1. A a poscmadoria será compul
sórja. aos setenta anos de idade, ou 
pc!· inv:1litJ,:z comprovada. e faculta
tiva após tbnta anos àe sei-viço pú
blico. não contadas as acumulações. 
O ser-viço p(1blico federal e estadual 
serão computados na forma àa lei. 
1 Em~nda n.0 1.442> • 

§ 2_. A c.posentadoril:i será decreta .. 
d:t c:iilles-renéimrntos da atividad.::. 
iEmenàa n.0 1.4421. 

~ 3. A Vitalic'.cdade não se esten
derá cbrigatôri1mcnt,e aos ~uizes-com 
runcões !imita das ao preparo àos pro
cessos e à substituição de juízes jul
gador-~s. 

Art. 69. Os juízes, ainda que em 
disponibiliclade. não podem exercer 
qualqn2r outra função pública, salvo 
os casos previstos nesta Constituição. 
A violação àêste prLceito importa 
perda de cargo juàiciário e de tôdas 
as v:inta'.]:eUS cornspolidentes. 

Art. 70. Nenhuma . percentagem. 
será atribtüda a magistrados em vir
tude de cobrança de dívida. 

Art. 71. Não pode ser nomeado juiz 
qu~m tiver mais· àe sessenta anos d~ 
idade. / 

Art. 72. E' védaàa ao juiz ativi
dade na política partidária. 

Art. 73. Compete aos tribunais: 
I - Eleger. anualmente. dentre 

os próprios membros. seus pr-esiden
tes-. e c1en1ais órgãos de dir-eção. 

II - Elaborar seus regimentos m
ternos. organizar os servjços d·2 s:uaS 
.sc:!retarias. seus . ca:-torios e den1:l.t~ 
s~rviqos a uxil:ares: bcin corno pro ... 
pôr ao Ccngr~sso Nacjonal a criação 
cu St!p:·es~ftc d~ cargos e a fixação 
dc1:; !'csp2~t1vos vc11cimentos. 

nr - Conceder licença e férias, nos 
têrmos da lei. aos seus membros e 
aos juízes e s~rventuários que lhe.o; 
são imedi.atamente subordinados 

IV - Prover o_ 1argos e funções 
das suas secretari .. o, cartórios e de-
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mais serviços au....:iilares. na forma das 
leis e do que prescreve o estatuto dos 
funcionários públicos. <Emenda nt.
mero 1. 446) . 

Do Suprémo Tribunal Federal 

Art. 74. O Supr~mo Tribunal FC·· 
dera! com s:de n:i. e.apita! da Repúc 
blica 'e jurisdição cm tudo o território 
nacional, compor-se-á de onze mm;s
tros: 32:sse núm~ro não sera reduz1d0. 
mas, precedendo proposta do próp1·1.; 
Supremo Tribuna) Fe_deral, podEOrá se: 
elevado por lei ate qumze. 

Art. · 75. Os Minis•ros do Supremo 
Tribunal Federal serão nomeados pele 
Presidente da República. com a apro · 
vação da maioria abs.:úuta do Sonadv 
Federal dentre brasileiros natos, al!s
tados, ~leitores, de notável saber ju
r!dico e repµtação ilibada, não poden
do ter menos de trinta e cinco e. sal
vo os ma~istrados em atividade, mais 
de sessenta anos de id:1de. 

Art. 76. Os Minist .. -. d;, 31Íprr•mo 
Tribunal Federal ser-._ JUlg~dos. nos 
cr'.mes comuns e n.,,o ae re~ponsabili · 
dade, pelo Senad<.. t"ederal. 

Art. 77. Ac "l ,;,:-erno "I'r!IJ'.11"~1 Ft'
deral compet~ 

I -- P!"O\,.:.r..nrt:'" e julgar origir1àrio.
mente. 

a) o Pr=>dente da Republica nos 
crimes comt.<l.S; 

bl Os :Ministros de Estaco, o Pro
curador Geral da Republica e os Jui
zes dos Tribunais · Federais de R.~

cursos e dos demais Tribunais Supó
riores Federais. os Ju!zes dos Tribunais 
de Justiça dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Territórios, os Ministros 
do Tribunal de Contas e o Chefe de 
Missão Diplomática, nos crimes co
muns e nos de responsabilitlade, res
salvando, quanto aos Ministros de Es
tado, o dispõsto no final do A.-t. 65; 
(Emenda n.0 11.447). 

cl Os litigios entre nação estrangeira 
e a União, os Estados ou municípios: 

dl As ca i;sas e conflitos entre a 
União e os Estados. ou entre êstes: 

e) os conflitos de jurisdição cnti·e 
juízes ou tribunais da União, entre 
êstes e os dos Estados. e mire jt:!ze~ 

ou, tribunais de Estados diferentes. in
cluidos, nos dois últimos casos, os do 
Distrito Federal e os dos territé."ios: 

fl Os conflitos de atribuição entre 
auto:idades judiC:árias e· administrati
vas federais, ou entre autoridades ju
diciãrias locais e as administrativa5 

da u~. de outro Estado ou 1;err1-
tório 1.. .. o Distrito Federal; 

g) ,,_ extradição de criminosos, re
quisitada por outras nações, e a ho
mologação de sentenças estrangeiras; 

h) O habeas-corpus, quando fôr pa
ciente, ou coator, tribunal funcionário 
ou auto:-idade, cujos atos estejam su
jeitos imcdiatamecte à. jurisdição do 
Supremo Tribunal Federal; 

ou quando se trat:i.r de crime su
jeito a essa mesma jurisdição em úni
ca instância; <Emenda n.º 1.448) 

i) Os mandados de segurança con
trn atos do Presidente da República 
da Mesa da Câmara ou do Senado, do 
Tl·ibunal ou de seu Presidente. 
<Emenda n.0 l.453> 

1J do .. .<\rt. 77, I: 
A execução das scnten:;as. nas cau

sas da sua ccmpetêncfa originária, 
facultada ·~ delegação de atos proces
suais a Juiz inferior ou a outro Tri
bunal. 

k) As ações rescisôrias dos · seus 
acórdãos. 

II, - Julgar. em rei:urso ordinário-:. 
As causas decididas pela justiça lo

cal, nas quais o fundamento fôr con
trato ou tratado entre nação estran
g~i:!"g e :i.. !ini?~o. cu !'.m que as partes 
fc.:-~n1 naç~,) i_~;;rnng:eirk. e pessoa do
.u11cil.iada J1o :t-'a..ís; 

III - Julgar, em re-~u.~~o exlr;,.m·
ordinário, as causas decididas em úni
ca ou última instâneia pelos Tribu-
11ais: 

al Quando a d€cjsiio final doini'.; 
tiva. em ação rescis:ir'.a ou recisão 
criminal for contra a retra de t-rata
do ou lei federal, sôbre cuja aplic::ição 
se haja questionado; <Emenda :ní
mero 1.455) 

bl Quando se a.uestior.ar sõbre a. 
vigência ou a validade de lei federal 
em face ela Constituiçiio. e a decisi:;.o 
do Tribunal recorrido negar aplica
ção à lei impugnada; (E?nenda nú
mero 1.455) 

cl Quando se contestar a valid:l.<l.e 
<ie lei ou ato dos govêrnos locais em 
face da Constituição ou de lei fede
ral e a decisão do tribunal julgar vá
lida a lei ou o ato impugnado; <Emen
da n.0 1.455) 

d) Quando decisões finais definiti
vas de Tribunais diferentes derem ã 
mesma lei federal inteligência diver
sa. 

Parágrafo único - No caso da le
tra "e" do inciso m do art .• o Pre
sidente do Tribunal recorrerá ex-ofi
cio. <Emenda n.0 1.455) 
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IV. Rêvei: a3 sen tenç;:.s criminais 
d-efinitivas, que haja proferido. 
(Emenda n.0 1.452). 

Art. 78 - com recurso voluntário 
p~ra o Supremo Tribunal Federal, é 
ela competência do seu ?residente con
ced.er •·ex.equatur" às cartas rogató
rias das justiças estrangeiras. 

SEÇAO m 
Do;; Triõunais Federais de .Recursos. , 

t.rt. 79 - Fka criado m capital da 
!República um Tribunal Federal de 
Recursos. A c.-iação e l<Y'..alização de 
outros tribunais dependerá de indica
ç:io do Tribunal Federal de Recursos 
existente, aprovada pelo Supremo Tri
bunal Federal, que opinará sôbre a sua 
competência ·e lhe fl'.:arâ a jtµ"isdição 
territorial. <Emenda n.0 1. 458) • 

Art. 80 - Cada Tribunal Federal 
de Recursos compor-se-â de seis jui:.. 
2'"-S, nomeados pelo Presidente da Re
iPública, com aprO\"ação da maioria 
ahso!uta do Senado Federal, dentre 
juristas com os reqUisitos indicados 
no art. 75, send-0 dois terços escol!ll
dos dentre juízes e desembargadores, 
e um terço dentre advogados e mem
·iiros do ll!Iinistério Público Federàl ou 
dos ministérios públicos locais. 

Art. 81 - Compete aos Tribunais 
Federais de Recursos, dentro da sua 
j1u-isdição territorial: 

I - Processar e jUlgar: 
a) as ações rescisórias dos seus acór-

dãos; . 
b) os tnandados de segurança. quan

do a autoriU:i.de coatora for Ministro 
de Estado, o Presidente do Tribunal 
ou o próprio Tribunal. (Emenda nú
mero 1.459). 

n - Julg&, em recurso ordinário: 
a) as causas decididas em primeira 

instância pelas justiÇas locais, quando 
a União for interessada como autora 
ou ré, assist.ente ou opoente; ·ou quan
do se tratar de crime pratica.do em 
prejuízo de bens, serviços ou interês
ses da União, ressalvada a competên
cia da justiÇa eleitoral e da militar; 
(Emenda n.0 1.460). . 

b) às decisões de juizes de direito 
denegatórias de habeas-corpus e as 
proferidas em mandado de segw:ança 
quando for federal a autoridade a.pon
tada como coatora; <Emenda núme
niel'<> 2.617). 

1c> os crimes politÍcos. (Emenda nú-
mel'o 1.462) • · 

V. - Rever, em beneficie> dos con
denados, os processos crimes por êles 
julg:tdcs .. (Emenda n.0 1.461). 

Do Ministério Pú.blico 
Aitigo. O Ministério Pú.blico será 

organiza<io na União, D<> Distrito 
Federa.! e nos 'Ilerritór!os por ·lei ·fe
deral, e, nos Estados, 1>elas leis lo
cais respeitados os seguintes precei
tos: 

a) obrigatoriedade do ingresso, pe
los cargos iniciais, medla.nte .concurso 
d·e tituros e provas. 

õl garantia de estabilidade, nã.o ~ 

podendo os membros do Ministério 
Público perder os-- seus cargos, senãQ 
por sentença juàiciárla, ou pr-0eesso 
administrativo, no qual lhes serâ as-

. segurada ampla defesa. · 
-e) iJJ..amovtbilidade. ir não. ser me

cliante representação funodaméziOOAi.a 
do 'chefe d'O Ministéril) Públlcl), e 
ditada por conveniência do • ser
viço. 

à) promoção, de uma classe pare. 
ou~ra, ·na proporção de um têrço p:it. 
antiguidade e do.is têrços por mere
cimento, exceto quanto à úlltlma. 
em que o critério será só o do mere-
cimento~ - . 

e), ven~·--d<>s · ;irocu.r:a.dores 
gerais iguais aos dos moembros do 
Tribunal nos quais silvam e os dos 
Elromotores de Justiça .nunca infe
riores a 3/4 do que percebem os 
juízes perante . os quais funcionem. 

Arf;i,go. _o Chefe do Ministério Pú
b1foi> Feàera.l é o Procurador Gera.1 
da República. com aprovação do Se- . 
nado Federal, dentre cid:a.dãos eo11n 
os requisi.tos exigidos para os Mi
nistroo d<> Supremo 'Drl!bunal Fe
deral. Terá. os mesmos vencimentos 
dêsses Ml.Ilistros, sendo, porém, de-
miss~vel cut-nutum. · 

- § l.º Junto do Tribunal Fe-. 
deral de Reclll'SC>S funcionará um 
Procurador da Eepúbllca., . COil"issú>
nado no cargo de Procurador Es
pecial pelo Presidente da Repú.bllca, 
com os vencimentos iguais a.o dos. 
juízes do Tribunal. e dlspeDllâvel ad-
nutum. · 

§ 2.• - Os Chefes do Ministério 
Pú6lioo no Distrito Federal e nos 
Territórios serão de livre nomesção 
do Pzesiden.te da Repú:blica., den!õre 
juristas de notável saber e reputação 
ilibada, a.lista.dos elcitores e lnaiores 
de 30 anos, com os vencimentos dos·· 
Desembarga.dores. 

§ 3.0 - ·Os Chefes do Ministério 
'- Público da União e dos Estados Dão 

podem exercer outra função públlca.. 
A violação d(;ste pr.eceito importa. & 
perda do ear.go. --

A::tigo. -O Ministério Público, na& 
Justiças Militar e Eleitoral, será. or-



-67-

l;anizado por !els especiais, e só terá, 
na segunda, as· incompatibilldades que 
estas prescreverem. · 

SEÇÃO II 

Da Justiça dos Estados 

Art. 116 - Os Estados organizarão 
sua Justiça com observância dos 
princípios gerais que regem o Pofü~r 
Judiciário (arts. 68 a 73) e ainda os 
seguintes: . 

· · I. Serão inalteráveis a divisão- e a 
organização judiciárias, dentro de ci:i
co anos da data da lei que as esta,
belecer, salvo Dlediante pr-0posta mo
tivada do Tribunal de Justiça. 

- II. A investidura na magistratura 
vitalícia dependerá de concurso de 
provas, organizado pelo Tribunal de 
Justiça com a colaboração do órgão 
secional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, fazendo-se a classificação dos 
-candidatos, sempre que possível, em 
lista tríplice. 

III. ~ar-se-á a promoção dos juízes 
à segunda entrância, por antiguidade; 
à terceira, por antiguidade e por me
recimento, alternadamente; e íts de-
mais, por merecimento. ' 

IV. A investidlira. no Tribunal de 
Justiça, salvo no caso do número se
guinte, dar-se-á. mediante promoção 
àas juízes da entràµcia mais elevada, 
preenchendo-se duas ·vagas por me
recimento e uma por antiguidade. 
Quando o -critério fôr de merecimento, 
o 'Il:ribunal organizam lista tríplice 
para cada vaga em sessão. --e vota
ção secretas. <Emenda n.0 2. 791). 

V. Na composição de qualquer tri
bunal superior, um quinto dos lugares 
será preenchido por advogados e mem
br<l6 do ministério público estadual, 
de notório merecimento e reputação 
ilibada, com dez anos pelo menos de 
:prática forense. "Para cada. vaga, vo
tará. o tribunal, em escrut!nio secre
to, lista triplice. -Serão escolhidos 
alterna.damente para a vaga verificada. 
no quinto um membro do Ministério 
Põblico e.um advogado. (Emenda nú
mero 2.785). 

VI. Serão fixados os vencimentos 
dos desembargadores em quantia igw.l 
a,os proventos dos Secretários do Es-' 
t'ado membro; e o.s dos demais juízes 
vitalicios com diferençg -não excedente 
a trinta por cento de uma para outra. 
entrância, atribuindo-se aos. da· en
trància; mais eleva.da não menos de 
do!s têrço.s do.s vencimentos dos de
sembargadores. <Emenda n.0 2. 737) _ 

VII. Em caso de mudança dá sede 
do juízo, é facultado ao juiz remo
ver-se com ela ou pedir disponibili
dade com vencimentos integrais. 

VIII. Só por proposta do Tribunal 
de Justiça, pode ser alterado o núme
ro dos seus desembargadores. 

IX. E' da competência privativa do 
Tribunal de Justiça processar e ju!
gar os juízes inferiores, nos crimes 
comuns e nos de responsabilidade. 

X. Poderá ser instituída a justiça 
de pa:z. eletiva, com atribuição jl!':U
dária de substituição, exceto par:i 
julgamentos finais ou recorríveis; e 
com competênia para a habilitação e 
celebração de casamento e outros ato> 
que a lei indicar. 

XI. E' mantida a instituição do 
Júri. 

XII. Poderão ser criados juízes com 
investidura limitada. a certo tempo e 
competência para julgamento das cau- · 
sas de pequeno valor, preparo das 
excedentes da sua alçada e substitui
ção dos juízes vitalícios. 

XV. Instituir-se-ão órgã,os de cor
reição e jurisdição disciplinar pa.r:i, 
todos os graus da hierarquia. judiciá
ria estadual, observado o disposto no 
pará.grafo único do art. 111. 

-n 
llETIFICAÇÕES APRESENTADAS PELO SENHOR 

PEDRO VERGARA 

Retifiea.çã,o da. emendá n.O 2. 836 
Sr. Presidente, 
Só agora, ao examinar, no projeto 

de Constituição, a matéria. relativa. aos 
municípios, encontrei no avulso que 
principia com Emendas ao a.Tt. 84, -
à página. .183, - a emenda n.0 2.836, 
sob a mciha assinatura. Um êrro ti
pográfico evidente. porém, a tomou 
ininteligível. 

Na-minha emenda,,reaJmente, não 
me ré!eri aos incisos do art. 126, mas 
sômente ao seu parágrafo único, e 
não aludia, igualmente à autonomia. 
dos Estados, como aparece ria jus
tifica.çã.o, mas à "autonomia. muni-· 
cipal''". 

A emenda que apresentei dizia ape
nas isto: 

"Ao tit. m, cap. m. 
Suprima-se ao art. 126 o seu ·pa

rágrafo. 
E não como foi publicado: 
" suprima-se o art. 126, seus 

incisos e parágrafos". 
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Acredito que êsse êrro tenha re
sUltado da substituição e truncamento 
de outra emenda, que ofereci ac ar
tii;o 146, que niio foi publicada, e que 
era e3ta: 

"Ao tit. r:v, cap. m. Suprimam-se 
os parágrafos". 

Também, no avulso que começa 
com E1neadas ao arl. 27, a1x·\l't:C.'.! en1-
Jlasteiada a minJ::a cmen::J,a sob n~
mero l. 237 qlle "' a scaumte e uao 
como ...aiu: 

--o número minin1D de ~ 
tados sc1·á de st:te por Estac1'!"'.e' 
pelo D. Federal; cada territõrio 
terá, pelo me11os, um Depulado, 
desde que a sLm população ex
ceda de 50 mil !1abita11tes." 

Peço, pois, a publicação desta errata, 
no Diário eia Asse11ibléia, para os de
vi.dos eieiLos. 

O SR. P.RESIDENTE - Está fin
da a leitura do expediente. 

O SR. JURANDIB PIRES - Se
nhor Presidente, peço a pa!avra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a µa
la"V!"a o n:ibre Representante. · 

O SR. JURANDIR PIRES l Pela 
ordem) ( •) - Sr. Presidente, estamos, 
realmente. no moment;.J das coisa& bi
zarras. Como ~:::emplo do bizarro qu-:> 
atravessamos. cit:.uei um dccum~n.to 

oficial, U."113. c!'dem de serviçG tia Se
cretaria Geral àe Saúde e As&istê11c1:i 
da Prefeitura de DistrHo Fedel·ai o.u~ 

diz o seguinte: (Lê) 

··o Secretário Geral de saúde 
e Assistêm:ia, consi-derando o vulto 
de pedidos de interessados, ... re
solve cientificar a todo~ JS serven
tuários ql.le será considerada ra;u; 
grave qualquer solicitação cilngi ó.a 
no sentido de transferência, "m:a
m!nhada quer pelos próprics h1-
teressados, quer por te1·ceiros, fi
cando sujeitos à penalidade de 
suspensã.ó por 30 dias aquêles que 
trausgredil·em a presente ordem 
de sen>iço". <a> Ari Pinheiro Oli
veira e Samuel Libânio. 

:ÊSSe documento define bem, Senhor· 
Presidente, a hora que vivemos. F'ala
se que caminhamos para o regime d~
mocrático; entretanto a própria recla
mação de um funcionário toma-o su
jeito à sanção máxima de 30 dtas. 

(*) Não foi reV!sto.pelo Õrador. 

Isto dito, eu me permitiria aprovei
tar o ensejo de usar da tribuna para 
le!' requerime:ito da mais alta expres-' 
são. Trata-.;:e àa política financeira 
que..seguimcs neste memento: há falta 
de tucio; i1á incapacidade de nossa 
p!·oduçáo. no instante em que ~e re
clama de todos os quadrantes do Bra
sil contra a extraorrl.inar::; debilidade 
econômica em que nos debatemos. 
Procui·am-se, então, a esta altura dos 
acontecimentos, soluções financeir:>-S 
para atender à. situação de dcpressao 
ecünõmíca. 

Requereria. por Conseguinte, em adi-. 
t°amento ao requerimento-do- ::;r. Café 

· Fill10, que se convo,::asse o Sr. Minis
tro da Fazenda para o !im de escla
recer à Assembléia Nacion~l Constitu
inte, além do que consta daquéle re
querimento, quanto ao segllinte: <.L~l 

a) o movimento de letras do 
Tesouro e seu de&:onnf no Banco 
do~asil durante o período de sua \ 
gesL.ao;----- -- r __ 

b) os empréstimos· que pela su-. 
perintendência de moeda. e crédito 
se vêm fazendo a Bancos além dos 
limites de redesconto; 

e) as--'medídas de restrição de 
crédito para bens de produção e a 
liberdaàe ·no fornccim.c11to de cré
dito para bens de consumo, inclu~ 
si ve os que se têm dcsti nado a es
peculação; 

ri) as re8tr1ções dos créditos 
im<.>biliários e a carência de habi
tações: 

e> as coberturas para os defi, 
cits orçamentários; 

!> o aproveitamento e .l lib_e
ração das divisas existentes i10 .cs .... 
trangeiro; 

.g> o destino dos recurs.~.s do 
extinto D. N. e.; 

h i a razão pela qual, e:n vez 
de cn1!Jrcgar o esfôr;:-~ ào trab~lho. 
adota o regime de c/zômage para 
os ex-empregados de c.::issil1os e o -
da indenização para os do extint'l 
D.N.c .. aumentando a capacidade 
:o.quisitiv~ de bens de consumo no. 
mercado int~rncr sem· a ~ontra· 
'>artida das utilidade resultantes 
de serviços prestados; 

i) o programa de aquisiçã.o no. 
estrangeiro e as firmas inscritas; 
il o estado em que se encontram 

as negociações de emprêstimc.s ,'la 
Améri<:a dó Norte, seu vi:lto e a 
natureza de sua apl!-:aç§o; 
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Sôbre êst~ item, vale uma referência. 
Ocupei a tribuna desta casa a prc
;iósito dos empréstimos no estran'l'eiro, 
de bens de produção, e que eram com
batidos inclusive pelo ante-projeto da 
Comissão de Estudos Eccnômkos. 

O SR. PRESIDENTE - Atenç§.o! 
Lembro ao nobre Representante que o 
seu tempo está findo. 

O SR. JURANDIR PIRES - Vou 
terminar, Sr. Presiàente. Concl~1!ndo, 

apenas, esta critica do requerimc:ntc 
diria que a Inglaterra, que tem nível 
econômico muito diferente do nosso, 
que tem um grau de civilização mais 
elevado do que o nosso, aceitou aquilo 
que recusamos. 

(Lendo) "k) a política de pou
pança na hora em que se apre
senta para o Brasil a situação 
ímpar de sua história para a re
cuperação acelerada de sua eco
nomia ainda no sistema primário 
agrícola-pastoril da marcha !'etar
dada de sua produção; 

Zl a razão de se imitar o mé
todo que foi tão nefasto ao Brasil 
com a chamada orientação finan
ceira de Murtinho". 

A justificativa dêsse requerimento é 
o seguinte: (Lê) 

"De certo, não move êsse requeri
mento a intenção de derrubar. um 
ídolo formado na propaganda intcrC;s
sada. no culto de um estadista. ~t'jfl 
história, ria vida nacional.-se aureolou 
como figura proeminente da vida fi
nanceira do Brasil. 

Murtinho foi, na realidade, um ilu
minado que. ocupando duas vêzes o 
Ministério, se sagrou o grande csfa
dista no saneamento das nossa5 fi
nanças com a espetacular frase, que 
se tornou célebre, "cortar na própria 
carne", para realizar uma obra de es
tabilização monetária à custa do in
gente sacrifício do nosso povo. 

Para se compreender, entretanto, o 
mal tremendo que esta .figura da vida 
nacional .trouxe para a marcha as.•c11-
dente da nossa civilização, necessário 
se torna recordar alguns principi os 
medulares de economia, capazes de 
aferirem os atos negativos da politic:i. 
di. poupança, que foi o escôpo f'm 
tômo do qual girou tôda a ação da
quele Ministro., 

Realmente. a velha tradição de que 
a.> riquezas advinham da generosa dis
tr:!.buição das divindades foi, a po11co e 
pouco, se apagando, embora os füio
cratas, instauradores da própria eco
nomia política. tivessem localizado na 
gleba o suporte da riqueza, como prê-

mio divino aos homens, para sua fel:
cidade e p:ira sua subsistêneia. 

A revolução industrial. logo a seguir, 
transferiu os fundamentes da r!quez::-. 
da base primária da terra para a ~u
perior realidade do trabalho h1m:ano, 
única fonte elaboradora de utilidn.de. 
Assim, se transferiu da terra para o 
t!'abalho a origem da riq11eza. e, con
seqüenteme.nte. para o trabafüo devem 
si:: dirigir as vistas dos responsáveis 
pela situarão econômica das nações. 

Adams Smith. embora tenha notado, 
e de n1odo claro, essa transforrnaçãc 
fundamental da conceituacão econô
lllica, contudo. se não emancipara to
talmente da velha mentalidade ouan

·do fêz o seu elogio à poupança: que, 
'Se bem que a!évantado nas correla
ções com os demais principies que se 
baseiam na produção, todavia, serilu 
cte estimulante à política decvirtuad:i. 
d~ vãrios estadisto.s que retrogradam 
ao condenado método mercantilista. 

. A facilidade de compreensão dos 
Principias mercantilistas favorecia e 
favorece ainda o brilho, nas primeiras 
impressões, d.as atuações políticas ba
.::>eadas na poupança. 

Acontece. entretanto, que. se é w~r
<:lade que, apreciando estãticamcnte, o 
fenômenc, nãc padece dúvida .'ôbre 
a veracidade das fórmulas mercanti
listas, elas nos levam aos erros mais 
grosseiros, tôda vez que apre.ci3mos, no 
seu sentido dinâmico, a vida dos po
vo;;;, pois que se verificam. ai, aumen
tas de ;:iqueza resultantes de trabalho 
humano, riquezas essas nunca compu
tadas no método mercantilista, que 
Pode ser sintetizado no a:i.."iôma de 
Voltaire de que ~só se ganha e que 
os outros perdem". E, realmen
te, em cada instante é verdade 
·que só se ganha o que os 
outros perdem, mas compreende-se 
que o trabalho humano produz ri
queza, e, conseqüentemente. se 11cresoe 
,aos elementos em jôgo mais uma 
parcela, que é aquela das ut;li<::ades 
criadas. amp!iai;().o, portanto, o nu
mero delas na d>stribuição pels so.ie
da.d·e humana. 

Imaginemos. por um inscante, crue 
não houvesse o dinheiro como elemente; 
de tro::a. cC.mpr~nder-se-ia logo que, 
quanto maior fôsse a produçi.i.0, tanto 
maior número de utilidades existiriam 
para serem distribuídas e tanto mais 
alto seria o nível econômico da socie
dade. Nessa simples apreciação nota-se 
que a introdução do dinheiro pertuba 
o raciocínio, em Virtude da velha tra
dição mercantilista de que o di.nheirc; 
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é riqueza. Dar e2 cometerem os ma!s 
cr'.minosos processos financeiros, to
talmente artiJ:i.ciais e causa.dores da 
de ... --:---... ...:i-o::" --.~·~s. 

Foi ~ · ··urtinho. Sem cultu-
ra. pertencent' ' uma classe eVidente
me- · · - ·a - a ponto de colocar 
o retrato de sua eleita nas notas do 
-Tesouro, atendendo a pagamentos 
mais no sentido de normalizar uma 
situação privada - Murtinho não es-· 
ta.V.a à altura de compreender que é 
na ampliação dos meios de produção 
que reside a procu..--a de um equllfbrio 
!eliz, quando se desajustam os meios 
ele pagamento. E, em vez de incentivar 
a produção, sacrificou-a com a quebra 
cie todos os bancos, inclusive do Banco 
do Brasil, para satisfação ególatra de 
um equilibrio · orçamentário. feito à 
custa da ru!na da nossa capacida.de 
de produção, entravando a marcha 
ascendente do nosso progresso. 

Em 1940, quando se iniciava a i.!l
tensificaçã.o inflacionista, realizou-se 
entre nós o 1.° Congresso Brasileiro de 
Economia. Nêle, desde a abertura, 
com o discurso do Ministro Sousa 
costa. até aos vibrantes debates do 
plená.r:io, todos tinham expressões de 
viva reprovação ao mal profundo que 
causava ao País o excesso de meios 
de pagamento. Talvez tivesse sido o 
ID:lico, em tôda aquela coilferênc1a; a 
não me impressionar com as palavras 
eim.dentes de agressão à. polltica in
flacionista; e, quando mais acesas se 
encontra~m as acusações, declarei 
que ficaria satisfeito se alguém me 
oferecesse uma fórmula pela qual se 
suprissem os exportadores de nume
rário, com a moeda bloqueada e os 
saldos na balança comercial, sem re
correr à. emissão. Moot.rei, então que 
estávamos apenas no pórtico de uma 
fatalidade econômica de larga exten
são. Salientei que era demagogia. cri
minar-se os palácios construidos como 
principais responsáveis pelo -excesso 
monetário, pôsto que êles representa
vam ordem de grandeza na centena 
de milhar, enquan~ a diferença na 
bala.nça comercial atingia a de mi
lhões. E oorescentei que, por Uma. 
indução dos elementos em jõgo, era 
fáci! irislumbrar o fatalismo do cresci
m<>nto acelerado ('1•·- - - teria no meio 
cil"culante, cresc•niento tão fatal como 
o movimento da lua na sua órbita, 
que segue o seu caminho Indiferente à. 
serenata dos poetas ou ao ulular dos 
cães. 

Pedi que se parasse um pouco o 
entusiasmo da paixão terrori..sta e se 
meditasse na ioucura que se estava 
realiz~--·~ Realmente, o único remédio 
para a inflação monetária era a inna
ção de crédito: e fechava-se 0 cré~ 

dito precisamente na hora em que se 
. abriam as emissões. 

Procurei mostrar que os bancos que 
nasciam eram resultantes da lei na
tural do equilibrio que se procurava 
formar, diante da desajustagem dos. 
meios de pagamento com as ondas da 
in~•não. Frisei :. necessidade do cré
dito seletivo, para encaminhâ-lo n:i. 
produção e dificultar o seu aproveita
mento nas atividades especuladoras. n-----·-···• rtenr' 0 na abertura dos 
cursos de economia, em 1941, êsses 
me.-;m~• conceitos,.:]á ai a.crescidos da 
critica à oolitica de tabelamento e das 
demais orientações da coordenação 
ec::-~ôm:ca. 

T.,.<•+• é, hoje, para mim, senha.r 
Presidente, constatar que ·tudo seguiu 
rif"orosa.nlente de acõNio com as mi~ 
nb· - previsões. 

O poder aquisitivo da moeda se 
:refere, aproximadamente, por uma fra
ção ·cujo numerador é o número de 
utilidades e cujo denominador · é o 
dinheiro em circulação. Aumentan
do-se o denominador de uma fração 
ela dimlnu! de valor. 

Fo: --- · ----,·+2, o que se deu com a 
Í"""".'âo, e o poder aquisitivo de nossa 
moeda ,....,;,. ".:,..ientamente. 

Por outro llido, aumeD,tando-se o 
numerador, -aumenta-se . o valor da 
fração. Foi, precisamente o contrãrio 
que se fêz e se está. fazendo entre nós, 
usando-se todo o crédito disponível em 
especulações Cde algodão, de gado. de 
revendas imoblliá.rias, etc ... ) . Nada, 
ou quase na.da, se a.plicou em rea:tt
zação de bens de produção, com a 
conseqüente· derrocada do número de 
utilidades que, deérescenido, ainda. 

.mais agravou,a situação da nossa 
·moeda. 

É necessário :r•'•mbrar sempre que 
a riqueza é ·o tNWalho hu:mano ccm
vertido em .. !i:idades e que o salário 
S!li do crédito e não do cs.pital. Assim, 
é o c'.!"'! .-..o o mobilizsdor do trabalho'. 
humano, e êsse é o criador de r!quese.. 

Tôda politica que não mobiliza. o 
trabalho hllÍllailo é anti-social e ant.l'
econoi-• - , .,.. ·~ti-·· ·!al porque dei."3. 
uma fonte de consumo que não pni
duz, e é anti-econômica porque não 



-71-

aJJ:-oveita o potencial produtivo para 
~ua trar "'- -'io em riqueza. 
• Essas verdades são ressaltadas na 
ap~~I:;-"c. em conju.'lto, do panorama 
econômico . . ' . 

Quando, entretanto. se fixa· o inte
rêsse privado de uma classe, o quadro 
pode ser todo outro. 

E essa classe podería influir sim~i
velmente nos destinos administrativos 
de ~a. nação, principaI_mente quando 
está SUJeita a um governo de íõrz:i., 

· e se compreende bem que, ao lado ·de 
alguma ignorância econômica, muita 
inconsciência social orienta a políti
ca da falta. 

Vejamos: quando escasseiam as uti
lidades, pela lei da oferta e da oro
cura elas se valorizam e, conseqüen
temente, há certo tempo que decorre 
entre a produção e o consumo, nPsse 
período é que se dá a valorização e 
fica existindo um lucro suplementar 
reSllltante do preço de custo ser ob
_tldo antes da valorização e o da venda 
depois dela. 

... 

Por outro lado, o desemprêgo, que 
é um colorário da falta, faz com 'l:.te 
o salãrio baixe, pois que há mais pro
cura de emprêgo. 

Assim sendo, ganha duplamente uma 
classe: ganha na diminuição do custo 
dos seus produtos pela. diminuição dos 
salários, e ganha no aumento dos pre
ços de venda pela raridade resultante 
da falta. 

Está nesse interê.sse a razão dos 
aplausos que têm tido os Murtinnos, 
que satisfazem a ganância de alguns 
à custa do sacrificio de muitos. 

E V. Ex., Sr. Presidente, altamen
te humano, superiormente formado e 
medularmente democrata, nunca é in
sensivel ao sofrimento alheio. ::om
preeide, também. em tõda. à. sua ex
tensão, a missão histórica que nos é 
reservada de areja.r·a mentalidade po
l!tica da Nação, substituindo a opres
são egoista de uma classe pela franca. 
conciliação dos interêsses e pelo '!'t>
conhecimento efetivo do direito ao 
trabalho, fundamento basilar da nova 
sociedade, que terá de crescer no n:~
peito à dignidade humana. 

A segurança soeial não é uma. :iues
tão de ~aridade, nem tão pouco uma 
questão priva.da de economia. fami
liar. E', em verdade, um fator eco
n6:núco para a riqueza de um povo. 

E', exatamente, sõbre êsse ponto que 
. a Palavra do Miilistro da Fazenda se 

torna impreseindíverneste Parlamen
to. Representante de uma classe que 

· tem os seus in'terêsses voltados pnra 
·a agravação da falta e o aumeuto 
das ofertas no mereado <li) trabail:.o, 
o Ministro da Fazenda é uma parcela 
da mais alta responsabilidade na 
orientação econômica do govêrno, e 
de°l!e ficar, assim, acima do interesse 
de sua classe e de seu grupo, para wm 
servir à felicidade da grande massa 
que trabalha, e é do seu. trabalho ciue 
advém a prosperidade ela Nação." 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem). 

O SR. GERCINO DE PONTES -
Sr. Presidente,· peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

o SR. GERCINO DE PONTES (pela 
ordem> (*) - Sr. Presidente, Srs. 
Constituintes: · depois de ouvir a pa
lavra dos nobres Deputados srs. Paulo 
Sarasate e Agostinho Monteiro, rela
tando a importância e o desvêlo com 
que o Departamento de Obras Contra 
as Sêcas tem cuidado de minorar as 
dificuldades das populações da região 
assolada., tomei a iniciativa de solicitar 
·ao Sr. Presidente desta Assembléia 
que o Departamento de Obras Contra 
as Sêca.s fornecesse a.Iguns elementos 
que julgava indispensáveis para me
lhor coDhecer o desenvolvimento doa 
seus trabalhos naquela região. 

Foi com prazer que o Sr. Ministro 
da Viação e Obras Públicas imedia.ta
mente providenciou o fornecimento dos 
dados por .mim reclamados, dado.s 
êsses que se ref~am às construções 
rodoviárias na área do polígono das 
secas, construção de açudes públicos 
e particulares e perfuração de poços, 
elementos êsses com os quais o De
partamento de Obras Contra as Sêcas 
- outrora Inspetoria de Obras Contra 
as Sêcas - procurava resolver as di
ficuldades das populaç,~ do nosso 
Nordeste. ~ 

Os da.dos forne<iidos por aquela Re
partição precisam ser conhecidos da 
Assembléia porque completam as apre
ciações feitas desta Tribuna pelos ilus
tres colegas Srs. Paulo sarasa.te e 
Agostinho Monteiro. Além disso, Sr. 
Presidente, o Nordeste air.da precisa 
muito doo trabalhos que aquêle De
partamento deve realizar e segundo os 

(") Não foi revisto pelo orador . 
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dados 1Grr.ec1dos, seu programa, que 
vem de mais de dez anos, acha-se prà" 

ticamente concluído na parte relativa. 
às rodovias da seguinte maneira: 

RODOVIAS 

Estados 
Extensão 

Projetadas Construidas 

Bahia, - ......... ···· ··:· ·· ·· · · ··· ········ ·· · l.530 
111 
181 

1.021 
1.980 

819 

721. 
111 

87 
835 

1.457 
806 

1.728 
494. 

Sergipe. . . . .................. · ........ · · · · ... -
Alago:-.::> ..••...•.•.... • • · · · · • · • · · • • • • • · • • • · · 
Per-n::.i.111.iuc'."'- •......................••.•...... 
Parnlbit ..................... _ .............. . 
Rio Gi-::mcie de Norte ....................... . 
e ..:ar.;;. . . . . . . . . . . ............................ . 2.105 

933 
700 

Pi3.u1 , . . . . . . . •.......•......•.............. 
~.!arr\n~15.c ~ . . ............................... . 

AÇUDES PúBLICOS PARTICULARES EM COOPERAÇAO 

Pia ui ................... . 9 com 68 milhões de m3. · · · -- - · 
Ceará ................... . 
F.io Grande do Norte ... . 

41 com um bilhão e 157 milhões de m3. 
31 com 222 milhões de m3. 

- 196 
lG 
14 

3 
() 
1 
'1 

Parafüa ................ .. 
Pernambuco ........... .. 

18 com 1 bilhão e 133 milhões. 
8 com 17 milhões. 

A!agoas ................ .. 1 com 3 milhões. 
Sergipe ................. . 2 com 865 mil m3. 
Bahia .................. .. 14 com 53 milhões. 

ATERROS BARRAGfil<S 

Ceará . . . . . . . .................... . 
Paraíba .......................... .. 
Pernambuco . . . . . ................. . 
Alagoas . . . . . ....... ,_ .............. . 
Bahia . . .......................•• 

28 
14 
7 
l 

23 

5 milhões .. 
l e 890 mil m3~ 
7 e 496 mil m3. 
100 mil m3; 
3 e 475 mil m3. 

POÇOS PROFUNDOS 

Ceará .. . . . . . . . . .. .. • .. . . . .. 1.007 Bahia .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. 507 
Rio Grande do Norte . . . . . . . . 478 Pernambuco . . . . . . . . . . . . . . 246' 
Para!ba . . . . .. . .. .. .. .. .. .. 167 Sergipe . . . . . .. . . . . . . . .. . . , 160: 

O Sr. Manuel Novais - t: com essa 
informação que o Der:;artamento con
sidera concluído o programa no Nor- · 
deste brasileiro ? 

O SR. GERCINO DE PONTES -
Está quase concluído. A informação é 
que foram projetados 9.000kms. de 
estrada; fora.m construdcs 5.000: fal
tam, portantõ. 4.000. 

O Sr. ll:Tanucl Novais - Em relação 
à Bal'lia devo informar a V. Ex.ª que 
os 721 kms. já construídos não repre
sentam sequer parcela mínima de suas 
aspiracões, porque, durant~ algum tem
po, a Bahia, pràticamente, foi excluf
da das cogitações da Inspetorla de 
Obras contra as Sêcas, a:pesar de gran
de parte de sua á.rca estar incluída 
no polígono - Polígono ~-te que, alarga-

do-segundo me declaroLl o Ministro in
terino da Viaçáo, recentemente, e ·<> 
Diretor do Departamento, pouco de
pois. - s~rá cxtendido até o Estado de, 
Minas Gerais, o que vem demonstrar~ 
mais uma vez. que o território baia
no, por si só, compre ê'llde áre:i. de 
sêcit equivalente a quase todos os Es
tados do Nordeste. No entanto, até
então. quase estéve fora das cogitaç~ 
da Inspetoria. 

O SR. GERCINO DE PONTES -
Agradeço muito o aparte de V. Ex." 

Exatamente por esta razão, desejo 
que as informações sejam publicadlls 
no Diário da Casá. a fim de que sCbre 
elas possamos trocaT idéias, discutir 
o assunto e sugerir med_ldas modifica-
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. :tivas, ou melhor, am~l\!'-tivas do plano 
de obras contra as secas. 

o Sr. Paulo Sarasate - O aparte 
do nobre colega pela Bahia al1ona o 
pont9 d~ vista que a questão das sê
cas precisa e deve ser cons1derz.da no 
têxto constitucional. 

O Sr. Uanuel Ncvaie - Relativa: 
mente às sêcas, práticamente tudo ;,sta 
por fazer. 

O SR. GERCINO DE PONTES -
Agradece muito o aparte cie V. Ex.ª. :tue 
está de. pleno acàrdo com e ponto ".!? 
vista de todcs os ncr-ctestir~0~. de v~'1: 

que as obras contra as secas nác sãc 
.apenas do nordeste. mas de valorização 
do Brasil. · 

O Sr. Pau.lo Sa;as[:.t~ - Não s:l".1 
obras para dez anos. mas parn séculos. 

O SR. PRESIDENTE - Peço per
missão para observar ac nobre orado~ 
que seu t=po está findo. 

O SR. GERCINO DE PONTES -
Vou terminar, Sr. Presidente. 
Es~otada a hora, solicito que V. E:.c. • 

manâe publicar as informações rece
bidas a fim áe que, oportunamente, 
sôbre as mesr..J.as tenha ocasião . d~ 
falar. (ll:l'uito be1n. l 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nob:r~ Representante. 

O SR. HER.i."\IBS LIMA <pela ordem! 
· .. (Lé o seguinte díscurso) - Sr. Pre5t

dente. a Comissão Nacional da Es
querda Democrática. c;iiante da grave 
.crise da pecuária nacional, e depoil\ 
<le ouvir as organizações de classe e 
os interessados, por intermédio d: seu 
representante autorizado, o deputado. 
Domingos Velasco, recomenda aos ór
gãos da Esquerda Democrática, nos 
esta'1os e municípios, as seguintes con
clusões a qu: chegou: 

l l A crise pecuâ !'ia não a tin::;e 
apenas os pecuaristas, mas afeta 
.substancialmente a eccnomis. n·a ... 
cional e a atividade de milhões 
de brasileiros. cujos meios de sub
sistência d:penáem da pecuária. 
Assim. amparar as justas rei
v1ndica.çõcs dos ctiadotes. rec~i:i

aores e invcri1istas, é àcfcnder 
legítimos inte1·éss:s de povc bn.
sile1ro. 

2) - Há duas questões ftmda
mentais a atend:r: a crise dns 
criadores de gado de corte, e a cri
"" dos criadores· êo gado fino 
zebú. Sem descer à análise m1-

-nuc!osa das causas, que será fei
ta em documento a parte, im
põem-se medidas ~e caráter l'~ral 
e rn<'didas de carater especiflco. 

3) lrledidas de caráter gera!: a) 
moratória· imediata para tôdas as 
dividas dos pec·:aristas, por pra
zo nun~a inf~rior a .seis meses: 
b) u~ifica:;:ão daquelas dividas. 
mediante e::npréstimcs com ga
rantias reais, a prazo longo, ju
ros baixos e aincrt!za;ões ant1ai?. 
a partir do terceiro ano, no m1-
r1in10. 

4) ii'!edida.s especiais para o 
a.::,;o de corte - a) intervenção 
º1me:iiata e subs;qüente nacionall
z:tçilo tios íri;;:crificos que se abas
t2ccm de gado no Brasil Central: 
b) compra imediata de gaáo, por 
!ntermectio da Comissão Central 
de Abast~cirr.ento, para maior 
consumo de carne nos grandes 
cs·ntros populosos. 

51 Medidas especiais para :J 
gado fino: a) compra de reprodu
tores oelc govêrno, para reven
der. ,<lugar ou Emprestar aos 
criador ,:s de outras regiões do 
pab: bJ franquia pra a expor
tação de 50.000 cabeças, machos 
e fêmeas; C) livre desembarque 
para os 320 touros que se encon
tram cm quarentena na Ilha de 
Sacriffoic, no México, alí retidos 
por iafluência de inimigas da p:·
cuária brasileira. 

Sao csras as provi<iên2ias que a Co
m.1s:::ãc Nacic11al julga inadiã veis para 
defender a pecuária nacional que está 
sofren1o, no exterior sobretudo, uma 
séria campanha de desmoralização 
dos que t2Jnem a concorrência do no3-
s<:> gado zebú - que é uma granác 
riqueza brasileira. fruto do trabalho 
btasiJeiro e cuja defesa é, por isso 
mesmo, uni imperativo para uma or
gani~ção política genuinamente bra
sileira. como a Esqu~1··da Democrá
tica. (Muito bem; buito bem.) 

O SR .. PRESIDENTE - T-em a pa
lavra o Senh<lr Paulo Sarasate, pri
meiro orador in5crito. 

O SR. PAULO SARASA TE - Se
nhor Presidente, valendo-me da con
cessão de. V. Ex.::, qua11dO me 3.ssegu
rcu a :n~-criçftc. na última vez que 
c-cup~i. a tribun1, concluo hoje as con
s~der.açécs iniciadas ... 

O Sr. Café Filho - Com o !lrílh;:> 
de s~mpre. <Apoiado.) 

O SR. PAULO -SARASATE - Bon
d:ide cios nobres colegas._. a res.peite> 
da qmstãv dos ext:anumerá.rios. 
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Em meu discurso anterior, penso 
ter deixa.do bem claro que a emenda 
apresentaêa por mim e pelo nobre 
Repres~tan.te Sr. Epilogo de cam
pos não envolve, ··absolutamente, um 
favor que a casa. iria. conceder àque
la: classe de servidores púb~ce», mas 
um ato de reparação e, :sobretudo, 
de mmdiana e irretcrquível justiça. 
Isso porque, como também creio ter 
demonstrado, nossa. emenda não visa. 
a .todos os extranumerários ""--o que 
seria realmente absurdo, mormente 
em se tratando de tarefeiro.s. e ou
tros que exercem :funções temporá
rias - mas sõmente àqueles que, em 
igualdade de condições com os fun
cionários em geral e exercendo fun
ções permanentes há ma.is de dois 
anos, ten:ham, como êles, ingressa.do 
no quadro adminiõtrativo, mediante 
concurso ou prova de habilitação, que· 
ambOs se equivalem, ou disponham 
do tempo de serviço gerahnente con
.cedido ao funcioná.rio pa.ra desfrutar 
estabilidade. Em síntese: beneficia a 
emenda os extranumerários que, de
sem.penhando funções permanentes, 
se submeteram a concurso e contam 
mais de dez anos de serviço. 

Disse eu que a prova de habilita
ção exigida dos extra.numerários cor
I'€sponde, na pxática, a um concurso, 
rigoroso como os que mais o sejam. 
Em a.bOno do que afirmo, citarei a 
paia11ra do Presidente do DASP, o 
qual, em ex;msição de motivos de 5 
de abril do corrente ano, publicada 
no "Diário Oficial", de 15 do mes
mo mês,· na página ·s.459, declarou 
que a. admissão do extranumerátio é, 
em geral, precedida de (lê) "con
curso, a que foi da.do o nome de pro
va. de habilitação mas que, em ver
dade, :nada difere dos concursos para 
funcio.tJ.ários". --

Ora, se a prova de habilitação - e 
- o testemunho é valioso, porque o 

DASP, nessas questões, é sempre se
vero - equivale, na prâtica; a.o con
curso, porque distinguir, no caso, °" 
extranumerários dos funcionários ti-
tulados? • 

Também .:aã.o vejo, por outro lado, 
porque n.ã.<> aplicar aos extra.numerá
rios o praze> de estabilidade, que é 
de dez anos, co::ifonne o Estatuto do 
::Funcionalismo Público, em seu artigo 
191, n.º n. 

Se, na realidade, êles se encontram 
no serviço público há. dez llll.OS pelo 
:menos e são permanentes as funções, 

/ 

devemos conceder-lhes, por elementar 
espírito de eqüidade, as mesmas ga
rantias de estabilidade a que fazem 
jüs os funcioná...'"is titulados. 

Vou repetir o enunciad<> da emenda 
~ porque o plenário, a.final, é que 
irá decidir sõbre esta importante 
questão - para que os nobres .re
presentantes a p<>nham em confronto 
com a palavra dos diretores do ser~ 
viço de pessoal dos diversos Min:i.s
tériOs e possam, assim, verificar que 
o que em ambas se contém está em 
<rigor~a coincidência. 

Diz a. emenda: 
"Os atuais extra.numerá.rios sã.o 

equiparados, . para todos os efeitos, 
aos funcioná.riPS-públfoos, d-asde 
que contem nulis de dois anos de 
serviço ininterrupto e exerçam 
função permanente". 

/ 
Vejamõs, agora, o que disseram, em 

entrevista ao vespertino "Diretrizes", 
desta Capital, aquêles funcionários e 
técnicos. 

.Q Sr. Ouro Preto, Diretor do Ser
viço ao-Pessoal do Ministér.!o da.· .P'a~ - -
zenda, assim se manifestou: 

"Ao extranumerârio que exerça. 
de fato atribuições de natureza 
permanente, idênticas às cometi
das a :funcionários, nada justi
fica, a. meu ver, que seja ne
ga.da a condição de funcionários 
com tOdos os direitos e vantagem;, · 
inerentes a esta categoria de ser
vidores". 

O Sr. Pedro Amaral Palet, Dire
tor do Pessoal do Ministério da Jus
tiça, aboodou nas mesmas considera-
ções, quando afirmou: -

"Se as funções são permanen
tes, de vez que não há revisã0c 
anual da.s tabelas numéricas e 
as admissões não :ficam condicio
nadas a prazo determinado, não 
há. como concilia:- &sa situação 
com a atual denominaçã<> de ",ex-
tra.numerário". - · 

O Sr. Luis Costa., diretor do pes
soal do Ministério do Trabalho, :não· 
se pronunciou. de maneira diversa. 
Disse, com efeito: 

"Parece-n0s -·que aos extranu
nierár!os :podena ser estendida a. 
estabilidade na mesma: forma., 
isto é, depois de do!.$ anos quan
do admitidos em virtude de pro
vas e depois de dez anos, nos 
demais casos". 
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E' ~ec:isamente o que . objetiva. a 
emenda. 

Finalmente, o Sr. Alvaro Pereira, 
diretor do pe55oal do Minis!krio da 
Edueaçã~ declal"oU: 

"Desde que existe a. distinção, 
parece-me que se poderá, criar 
o quadro do.s extra.numerá.rios, 

.. nos moldes do dos :funcioná.rios, 
grupando-se nêle tôdas as !un
ções de natureza. . pennanente, 
assegurando-se a ·essa modali
dade de servidor, além da. esta
bilidade, os mesmos direil;o$ e 
vantagens jã conferidos aos :fun
cionários". 

E', como se vê, Sr. Piesidente, a. 
opinião daqueles «:1ue, mais de ;pe:rto, 
lidam com os extra.numerá.rios e es
tão Tp.yo-/acto capacita.dos pa.ra se 
pronunciarem com perfeito conheci
mento de causa a rlllõ;peito dessa 
questão, que reputo vital para a se
gurança do :funcionalismo e, conse
qüectemente, para as liberdades pú
blica.s, em nosso pais. 

Rã que ·considerar ainda o aspecto 
morã.l. da. questão. Sob êsse â.ngol.o, 
também é inteiramente equitativliL e 
procedente a reivindicação por que 
me bato. 

Os extranUille:L'á.rios executam os 
senriço.s com õ mesmo devotamento. 
o mesmo interêsse e a mesma. ati
vidade por que o fazem os funcioná
rios d<>s quadros regulares. 

O Sr. NeméSio Dutra, diretor ·do 
pes;soa.1 do l\..fini;):;ério do Exterior, 
tem a :re..";Peito, o seguinte pronuncia
mento, que considero valioso: 

"Q'uando não se trata de :fun
ção té<:nica, nem semp:re é pos
sível, direi melhe>:r, quase nunca 
é possível distinguir a. função do 
ei>ttanumerá.tio . da do ti.t\l!ado. 
Sem intuitos de estabelece:r uxna 
critica. '\;louco airosà, como tfu:ía
Illos pe>pula.rmente, sem intenção 
de pôr uma carapuça em n:in
guém,, por causa. da situação mo
ral distintiva entre o titulado e 
o extranumerá.tio, o que se ve
.rifica., não :raro, é que o -extra
llllm"...rá.rio, sem grandes gee:i.era
lizações, é mais assíduo, dedicado 
e compen'.etrado nos seus deve-

. :res. Isso não queT diZer ql.le _es
teja a preferir os extranmnerá
:r:los al>S tit12lados. . . .Ao contrá
l"io, quero com :isso illS!nua.:r não 

haver JllO!almente razão para. a. 
diferença". 

Ora, Sr. Presidente, se, t,éeni.ca
mente, como já demonstrei; se juri
dicamente, COlllo penso ter provado, 
se moralmente, como acaba de ser 
referido, o ex:tranumel'ãrio :merece a 
justiça plei.teada na emenda, ;resta
me, apenas,' no instante em que vou 
concluir as presentes considerações, 
chamar a atenção da Casa para o 
aspecto constitucional da matéria. 

Alega-se, Srs. Representantes, que 
o ·assunto não deve ser abordado na 
Constituição, porque não se trata de 
matéria constitucional. Contesto, 
porquanto, como já tive ocasião de 
a:fi:nnar, e é essa a minha. convicção, 
deve ser matéria. constitucional -
principalmente em p:úses de -educa
ção democrática incipient.e, como o 
n~o - tudo quanto envolve certas 
g~tias de direito, tudo que possa. 
tutelar as liberdades coletivas. E 
não vejo como melhor se pOOSam 
acautelar essas liberdades em relação 
ao funcionalismo, senão oferecendo .â 
classe direitos que a abroquelem 
COJltra o facciosismo pernicioso da
queles que pos.sam. influir direta ou 
in®etamente na lilrerdade de · crer 
e pensar dos servidores públicos. 

l>o:- outra. parte, segundo foi as
sentado hoje na. douta Comissiío <tos 
37, vamos ter em nossa Ca.rtliL Po
lítlça uma. inovncão semelhante à da. 
Co:i;IBtitu...ç~ da · Au.stria: a Consti
tuição propriamente dita, com tôdas 
as matélias permanentes, e UIJl Ate 
Constitucion:ll de Disposições Tran
sitórias. 

Nestas condições, nz:.da haverá de 
mal que figure em tal Ato o preceito 
pleiteado pela -emenda. em fóco. pes
ta forma, ficarãC1 a cavaleiro a.quêles 
nobres Srs. Representantes ·que, por 
Prurid<JS técllicos, por susceptibilida
des doutrinárias pretendessem votar 
ce>ntra a emenda, dei.Xa.ndo de re
conhecer o direito que ela deseja 
sustentar. 

Mas, voltando ao DASP: foi, .ê.'<Se 
órgão que ainda. hã. nouco, enntindo 
parecer sôbre 'um mêmo:ial dos ex
tra.numerários, asseverou que não lhe 
parecia opol'tuno pronunciar-se a. res
peito, porque .a. Constituição é que 
deveria. fazê-lo; e o sr. ?residente 
da República., ll)l<>i.aodo êsse pa~. 
reconheceu, também, que a. nós ou
tros, desta Assembléia, é que com-



- 76 _:;. 

pete, sob~.rr.:i:iinent-e, decidir e julgar 
a. (!U3Stfo. 
- E, se fôr pre~iso. em favor das 

mir>l:?as con.siàeraçõe.:, inv0ca.r a. pa
lavrõ. de 11n1 <:onst!tucio11alista. eu o 
far;!i, _pre\~a1.:::cencic-me da. autoridade 
do .Juiz Artur Marinho. ex-prc.f.esso:: 
da t:::aõk'ç~al Faculdade de Direito 
do R.ec'.f~ ... 

O Sr. Café Filho E uma das 
ma.is b:-i111::.11t:-s !igu:ras da m::i.gistra ... 
tura. n·aci ena!. . , 

O Sr. Lino Machado _:Apoiado! 

O SR. PAULO $ARASATE - •.. e 
uma das mais brilh~11 t.es figtlras ó1 
magistratura nacional . .cem::,. ac3.b:.t de 
afirmar. em ap3rt·~. o i1c-b:-e Deputado 
Sr. Café F!!ho, com o apoiado sim
pático do Sr. :Represe.:::itante Linc-
1\!la.cha d o. 

Po~. bem. meus senhcre.s; é o Se
nhor D~. A::\11:· l\lla:inho quem, em 
respcst3. à s~g11nda' p<:rgunta de 'llltl 
jornalista: 

"E' a situação dos extranume
:rários matérh que possa ser tra
.tacla na Co11stituiçãc?". declarou 
rtextualmente: · 

"N'ão só pocle. mas rieu". 
Quer diz·er: a atribuição de regl.l

::ar a matéria. na opinião do acatado 
jurista, nilo é 2t:-ibuição facultativa, 
de que dispomos; mais ão que isso, é 
dever que se nos jmpõe. N'ão apenas 
pode, mas ·aeiie a. Assembléia tutelar 
se>beranamente e> direito de>s ei.tranu
merários. 

E, jll."tificando a su1 tese, para não 
ficar ape;oas em palavras, acentuou 
aquêle honrado juiz: (Lê) 

"0 problema da extranumerário 
no Brasil é uma. realidade gri
tzznte: ou êl·e enc·cnt~a. solução. 
adequada. ou o serviço públ.:co ci
vil Jamais ent:rará em forma. não 
se organizará. 

Ota. se o Estado mesmo se juS
tifica., (aqui o aspecto . doutriná- _ 
rio da questão) , se o Estàdo se 
justificá com ~a "cooperação 
de ~e~vi<;a; públJ.cos orgsnizados 
e cc::i,trolados pelos governantes''. 
êsse sendo "o funclamento e o 
limite do -prrcJ_er governamental'•, 
<Duguit) cogita-se, muna situação 
assim, de um verdadelro p.ro
bl·~ n1a de fr,·.1'd.o. transbc::-da.ndc a 
esfera da lei ordinária., Por con-· 
seqüência, matéria a ser ver-

sada na Oo=tituição, já que 
os Comtituintes não podem ia
zer caso omisso daquela reali~ 

<iade". 

Para c;;ncluir, Sr. Presid·inte, que-
r;> letncra:· que também não se tra-
ta. no cas·o, de aumento de despesa. 
p:::.:a os cofre;; púbilcos. O Senhor 
Deputado Souza Cesta, que se xnos
trou tão cautêlo<o sob êsse aspecto, 
na SubcGmissão de Organiza<;ão Fi
nanceira. pccl êrá vo.tar sem receio a 
nessa emenda. porque ela--olláo_Ie)ll"e
sEnt:n:á novos õnus para o erário, já 
d~ si tão s~crificaclo em nosso país. 
E se dúvida hou-..e:- a êsse rcspeit.o 
no seio dê.0 te plrnâr!o ou da Comis
são Co:istitucional, que terá de emi-
tir parecer sôbr·e a emenda quando 
õ.iscutir as Disposições Transitórias, 
declno de antemão que concordarei 
cem qu~er destaque que se re
quéra no sê1)1tào--<ie deixar bem es
clarecido que, ·equiparando. -a-.:is·· run- · -·· 
cionárics t:mlares OE· ext:aaumerá
rios, não se elevarão. através de pre
ceito constitucional. os proventos dos 
que \Tão ser b::?ncficiac1os p~la ern-en
da. O que' os .extranmnerárics que
rem é estabilidad·e; 0 que êles am
bidonam é não viver. exn estado per
manente de sobresalto: o que êles 
pleiteiam. e cem razão. é que não 
fique pessndo sõbre .suas ca.beças, 
durante todo o t?mpo em que servi
rem ao país, eomo nov-a espada de· 
Dâmocles. a :prerrogativa, conferida. 
aos Ministros e Chefes de :repar.ti

ções, de poder exonerá-los, 1notu-pro
prio, o que representa ameaça per
manente à sua liberdad.e, pondo em 
ch~que. conseqüentemente, e também 
ãe mod·o p~rm.anénte. as direitos in
dividuais e as liberdades· ,públicas 
oue a constituição que vamos votar 
cieve cclcea: sob a sua proteção con
tra as interêsses facciosos e os in
tewses d~ corrilho. <Muito bem. 
A.pOifldOS.) 

O Sr. Gercino de Pontes - Vossa. 
Excelê:ida permite um aparte? 

O SR. PAULO SARASATE - Com 
te do o prazer. 

O Sr. Gercir..o de Pontes - Meu . 
apart.e é para um esclarecimento. 
No oue toca ao Estada de Pemam
bucc: posso informar à V. Ex.ª que 
desde- !> govê:no Agamemnom Maga... 
lhães os extra;numerários oom mais 
de dez .anos de serviço foram bene
ficiados na forma. que V. Ex... pre-
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co-.Uza: 
lugares. 

estão ~tabilizados em seus 

O SR:- PAULO SAR.ASATE 
Agradeço o aparte de V. Ex.ª, o 
qual vem evidenciar que contarei na 
Comissão Constitucional com o voto 
do Sr. Agamemnom Magalhães e, 
naturalmente, no plenário, com o de 
V. Ex. a. e de seus ilustres colegas de 
-ba:acada. ...._ 

O Sr. Campos Vergal - Congra
tulo-me vivamente com V. Ex.ª pelo 
brilhantismo com que está defendendo 

. uma. das mais justas e rncbres causas. 
Além de terem em vista o princípio 
de -justiça, ·é preciso que os l~
-dores de hoje atentem na. evo!uça<J 
natural das coisas. V. Ex.ª. portanto, 
~t.ã defendendo causa mais do que 
ju..<"ta: sagrada. 

O SR. PAULO SARASATE 
Agradeço a adjetivação . amiga. com 
que V. Ex.ª ::e refere ao meu discurso 
e aceito-a exatamente na parte rela
tiva à justiça da causa que procuro 
deiender. 

O Sr. José Armando - O atual 
goyê::no de São Paulo encontrou mais 
de trinta núl extranumerári0s com 
um. cinco, dez e vinte e cinco anos 
.de serviço, exercendo as mesmas fun
ções que seus colegas titulados, sem 
gozar, entretanto, as mesmas rega
lias. Posso informar a V .. Ex.ª, que 
cam tanto carinho e dedicação vem 
estudando a situação dos extranume
rá."ios, que êsses trinta mil de São 
Paulo já foram equiparados. 

O SR. PAULO SARASATE 
O aoarte do nobre Representante de 
São· Paulo, frisando que trinta. mil 
extra.numerários daquêle Estado já 
· :ro.ra.m equiparados aos funcionários 
é, fora de dúvida, mais uma prova, 
e ponderável, em favor da tese que 
~ustento. Se s. Ex.ª nos traz-o exem
plo do que se fêz em São Paulo, ·ainda 
há pouco, em relação aos extranume
ranos esta\iuais, se S. Ex.ª invoca 
êese precedente, não vejo por que 
.eeta. Assembléia. ainda se deixe -to
::nar de receios, quan<lo se. fala em 
-rotar medida. idêntica. para. os ext-'"li
Lumerârios da. União. Diante das ma
nifestações de apoio q1'e venho de 
receber para a ca.usa dos extranume
:ràrios, tenho a. convicção de que, 
dêste plenário sairá o justo "vere
d:lctum", que 'será a .aprovação da 
~da em aprêço. 

São Paulo, representand<J os Esta
dos do Sul, já conferiu as garantias 
que ora pleitea.ma<;. Per.nambuco re
presentando os Estados do Norte, já 
o fêz igualmente em relação aos seus 
servidores. O que resta, é unir, mais 
uma vez, o nor..e ao sul do país e, 
com o apoio dos estados centrais, rea
lizarmos ne-;ta Assembléia, um ~to 
de equidade, de- justiça, que mIDto 
valerá em. favor da democracia que 
desejamos <:onstrUir para nossa Pá
tria. <Muito bem; muito bem. Pal
mas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. GOIS MONTEIRO - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela. ordem. 

O SR. PRESmENTE - Tem a pa
laVl"a o nobre Repreisentante. 

O SR .. GôIS MONTEIRO (*) <pela 
ora.em> - Senhor Presidente, há pou
cos dias, o Deputado Udenista por 
Alagoas, sr. ~ui Palmeira, teve opor
tunidade de ler telegrama em que se 
fazia referência a pseudo-violências 
policiais praticadas naquele. Esta<!º· 
afirmando s. Ex." que o governo nao 
havia tomado neuhuma providência. 
Ao mesmo tempo que dizia ser o 
interventor alagoano homem digno, 
de tradições democrática.s, criticava-o 
por não ter fôrça.s para coibir abusos 
de seus governados . 

Senhores Constituintes, não desejo 
trazer pa.::a a Assembléia polêmica de 
politica. regional. Estou apenas ocu
pando a tribuna a bem da. verdade. 

Telegrafei ao interventor daquele 
Estado e recebi a seguinte resposta: 

"José Morais não foi ·absoluta
mente agredido. Foi êle mesmo 
quem me descreveu o ocomdo, 
contando-me que repeliu energi
camente um policial que tentara 
corrê-lo, desabotoando o paletô. 
convencendo ao soldado que não 

' estava armado. Incidente é ape
nas isto. -Disse a Morais que desa
provava quaisquer atos de a.rbftrto 
e que já havia recomendado ao 
delegado de polícia Põrto Pedras 
maior tolerância. Em presença 
Morais telegrafei autoridades de
terminando fossem respeitados di
reitos pessoas udenista.s local es
pecia.lmente Morais. Agora mesmo 
acabo pessoalmente dar ordens 
nêsse sentido a Elísio Cunha, dele
gado Porto Pedras a. quem man
dei' chamar. _Não há razão par:i. 

( •) Não foi revisto relo orador. 
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comício ein Pernambuco. Em Ala
goas há ~tia e segurança. para 
todos. Cordiais sauda.Ções. - Gue
des de Miranda, Interventor Fe
deral." 

O Deputado Rui Palmeira, de cul
tura. e inteligência brilhantes, antes de · 
se informar com o Interventor Fe
deral, averiguando a verdade, prefe
riu trazer à Assembléia. 1.llÍl fato po
licial sem importância ou sem funda.;. 
:anento, arrastando o nome de Alagoas, 
por motivos que não queremos indagar 
quais sejam. Ao mesmo tempo, na 
falta de argumentos ou de provas, 
não fugiu à tentação de, no seu pro
testo, que, no próprio dizer, era suave 
e até amigo, repetir a música enfa
donha., que não mais convence ao povo 
lJ.lagoano, vem a ser a frase: "a :má
quina que o 29 de outubro não pôde 
desfazer". 
• . O Sr. Rui Palmeira - V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? 

O SR. GôIS MONTEIRO - Pois 
não. 

O Sr. Rui Palmeira - A música 
pode ser enfadonha para os ala.goa
nos, mas não o é para o Brasil, por
que êste não sabe que eJll Alagoas 
nada se mudou depois de 29 de ou
tubro, a não ser o Interventor. 

o SR. GóIS MONTErnO - Res
pondo ao aparte de V. Ex.ª. 

Sr. Constituintes, o Interventor de 
~oas, Prof. Guedes de Miranda, 
101 nomeado e vem governando sob os 
louvores e aplausos de todos os ala
g~~os, principa~ente dos correligio• 
:na.nos do Sr. Rm Palmeira. 
.. ~ Sr. Rui Palmeira. - V. Elt.'' per
l'Wte outro aparte? Não nego que o 
Interventor Guedes de Miranda seja, 
pessoalmente, incapaz de cometer Vio
lência: O que afirmo, e é incontestá
_yel, é que s. Ex.ª ainda não pode 
exercer· autoridade sôbre seus amigos 

..__ou melhor, sôbre llarte de seus ariligos' 
que comprometem não só o Interven~ 
tor como seus correligionâl'ios de mais 
elevada categoria. . · 

-' 

O SR. GóIS MONTEIRO - Se-· 
:nhores Constituintes, a mliquina a 
que se refere o Deputado udenista. 
por Alagoas sô pode ser aquela. que 
acabou com a roubalheira. oficlsl!zada 
e o crime sindicalizado· que envergo
llha.vam e .infelicitavam nossa terra. 

O Sr. Rui Palmeira - Permita
.uie . V. Ex.ª ainda outro aparte e des-

culpe-me que mais uma vez -o inter
rompa e abuse .~ sua. paciência.. 

Nosso · desejo, nO&S& graruie aspira
ção - que não é ~os udenia
tas, mas ·de Alagoas Inteira. - não é 
que se destrua. a. mâqllina que aca
bou, como diz V. Excla.., cOim o ca.n
ga.oeirismo ~ a rouba.lhel:ra., mas que 

'se desmonte aquela ({Ue se im.tl!.10\l 
em nosso Esta.do e que Jii. permanece 
contra a vontade de grande parte dos. 
a.lagoa.nos. 

.O SR. GOIS MON'IEIRO - sr .. 
Presidente, vou terminar, mesmo por
que já. declarei que não desejava ~
zer para êste recinto polêmicas de po
litica region!ll. ~uero apenas reafir- . 
mar que, e.gora como_dantes. em Ala
goas há. ga.mntias e s~ para 
todos. (Muito bem; m:u.J.to bem.) 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, :peço a. pala.VTa, pela 
ordem . 

O SR. PRESIDE$TE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA (Pelt.Í 
õTiremJ-\"*}-- Sr. Presi4ente, venho 
l>CU\par a tn?ouna para tratar ae·· 11'1- .. 
guns assuntos que Interessam a. São 
Paulo principaJmente. 

De inicio, quero re!ertt-me à falta. 
de energia. elétrica na. m!niba cida
de, campinas, e ler . um a.pêlo ve
emente de lá endereçulo no senti.no de. 
despertàr o initerêsse da Assembléia 
em assun<to que não é apenas do mu
nicipio. 

. Foidirigido ao Exmo. sr. Presidente 
da ·República um telegrama, que lerei 
em breve, mos·tra.ndo que os clamores 
<'.e minha cidade são em virtude do 
próximo desa.pareclmentO da. .Indústria. 
local, por falta de energia elétrica, 
como atualmente ocorre, por deficiên
cia da companhia, que a explora. Di
go deficiência, e não cullpa., porque 
esta cabe aos poderes públicos qUe 
bá vá.Tios e numerosos a.nos estio· 
:protelando solução que já devia tex' 
sido tomada.. 

Eis. o telegtama: 

"A Associação Com-ercia.l de C81ll
pinas, represellitando a. indústria; 
e a po,pul:ação, vem. pelo preseii.te 
solicitar enérgicas providências de 
V. Exx:ia.., no sentido de uma so
l:ução para o problema. da energia 
elétrie& em Camp!Das. A Prefet-

<•> Não io.i :revisto~ tlftdor. 

-·-
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tura .de Campinas, em 43, pediu ao 
Conselho Nacional de,Agua e Ener
gia Elétrica o suprimento da Ll.gth 
à Ola. Campineir:a 20.000 R.W. O 
:referido Conselho de Aguas sõmen
te em fiJ:ls de 44 autorizou o su
primento da Llgth à Cla. Camp1-
neira num total de lia. ooo KW. 
Posteriormente, a Ci.a.. Campinei
Ta vem desvia:mio J)ara a cidade de 
Aine:rica.na 2i200 KW do seu sis
tema. A situação da energia elé
trica em CampiMs é calamitosa, 
com mterrupções illdústriais, per
tiuib~ graves nos hospitais e 
d6flclência completa do forneci
mento domiciliar. Pedimos com ur
gência as seguintes providências: 
elevação do suprimento da Ligth 
à Cia. Campineira Americana.. 
A falta das providências solicita
"(las acarretará a paralisação das
kldústrias locais, cujas q uallda
des e quantidades de produção, tão 
necessárias no momento da crise 
presente;-- já se acham sêrian!en:te 
com,prometidas. Pelo exposto ve- -
r:lticará V. Excia. a crítica situa
ção que atravessam a indústria e 
11 popula.ção de Campinas pelo que 
sQlicita esta Associação os bons 
oficios de V. Ex.ª junto de Sua 
Ex." o Sr. Presidente da Repú
blilca a fim. de que a justa pre
tensão do suprimento pela Ligth 
seja satisfeita com urgência. Cor
diais saudações. - Louren.ço Lu
ncirdi Galo - Presidente da As
s«iaçáo Comerciai de Campinas. 

Bxmo. Sr. General Eurico Gas
pa.r Dutra, DD. Pre!M.ente da Re
ptblica.. A. Associação .Comêrcial 
de Campinas, representando a in- -
d"ástrla e a população vem, pelo 
presente, reiterar a V. Excia. o 
pedido feto em telegrama. de 12 
de jUD!lo findo, solicita.mio medidas 
a fim · de solucionar o angustio
so problemJJ. ão fornecimento . de 
aerg1a elétrica para Cam;>inas, 
determinando a. elevação do supri- -
menta pela Ligth à Cia.. Ca.mpi
neira de 12.000 a. 20.000 KW. A 
Stàação do fornecimento longe de 
melhorar a.gra.vs-se dia a dia com
P1fllJ1etendo sena.mente a. produção 
ildd'llStrl.al. Campinas conta como 
certas as pravldêDcia.s Imedia tas 
que v. Ellcia.. tomãra para a.li
'rià.r a situação calamitosa. Em 
ncme da. população e das lndús
Ulas a A ssocia.ção Comercial de 
~ ~ece a.ntecipa.da.
mebte a.s medidas que V. Excia. 

houver por bem tomar. Cordiais 
saudações. - I.our~ Luncrdt 
Galo - Presidente da Associação 
Comercial de Cami:iir.as." 

Pelo exposto. o Sr. Presidente da. 
Ret>ública. já deve ter enc:>mmhado 
ao Ministério competente, e este ao 
Conselho. o pedido ingente da cidade 
d•~ Campinas. . 

O fato é um das pro•·as eV.oentes 
de · aue a centralização poJí+.Jca eó _ 
pode levar o Brasil ao descalabro. 

Passo agora às nJ?os d~ V. EXª., 
Sr. Presidente. um :requenmen_to no 
sentido de ser prestada homena.gem 

·à. memó1·ia do mae<tro João Gomes 
-de Araújo, glória da música ;::.a.clo
naJ. cujo centenário de na..~lm.!nto 

ocorre hoje. 
Filho de Pindamonhangaba, no Es

' ta.do de São Paulo. conseguiu, numa 
larg::i. existência; louros imarcessf
vc!s neste setor da arte, por éle tão 
bem escolhido e no qual - estava fa
da.do às altas posicões que atingiu. 

As suas óperas ior::-.m representa
das aqui e tã.mbém no Escala de 
JYii':ío. E', portanto, um s<u:eesor do 
grande e insigne Ca.r!os G!Jmes, que 
não teve a possibilidade de mer€cer 
um Mecenas, como· Pedro II, mr..s que 
per si só, pelo seu trabalho, conquis
tou as mais altr.s 'pc~ições no setor 
artistice. • 

O Sr. Aureliano- Leite - Dfsejo 
informar a V. Ex". que, ã.;~jnado 
pc:r vârios deput&dos de São Patilo, 
rol apresentado há poucc um :reque
riDlento à Mesa. no ro~smo l!entido .. 

O SR. ATALIBA NOGUEJRA -
Sr. Presidente, existindo. como lnfor
ma ·O nobre colega. Sr. Aureliano 
Leite, no aparte com que me . ..honrou. 
requerimento idêntico sôbre a mesa, 
rogo a V. Exª. que submeta. 11a. for
ma. do Regimente. ambos ao Plenário, 
porque esta. homenagem, como se vê, 
é filha expontãnea da :;dmirattão de 
São Paulo pela memória. de seu in
signe filho. · 

Vou p'assar às mãos õe V. 'Exª .. Se- -
nhcr Presidente. numero.sSssimos te
legramas por mlm recebidos nestes. 
últimos dez_ ·dias. da cidade de Cam
pos" do Jordão. em que tO<!os os seus 
signatários apresentam protestos em 
têrmos os mais veementes. como se 
verifica dêsses despachos, espfeiaI
mente os daquele, a cuja. leitura .pro
ceduei: 

.-.~ --- . ~-~~' 

"Venho em nome do Partido 
Social Democrático de Campos 

do Jordão pedir lJl'(>testar contra 
atitude Partldc. Oomunista local 
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t~nta.ndo distribuir boletins in
juriosos debocbsodo as pesso.as do 
eminente Presidente Dutra. e o 
digno Interventor Macedo Soa
res e achinca.lhando sentimento 
religioso do povo brasileiro. 
Decio Rangel Pestana, Vice-pre-
· sideote." 

Todos os telegra.mas. Sr. PreSiden
te. trazem minúcias sôbre o caso em 
que um cidadão argentino, prócer lo
cal ão Partido Comunista. fêz imori
mir boletins injuriosos à pessoa. do 
Sr. Presidente da República. e do Se
nhor Interventor no Estado de São 
Paulo, além de empregar· uma. for
ma literária aue também envolve 
achincalhe à religião católica. 

O Sr. Carlos ICariglr.ela. - Dese
jaria que V. Ex". apresentasse essas 
provas aos Srs. Constituintes. Vossa 
Excelência poderia. apresentá-las? 

O SR. ATALISA NOGUEIRA -
Sr. Presidente. passo às mãos de 

. V. Ex"'. o oficio que me veio às mãos, 
versando matéria idêntica. à dos te
legramas ·e que deixo de ler para não 
ser divulgado tal acbicalhe e desres
peito. 

AQ.ui !ica a. tei\lO~ta. da alt!va. po
pulação de Camoos de Jordão, no Es
tado de São Paulo. 

O Sr. carlos Ma.righela. - A Casa 
fnteira está interessada em ouvir os 
têrmos dêsse documento. 

O SR .. ATALIBA NOGUEIRA ·
Não desejo ser aqui veiculo da pro
paganda do Partido Comunista, ma
xlmé partindo de um cJdadã.o estrazr
geiro. que não sabe respeitar a hos
pitalidade do nooso povo, a majestade 
das instituições nacionais. 

O Sr. Carwu Marigliela - Posso 
tnfonnar a V·. Ex-. que possuo do
cumentos, pelos quais verificamos que, 
em São Paulo, a. Policia. e o Sr. Ma
cedo Soares estão impedlndo a livre 
propaganda. de um partido legalmen
te registrado. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Legalmente registrl!.do está, mas, para 
o processo históiico "'dêsse partido, 
em f~';,b da nac1ona.1ida.de braslleira.~ 
aqui t o documentos numerosíssi
mos que a Mesa, ~ente, deixará. 
a.o exame do Partido ComlIIlfsta.. · 

O oficio a · que me refiro, devida.
mente assinado, .diz, entre outras col
sas, o seguint.e: 

"Leva.do o fato ao 
menta das autoridades 

abriram elas inquéritos, tendo os 
proprietários da tipografia. de
nunciado como autor e responsá
vel pela publicação o cidadão ar
gentino Aureliano Va.squez Mo
reno, conhecido mentor e sus
tentáculo do Partido Comunista 
local." 

Sr. Presidente, Caznpos de Joràáo 
traz para o processo histórico do eo
munísmo no-.Brasil os documentos 
que aqui estão e que-nos mostr!llll 
bem a inconveniente intromissão de 
estrangeiros na política. nacional. 

O Sr. Carlos Marighela -. Estran-. 
geiros são os j aponêses terroristas de 
São Paulo, contra os quais o Senhor 
Macedo Soares não toma providên-
cias. · 

O SR. ATAUBA NOGUEIRA. -
~o fôsse bastante o meu último 
discursosôbre o assunto a que V: Bx". 
se refere, existem, também, a pala
vra do Brigadeiro. Ara.rigboia, Coman
dante da 4. • Zona Aérea. em Sã.e 
Paulo, e a de várias outras persona
lidades, qu.e esclarecm perfeitamente 
o caso. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Está. :finda 
a hora do ExP<adientie. 

Passa-se à· 

ORDEM DO DIA 

Compare<:Em mais 183 S~nhe
res Representantes: 

Partido Social Democrático 
Amazonas: 

Alva.ro Maia. 
Valdemar Pedrosa. 
Pereira da Silva. 
Cosme Ferreira. 

Pará: 
Magalhães Ba.ra ta. 
Alva.ro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
João BotelhÕ. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 
Clodomir Cardoso. 
Crepori Franco. 
Odilon soares. 
Luiz Carvalho. 
José Neiva. 
Afonso Ma.tos. 

Cea.:á.: 

• -



Rio Grande do Norte: 
Georgino Avelino. 
Dioclécio Duarte. 
Mota Ne\o. 

Paraíba: 
Jandui Carneiro. 
.::José Jofili. 

Pernambuco: 
Novais Filho . 
.Agamemnon Magalhães. 
Jubas Maranhão. 
Oscar Carneiro. 
Costa. Pôrto. 
Ul..isses Lins. 
BB.Tbosa Lima. 

Alagoas: 
Silvestre Péricles. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 
Leite Neto. 
Graco Cardoso. 

Bahia: 
Vi.eira de Melo. 
Bunápio de Quei.roz. 

Espírito Santo: 
Atilio Vivaqua~ 
Henrtque de Novais. 
Eurico Sales.· 
Vieira de P..ezende. 
AlvaTo Castelo. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 
Jonas Correia. 
José Rolllero. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
.A!fredo Neves. 
Amara.1 Peixoto. 
Eduardo Duvivier 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 

· Jile.stos Tavar~. 
AOOr<:io Tôr?es. 
Higuel Couto. 

Minas Gerais: 
Levindo Coelho. 
:Benediio .Va.ladaJ:es. 
Juscelino Kubitschek. 
ls!'ael Pinheiro. 
João Henrique. 
Augusto Viegas. 
Gustavo Ca.pa.nema. 
Lair Tostes. 
JIEilton Prates. 

-·· 
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6lio Paulo: 
Macha.do Coelho. 
Gofredo Teles. 
Costa Neto. 
José Armando. 
Horãclo Laf er. 
Ataliba Nogueira. 
Sampaio Vida! . 
Honorio Monteiro. 

Goiás: 
Diogenes Magalh~s. 
Caiado Godói. 
Galena ParanhO!i. 
Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 
·Paraná: 

Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Fernando Flores. 
João Aguiar. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher. 
Rogério Vieira. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Dorneles. 
Adroaldo Costa. 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Damaso Rocha. 
Daniel Fa.raco. 
Antero Leivas. 
Manoel Duarte. 
Sousa Costa. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara.. · 
Herofilo Azambuja. 
Ba.yard Lima • 

União Democrática Nacional 
Ma.Ta.nhão: 

.Ala.?ico Pache-Oo. 
Antenor Bogéia. 

Piauí: 
José Candido. 
Adelmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 

Plinio Pompeu. 
Fernande.s Távora. 
Paulo Sarasat.e. 
Gentil Barreira. 
Beni carvalho .. 
:Pe~ndes Teles. 



J o;;;é · de B;,rba . 
Alencar Ara.dpe. 
Edgar de Arruda .. 

Ri!> ~ande do Nort.e: 
Ferreira de Sousa.. 
José Augusto. 
Aluísio Alves. 

Paraíba: 
Vergniaud Wanderley. 
Argenúro Figueiredo. 
João Agripino. 
João 'Crrsulo. 
Emani Sá.tiro. 
Fernando Nobrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 
Lima Ca valca.ntl. 
Alde Sampaio. 

João Cleofas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Fl:eitas Oava\canti.. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 
Walter Franco. 
Heriba.Ido Vieira. . 

Bahia: 
Aloísio de Carvalho. 
Juraci !(agalhãeõ. 
Otávio Mauga.'be!m. 
Luiz Viana .. 
Clemente Mariani. 
Rafael Cincurá. 
Aliomar Baleeiro. 

Distrl\;() ~era.l: 
Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 

Rio de Janeiro: 
Prado,Kelly. 
P..omão Júnior. 
José Leomil. 

· Soares P'.tho. 
Minas ~rais; 

Monteiro de Ca.tro. 
M.agalbães Pinto. 
Gabriel Passo;;. 
Milton Campos.. 

São 'Paulo: 
Mário Masagão. 
Paulo Nogueira. 

Mato Grossc.: 
Vespasiano Martins. 
João Vilasboa.ii. 
Agrícola de Battoi. 
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Rio Grande do·Sul: 
Flores da Cllilha. 

Partido Traõalhisia Brasileiro 

Bahia.: 
Luiz Lago. 

Dl.st.ti to Federal: 
Bell.iamin ~rah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Sega.das Viana. 
Belrlcio Fontenele. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva. ' · -· -
Barreto Pinto. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mata. 

São Paulo: 
Gue.raci Silveira. 
Rome1i° Fioti. 

--.....Ea;r~: __ 
Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: · 
Artur Fischer. 

Partido comunista do BrtUil 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 

Distrito F:oederal: 
Cal:los Prestes. 
João Amazonas. 

Rio de Janeiro: 
Claudino Silva. 

Sâo Paulo: 
Jore crlspim. 
Os\r.a.ldo Pacheco. 
Caires de Brito. 

PartidO Republicano 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 

sergipe: 
Durval cruz. 
Amando Fontes. 

MJnas Gerais: 
Bernàrdes Filho. 
Mário Brant. 
Artur Bernardes.· 

,,. .. 

.. 
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Partido Popular Sindicalista 

Parti.: 
Deodoro Mendonça. 

oearã: 
Alves I.inhares.' 

:Bahia: 

Teódulo Albuquerque. 

Pa:rl;i,do D~rata Cristão 

Pernambuco:· 
Arruda Câmara. 

Partido .Republicano Progressista 

Rio Grande do Ngrte: 
Café Filho. 

São Paulo: 
Campos V ergal. 

Parti.d.o Libertador 

:Rio Grande Sul: 

R.aul Pila.. 
O SR. · NESTOR DUAR.TE Sr. 

Pre-sidente, peço a palavra, pela or-
dem. . -

O SR. PREIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 
· O .SR. NESTOR DUARTE (*) 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, está 
muito -longe de meu propósito dis
cutir aqui a existência ou não da lin
gua. nacional, pois acredito a.inda Iião 
haver oportunidade histórica · para 
que eu possa intervir com minha a~ 

. torldade de legislador numa questM 
que. antes de tudo, devia surgir pela 
:fôrça de acontecimentos naturais e 
através de tim processo expontâneo. 

O Sr. Aureliano Leite - Não é o 
qUE.> se está fazendo ••• 

o SR. NESTOR DUARTE - Creio 
que será. intempestiva a intervenção 
do que eu chamaria o "Jus gradil" 
da lei, para solucionar um problema 
social, uma questão de ,autonomia de 
lingua que deve ser resolvida à. 

1112 dos acontecimentos naturais 
atrav.és da palavra da ciência, e nadã 

·mais. 

< ~ l Não foi revisto pelo orador. 

O Sr. Aureliano Leite - Não é o 
.que se está fazendo. Os partidários 
da. língua brasileirjl. estão .a.ginde> e, 
agora mesmo, circula neste rec!nte> 
um papelucho de propaganda da lin
gua brasileira . 

O SR. NESTOR. DUARTE. - Es
tou de pleno a.côrdo com V. Excia. 
Entendo que não devemos intervir 
nesta questão, e, por isso, não pode
mos aplaudir a atitude dos parti
dários da lingua nacional, que pre
tendem precipitar o assuntQ, sobre
tudo provocando o pronunciamento 
da .Assembléia. 

--Mâs, ·Sr. Presidente, recebi carta 
de ·um ilustre filólogo em que, à luz 
de brilhante argumentação, expende 
o seu modo de ver a respeito da. 
existência da língua brasileira advo
gando o seu reconhecimento' por 
parte da. Assemblélia Constituinte. 

Nessa _carta, o ilustre signatário diz 
que a Assembléia Constituinte, ór
gão demócrático que discute num cli
ma democrático tôdas as questões de 
sua competência, pode e há de per
mitir que, os homens capazes de 
tratar do problema de nossa auto
nomia -linguística, encontrem no Diá
rio da Assembléia espaço livre para a 
exposição de seus pontos de vista. 

Achando, como acho, juSto o. apêlo 
do autor da carta, peço a V. Ex.ª. 
Sr.. ·Pr~sidente, a publicação dêsse 
documento no Diário da Assembléia, 
para que todos os Constituintes e o 

. público em gerlil possam conhecer 
cfa argume~~ção expendida pelo 
ll~stre public15ta, Dr. Herbert Pa.:. 
Tentes Fortes. Quanto a mim, ao pe
dir esta publicação, insisto em dizer 
que não desejo envolver-me na ques
tão da língua brasileira, no momen- · 
to; e como Deputado à Cox:.stituinte 
nego meu voto por que se pronuncie, 
nesta oportunidade histórica, o pats 
ou o Govêmo Brasileiro, em prol ou 
coi;1.tra a existência de· 1.1lI1a llngua 
nacional. <Muito bem. Palmas.) 

O SR. CAMPOS VERGAL 
Sr. Presidente, peço a . palavra, -:Para 
apresentar um requerimento. -

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. CAl\IIPOS VER.GAL 
Sr. Presidente, reqUeiro a V. Excelên
cia se digne solicitar do Exmo. Se
nhor Interventor Federal no Estado 
de São Paul<? as informações que pas-
so a lêr. ae.> / 
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REQ'OElllll!ENTO 'JJ.o 331, DE 1946 

Soii'cita inf<Jrtrl.&}óes do P()(f,er 
Executivo.._ s6bre as intenções dO 
Gcvêrno ao Esta® de São Paulo 
de mOài.ficar OtL revogar o Decre
to-lei n.0 8.969, àe l944. 

R.equeiro a V. Ex.ª se dfgne soll.ci
tar do Exmo. Sr. Interventor Feõ:eral 
no Estado de São Paulo as seguintes 
informações: · 

l.ª') cogita o govêrno de São Paulo 
da modificação ou da revogação do 
Decreto-lei n.• 6.969, de 19 de outu
bro de 1944? Em. caso positivo, em 
qUe situação ficariam os lavradores 
de cana? 

2.'') toram ou têm sido atellodidos os 
l'e;>r~entantes da classe dos la:Vl:a.dO
des de cana daquele· Estado? 

3.") caso delibere o Exrno. Sr. In
terventor :Federal e.m .São Paulo m'>
diticar ou revogar o citado Decreto
~ei, apresentará :w povo o projeto 
para receber sugestões dos interes
sados? 

Sala das Sessões, p de agôsto de 
1946. - Ca.mpôs Ve:rgal. 

- Atenda-se. 
sr. Presidente, tanto na Capital 

paulista como em todo o interior tio 
Estado continua a haver carência ab
soluta de açúcar. Em cidades no il\
terior como Pederneiras, desde janet
ro que a população não recebe aquê!e 
produto. E' preciso tomar-se em c<>I\
sideração o seguinte: o povo. nota.da
mente de São Paulo-, não pOde enten
der como desaparaceu do mercado êsse 
gênero de primeira necessidade. Apon. 
tamos, todavia, dua.s razões: a Primei
re., o ei«:esso de ganância. por parte 
das indüstrias açucareiras de São 
Paulo, sobretudo as grandes osfnas, 
entre as quais a Usina Maxgante e 
Sucrérie de Capivari. Essas uslnas, 
. Sr. l?l'esidente. longe estão- de pagar 
convenientemente a.os produtores e 
fornecedores de cana., razão pela. qual 
gra.ru:Ie n11mero <ie trabalhadores da 
zona rural continua. a. fugir do interior 
em busca de melhores· diaS na Capi
tal bandelra.nte, 'ocorrendo o mesmo, 
natul'almente, no Estado do :Rlo de 
Janeiro. · 

A. situação é alarlllaDte. Não há 
~úcar, ·porque· essas usl.nas não se 
preocupam em produzir, nem mesmo 
:a. quantidade estipulada piu-a as suas 
quotl!.s. o que desejam é um lucro 
cada vez maior. que atiDja. às ralas 
da loucura e do egoistno. A popuJa,-

ção poDre, as m=as populares, con· 
tinuam sem açúcar. Hã., portanto. ne
cessi<ia.de premente de se to!Xlsrem me
dias enérgicas contra. êsses a,çamba:
cadores dos prodtztos indisp.ensãveill à 
população. 

o sr. Bastos Tavares - V. Ex.• não 
está tendo razão-, ao acusar os usineir(ll; 
'Pôr falta de açucar. n-stes fabricam. e 
entregani a produção de acôrdo C{)m a. 
P.rocura. NãC? há estoque de açúcar re
tido nas usinas Por culpa exclusiva. -
dos senhores usmeiros. O que há na• 
t1ttalroente. é o que o Govêrno: que 
dev~ria tabela:r o açúcar e a cana for· 
nec1da Pelos plantadores aos usineiros, 
até agora não o fêz, desatendendo . .ss
sim, a. solicitação dos própl'ios aç;.
cultor-es. Essa. demora. no tabelamen
to, no estabelecimento dos µreços t>a.ra. 
a matéria !lrinla é que está dificului.n
do a distribuição do produto. 

o SR. CAMPOS VER.GAL - nevo 
lembrar a V. Ex.ª que a luta não é 
em tôrno dos preças do açtlcar, mas 
dà-respectiva- Produção .. O açúcar -vem, 
naturalmente. da cana e a cana µre
cisa ser cultiva.da para pr<><l.uzir. O 
que há, ·na realidade, é <iescaDÁÔ, 
abandono completo do trabalhador ru~ 
ral, marcadamente dos lavrador<lS e 
fornecedores daquele produto. Pô6So 
dizer a V. Ex." que no Estado de São 
Paulo inúmeras familias que se <:i!ldi
caram sempre à cultura da cana dei
xaram a zona rural e !oram nro<:urar 
melhor situaçã.o na Capital pa\l!!&ta., 
nas suas grandes indústrias. l3:oje, · 
creia V. Ex.a, não falta apenes o 
açücar: há escassez de todos o$ gêneros 
alimentícios e as autoridades coinpe
tentes devem compreender que o êxo
do, essa fuga do ClUllpo, deternt!na. 
queda absoluta da produção e wna. 
crise permanente cada. vez mrus agra
vada das popula~ões das grande<; ci-
dades·. -

O Sr. Bastos Tavares - tste êxodo, 
a que V. Ex.ª se re!ere, .dos trabalhe.
dores rurais pSJ."a os centros urba.nos 
é uma conseqüência Justa.tn~nte da 
desproteção aos produtos da lavoura. 
Não se pode desprezar a produçM em 
beneficio do consumi.dor. 

. ll: neeessá.lio proteger a. pro<iuc;é.o e 
se esta. não se ver:wca.r, dentro de 
pra.zo curto e com a. eficiência. !leee$
sária, haveremos de assistir, não ~ 
o exõdo das populações rurais para 
os centros · urbanos, mas o completo 
abandono das culturas. porque nfn
guem ~balha ~ndo dinheiro, 
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o SR.. CAMPOS VERGAL - Neste 
putlculai, estou plenamente de acõr
do com V. Ex.ª: a medida fundamen
ta!. e urgente é a de amparo ao ho
mem do campo, ao produtor, a fim de 
que não continue êle a fugir da zona 
rural em busca das grandes cidades. 

Lembraria, portanto, mais uma vez, 
à Casa. a necessidade premente que 
têm as altas autoridades do país em 
promover, já não apenas a. fixação.do 
homem na zona rural, mas, também. 
o retorno de centenas de milhares de 
criaturas não adaptadas nas cidades, 
que estão passando dificuldades, con
cedendo-lhes, além de passagem gra
tuita para os seus antigos lugares de 
residência, transporte de seus móveis 
e utensOios ·e uma ajuda pecuniária, 
no sentido de que o campo não se vã 
tO!'llando cada vez mais deserto. 

Sr. Presidente, digo apenas isto: a 
situação é tão delicada e tão grave 
que. se esquecermos dêste ponto fun
damental, amanhã. começa.remos. a ter 
notáveis movimentos subversivos nas 
grandes capitais, os quais, se defla
grados. constituirão enorme perigo 
uara .a nacionalidade. 
· O Sr. Claudino Silva - ~ justo o 
que V. Ex." afirma da tribuna. Aca·bo 
de chegar do Municip!o de Macaé, 
e.onde os donos de usinas estão co
brando do seus colônos C:rS 50,00 por 
cabeça dos membros da familia, 
quando o aluguel das casas que ocupam 
era de CrS 50,00 mensais. Em Neves, 
pertencente àquele Município, os tra
balhadores recebem vales que são obri-

/ gados a deseontar no "barracão". Es
te& os motívos da fuga dos trabalha
dores das zonas rurais. 

O SR.. CAMPOS VERGAL - Agra
deço a V. Ex.ª a coadjuvação do seu 
oportuno e prático aparte-

Ao finalizar, Sr. Presidente. enca
minho às honradas mãos de V. Ex."· 
o meu requerimento, na certeza de 
que não só os Sra. Constituintes, como 
as altas autoridades do país, tomem 
medidas enérgicas, a fim de procura
rem solucionar os graves problemas 
q11e estão cillciando a nossa popula
ção. 

Era o que tinha a dizer. <Muito 
bem; muito bem.) 

o SR. PRESIDENTE - o Sr. se
ga.das Viana envia à Mesa o· seguinte 
discurso para ser dado como lido. 

o s:e.. SEGADAS VIANA - se
nhor Presidente, suspendeu o Govêr
no. em. agôsto de 1940, pelo Decreto
Iel n.0 2.474, a concessão das chama
das aposentadorias "Ordiná.rias, que be-

neficfavam os trabalhadores. conce
dendo-lhes justo prêmio quando já 
haviam dispendido suas energias cola.
borando, com o esfôrço continuado de 
longos anos, para o engrandecimento 
da Nação. Motivo~edida gover
namental o estud~eito sôbre as con
diçõés econômicas dos órgãos de pre"' 
vidência. social, estudo êsse que com
nrovou que as reservas matemáticas . 
êxistentes não permitiam, senão com 
grave risco para a vida. futilra dessas 
instituições, não somente a continua
ção dos beneficias já concedidôs co
mo a. própria concesão de outros. 

Não restava ao poder senão esco
lher entre o aumento das contribui
ções até uma taxa compensadora e 
a suspensão temporária daquela apo
sentadoria a fim de que os inválidos, 
as viúvas e os órfãos pudessem con
tinuar recebendo o amp_aro de que ti
nham necessidade. 

Naquela ocasião a medida não !oi 
bem compreendida por muitos dos 
que têm apenas uma idéia superfi
cial do seguro social e de sua manu
tenção. mas os que se preocupam s~
riamente com o futuro dessa grande 
instituição que, inegavelmente, honra 
ao Brasil. justificaram a medida de 
emergência. E' que, na. verdade, se 
os órgãos da. previdência social pos
su!am bens e saldos vultosos, êsses 
valoI"Cs, essas reservas, apena.s repre,.. 
sentavam uma. garantia .para os segu
rados, constitutam, como bem acen-

) tua o reputado técnico de seguro, Se
nhor Kurt Reik, "um verdadeiro pas
sivo. uma díVida, uma re1>1>0nsabillda
de à qual o instituto ou emprêsa terâ 
que fazer frente no vencimento. 

Já havia, então. senhor Presiden
te. um problema inquietante, notado 
pelos órgãos técnicos do Ministério do 
Trabalho, como apontou ·o atuária 
Gilberto Llra da Silva, dizendo: -
" Ccmo se vê do balanço _geral das ins
tituições de seguro social, existia em 
1938 um desiouilfbrio econômico re
presentado pdo déficit técnico de 
2. 779 milhões de cruzeiros para uma 
reserva de pouco mais de 3.400 m1-
lhões, isto é, \.'êrca de 80 % dessa re
!=:erva" .. 

Suspendendo ,então, êsse beneflclo, 
não · visou o govêrno elimlm\-lo do,, 
plano de seguro social. Tratava-se, 
não sõmente de medida de emergên
cia em face da situação econômica 
dos órg&os de previdência social, co
mo da necessidade de estabelecer 1IIll 
limite Igual para .a concesão da a.po-
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senta.doria ordinária, pois as idades le
gais ·para o direito ao beneficio va
rta.vam como verificaremos: 

Ca.ixac - 50 anos. 
lAPM - 55'-a.nos. 
lAPC - 60 an~_ 
!APB - 50 anos. 
!APE - 68 anos. 

renda nacional, além do que, o seguro 
social, instituido em 1923 com. as cai
xas para os ferroviários, não assentou 
em bases técnicas e dêsse êrro iillOlal 
muitos outros decorreram. Mas, Se
nhor Presidente, reconhecendo tõdas 
as falhas, com um esplrlto construti
vo como o fêz meu colega. de bancar:.;, Pedroso Júnior, não poderiama;;, 

Que :i. providência. nli.o tinha cara.- .sem !altar à verdade, dclxe.r de regis-
ter definitivo comprova-o o !ato de trar algUns dados e .observações qut 
haver o Conselho Atua.rla.l do ~- fixam aspectos não aoordados pelos 
tério do Trabalho, sob a presidêncl9. ilustres oradores que me antecederam. 
do reputado técnico Paulo Càlnl!J:a, Alguns. deles citaram dados estati'lti
elaborado um estudo· para oportuna cos mas, comõ-oém acentuam os in
aplicaç1io, sugerindo a concessão da glêses com seu alto espírito critico, 
aposentadoria ordinária, ou seguro. "mentira é estatística". Na verdade, 
velhice, sujeita ao período de ce.rên- a estatistica pode levar a conclllSQes 
eia de 60 mêses, e igual ao valor ~o absolutamente contrãrias à realidade 
seguro invalidez, aos 65 anos, poden- e, para isso, bastaria citar-se, no ane
do ser requerida desde os' 60 anos,_ dotário dos estatísticos, a observação 
sofr~do, nêsse caso, uma natural re- estatisticamente certa mas que repre-
duçao. senta um absurdo: 

Boje em dia, passados quase seis - certo estatistico bisonho, percor-
anos daquela medida, e. realizada ~fendo- cidades do ·interior, -anotou--em 
sólida política de aplicac;ão de suas seu relatório que, numadelaS, a peorcen• -
reservas, possivelmente poderão ?S tagem de tuberculosos -entre os ba.r-
institutos e caixas de aposentado= beiros era de 100%, isto porque. ha-
restabelecer a concesão da aposenta- vendo um único barbeiro, êsse era tu-· 
dorla ordinária q~e, ·-como afirmei, é berculoso. 
um merecido prêmio e representa jus- E da falsidade a que os informes 
ta asoiração dos trab_alhadores que estatistlcas e os relatórios podem dar 
envelheceram numa cotidiana luta pe- causa. comprova ta.mbém o "Inquéri-
la vida cooperando para o engrande- to sôbre a alimentação ' nas pais.:os 
cimf?to da Pátria. Por isso, Senhor americanos" levado a efeito JJela res-
~dente. _~os nosso completo peitável or~c;ão que é"a &epart1-
apo10 à indicaçao. • c;ão Internacional do Trabalho e pu-

Ao aoordar. Sr. Presidente,_ esse blicado em 1943, onde &e veriilca.m os 
:problema. da previdência social, não seguintes dados ilnpressione.ntes: -
me poderia furtar ao exame de uma. CANADA - Em Toronto, nas fami-
outra Iace da questão, já que llus- lias de renda inferior a 1.500 dólaies 
tres congressistas estudaram. desta anuais, o consumo nas· rações repre
tribuna vários aspectos que direta. ou sentava apenas: - quanto às calorias 
indiretamente dizem respeito à pre- 76% do recomendado; quanto às pro-
Vidência social, ou melhor, à "segu- t•inas '77%· quanto ao cálcio 703 e 
rapça. soc:ia.l", denominação mais pr:- q'úanto ao ierro 62%. Apenas 3% da:1 
cisa e universalI!lente ·adotada, nao familias tinham um collSU!llo alimen-
obsta.nte em nosso País ser entendida tar satisfatório. 
costumeiramente com outro sentido. . 

Tiveram os elllinent.es coltigas que ESTADOS UNIDOS - Menos de 
me precederam, estou certo. o ·desejo metade das familias dispnnba.m de 
de colaborar para que se aprimoren:. 0,70 gr. de cá.leio por dia e, para um 
as instituições de previdência social, sexto delas, não atingia a 0,45 gr. 
para que se corrijam erros e falhas Nas famfl!as da classe remediada ~ 
existentes de acbrdo com as asplta- total de calorias· era inferior :i 2.4fl0 . 
.ções.. de ~do o povo e, especialmente, E diz o relatório: - "Vê~se, assim. 
das classes menos favorecidas, isto é, que ·a cifra de 2. 721 calorias, il!dieada, 
do J)roletariado. para o conjunto de famfiias da raoa 

· Estamos, também, entre os que ri::- branca dês.se grupo, dá uma falsa 
conhecem que :muito há, ainda, a ra- j,déla da situação rear·. 
zer no campo da segura.nc;a social, poii Em Nova. Iorque, nUI!l inquérito en-
imensa é a extensão do Pais, dificels tre estudantes dos 13 aos 19 anos, do 
.são. as comunicações, pequenfssima a curso secundário, comprovou-se que 
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.:H% de suas ràções careciam de pro- balhadores já beneficiados tenham co
teínas, 74% de calorias, 72% de cál- nhec!mento de· que, se sabemos que 
do, 64% de ferro e 65% de vitami- ainda há multo que fazer, sabemos, 
:na, A. Em 1939 morreram de pela'gra. também, que muita coisa já foi feita. 
uma forma de avitaminose, nos Esta- Por certo hã falhas, e falhas gran-
àos Unidos, 2.4!9 pessoas. des, no seguro social em nosso pais. 

Mas se a culpa dessas falhas, em 
CHILE - Em Santiago, no grupo . grande parte, pode ser atribuída. aos · 

. ma.is pobre, o total de calorias era de poderes públicos, não é possiYel, sem 
97S por homem adulto; no conJunto grave injustiça, pretender-se respon-
de quàtro distritos era inferior a l.500; sabilizar uma só pessoa ou um grupo 
éin cinco distritos encontrava-se en- de pessoas pelo que deixou de ser 
tre 1.500 e 2.000 e em cinco outros en- realizado ou pelo que foi feito errada- . 
tre 2.000 e 2.500. mente. Nem é possivel, também. 

' . Cumpre assinalar que, nos tTaba- acusar-se o regime derrubado a 29 
faadores manuais a absor_ção de menos de outubro por tôdas essas falhas, 
âe 2.400 calorias diánas pode provo- sob a repetida alegação de que se 
car um estado de subnutrição precá- tratava de umil. ditadura. A expe-
rio; muito sério se inferior a 2.000 e riência e os estudos técnicos é que 

apontaram as causas dessas falhas, 
,,baixo de 1.500 calorias existe, apenas, reconhecidas, aliás, pelo próprio se-= mínimo de nutrição própria aos nhor Getúlio Vargas, em discurso pro-
:iestituídos de tudo. · nunciado em São Paulo perante 100.000 

BRASIL - Quanto ao nosso pais, trabalhadores; mas não sõmente o 
baseando-se em inquérito feito por então Chefe do Govêrno reconheceu 
ilustre técnico citado per um dos ora· as falhas como determinou medidas 
dores (Josué de Castro), diz o rela- para saná-las, entre as quais posso 

·tório que no Distrito Federal o nu- citar a organização do Instituto de 
· "d" d Serviços Sociais do Brasil. mero de calorias e, em me ia, a Dizem que sã.O grandes essas falhas, 

2.970. E afirma: - •o total de pro- mas a êsse-propósito lembro-me da 
teinas, do regime alimentar, era re- afirmação que me foi feita por ilustre 
!ativamente elevado, 97 grs. em média, parlamentar uruguaio depois de voar 
por unidade, com variações, segunao sôbre grande extensão do território 
a renda, de 83 a 121 grs." O total de i 1 · d visi · 
cálcio era deficiente; a cota de fósfo:J nac ona e depo15 e tar o ConJun-
era ._llibundante e a de ferro equivalia to operário do Realengo, com 2.500 

casas, construído pelo Instituto dos 
ao recomendado como ração normal._ Industriários: - "Agora compreendo 

Se nos firmassemos, Senhor Presl- · melhor vosso pais. Na verdade aqui 
dente, nos dados contidos nessl: rela- tudo é grandioso. Vi imensas exten
tório insuspeito, baseado em inquérito sões de terras; vi grandes realizações 
feito por um organismo internacional, ·dos homens;. nesta terra até os erros 
teríamos de chegar à conclusão de que têm de _ser grandes." 
é esplêndida a situação alimentar na E grandes teriR!D de ser no campo 
nossa capital, o que não representa a do seguro social, porque nossa organi-
i·ealldade, por inúmeras causas a que zação previdencial, no seu inicio, as-
nos referimos. sumiu riscos acima de suas possiblli-

Da mesma maneira que a situação dades econômicas, pois faltavam da-
alimentar de nosso )>ovo não pode ' dos essenciais à implantação do se
Ger aferida nem por dados otimistas . guro social, porque o problema é de 
nem por dados excessivamente pessl.:- tamanha. envergadura que· a Ingla
mistas, pois é necessário que tomemos terra, com tôda a sua organização ad
as estatisticas com as devidas cautelas ministrativa e pequena extensão terri
pa.ra que· encontremos sua expressão torial, só agora cuida de estender o 
real, da mesma maneira a situação do seguro social a tôdas as classes; por-
seguro social deve ser ~ada. que o. Canadá, com a população multo 

Afirmou-se aqui que não existe se- mais concentrada do que a nossa, 
guro social no Brasil; que tudo não ainda estuda a execução do Plano 
passa de uma burla, de uma mistüi- rreonard Marsh.· 
cação. Contra essa generalização de Por ,tudo isso, pelas falhas na or
conceitos e de afirmações é que trago, ganização, ·pela grandiosidade do pro
com elem~ntos objetivos, esclarec!men- ·blema, é que as aposentadorias não 
tos que põelh as coisas em seus têrmos correspondem à necessidade dos tra
devidos a fim de que milhares,de tra- balhad.ores~. é que os benefícios não 
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são da e:ict:ensão desejada. Mas tudo 
isso não seja motivo de desânimo 
nem de critica :racciosa e que não 
permitirá, pela unilateralidade dos da
dos, chegarmos a uma solução razoá
vel. 

Não é só em nosso país que as 
aposentadorias são iilSuficientes. Na. 
grande ;república norte americana on
de a contribuição é maior do que. no 
Brasil, pois corresponde a 6% do sa
lário, há aposentadorias de 10 dóla
res, ou sejam 200 cruzeiros, e o Dou
tor Paul McNutt, di1·etor do Seguro 
Social, afirmou que em 1943 havia. 
mais de 600.000 trabalhadores com, 
direito à aposentadoria e que se en- · 
centravam trabalhando, esgotando as 
últimas fôrças, à espera de que os 
benefícios fossem melhorados. E isso 

.. não obstante o. notável cidadão do 
mundo que foi Roosevelt haver de
clar8:_do sõbre. a lei do seguro social, 
P?r i:1e e:itpedida, que "essa lei huma
rutária marcou o verdadeiro início da 
abolição da necessidade nos Estados 
Unidos." 

:Mas vejamos a situação do seguro 
social no· :Brasil. 

Comecemos na implàntação do am
paro ao trabalhador e '!eremos que 
desde aquela ép0ea o problema era 
Cf?~plexo e poderia ser criticado sob 
Varlos aspectos se, então, me-recesse a 
.atenção do govêrno e do cor.gresso. 

Em 1~23 havia._ 30 caixas de apo
senta.dona e pe?l$oes. A receita nêsse 
ano, foi em números redond~ de 
13 • '700. 000 cruzeiros e a despesii, de 
l.'.700.000 apenas; em 1924 a receita 
foi de 21.600.000 cruzeiros e a des
pesa de 6.200.000. Os saldôs acumu
lad?S de dois anos. representavam 

,... rnalS de 27 milhões de cruzeiros. 
Não obstante essa situação aparen

temente boa, o relatório do Conselho· 
Nacional do Trabalho já dizia: - A 
medida que os dias correm mais se 
firma DO Juízo da Secretaria Geral a 
n~dade da promoção das provi
dencia.s alvitradas no relatório ante
cedente, destina.da a. eVitar o possí
vel fra.c11.1150 de algumas caixas". 

E aincle. se afirmava nesse rela
tório: 

"Continua pois a Secreta.ria. Ge
ral a não poder organizar qualquer 
estudo seguro da esta:bilidade das 
Caixas porque não repousando a 
lei em bases e!entttrcas, não é 

possível calcular-se quais serão os 
fundos das mesmas num prazo li
mitado de tempo, isto é, o capital 

acumulado, nem os juros, para 
fazer fa.ce aos compromlss<ls de- · 
pagam~;nto das aposentadorias pre
sentes e futuras". 

O ê:rro vinha do início e êsse êrro 
inicial do sistema adotado pela lei 
agravava-se dia a dia. Em 1934 tlllha.
mos l~ caixas de aposentadoria, com 
perto de 200.000 associados, mas ha
via 67 caixas com menos de 100 segu

. rados cada uma e destinadas à falên-
cia. 

Preocupado em resolver a grave si
tuação que se apresentava, o govêrn<> 
do Sr. Getúlio Vargas realizou éstudos 
e procurou uma solução técnica para 
o seguro social. Essa solução coinci
diria, em grande parte, com a s~
rida pelo Sr. A. Tixier, grande técni
co-de.. sefil!FO social do :Bureau Inter
nacional do ··Trabalho, que condenou, 
também, o sistema que a lei inicial 
adotara, dizendo: 

"o sistema de caixas por empre
sa deve ser abandonado, Jlois jul
gamos haver demonstrado que com 
êle surge inevitavelmente uma 
multidão de pequenas caixas, das 
quais a mór parte entrará ràpida
mente em deficit como conseqüên
cia dos pequenos quadros de con
tribuintes". -

.Mudando a· orientação que !õ:ra im
plantada em 1923 o govêrno fundava. , 
em 1933 o Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Marítimos; em julho 
de 1934 o dos bancários· e no mesmo 
ano o dos comerciários, crian<lo em 
seguida o dos industriârios. Também 
o Conselho Nacional do Trabalbo de
te:rminava, com a mesma finalidade 
de segurança, a fusão das pequenas 
caixas. 

O seguro social passava, assim. a. 
abranger uma grande massa. de trs,ba
lhadores que Viviam. até· então, no 
mais absoluto desamparo. Desamparo 
que eu mesmo conheci, quando come
cei a trabalhar como simples ope-i
rio em of!ciDa, dividindo as ho
ra5 entre o trabalho e o estudo. · 

Desamparo quanto ao seguro sccls.1 
porque, quanto à · 1egislação do traba
lho, a.fora a. lei de férla.S e a <le aci
dentes, mal cumpridas, até 1930 o 
operário era. um escravo à mercê doo 
bons ou maus sentimentos de seu pa-
trão. -· 

Mas, Sr. Presidente, não me quero 
desvfar do ~o que tnwei a êsse rá
pido exame do seguro social em n<>J!SO 
pafs. ' . 
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Vejamos adiante. em 1941, já em 
pleno regime do chamado Estado Novo, 
do govêrno do .>residente, ou como 
preferem outros, d'O ditador· Sr. Ge-

. túlio Vargas. 
As instituições de previdência social 

-concederam nesse ano 415. 797 contos 
de aposentadorias ordinárias, 80. 600 
<:i>ntos de aposentadoria por invalidez, 
50.600 contos de pensões e gastaram 
211.600 contos em serviços médicos. 
Cêrca de 206.000.000 de cruzeiros de 
benefícios, num aumento constante, 
pois em 1.937 o total foi de 92.100 con
tos, em 1938 de 109. 700, em 1939 de 
134.500 e em 1940 de 171.300. Mais 
-de 700 milhões de cruzeiros que, por 
:pouco que fOO.sem, representavam 
muito diante do nenhum amparo no 
passado. 

Si havia falhas, e inegavelmente 
havia falhas, para comprovar os bene
fícios êsses dados aí estão. 

Mas outros informes posso acres-
<:entar: • 

Só o Instituto ·dos Comerciários pa
gou, ·até .1945, 211.5CO.OOO cruzeiros de 
;i,eneficios amparando diretamente 
93. 759 comerciários. Aplicando em in.
~ersões de rentabilidade, até essa data, 
272 milhões de cruzeiros, reservar~ 

330 milhões para a .::onstrução de casas 
para trabalhadores, e nessa época já 

·,, possuía 320 casas no Distrito Federal, 
além do conjunto em -Olaria em cons
trução, 484 em Recife e 89 em Goiânia. 
A 29 de outubro estavam completos os 
planos para a construção de 5.000 

. <:asas no Distrito Federal, 3.000 em 
São Paulo, 1.600 em Pôrto Alegre, 
1.000 em Belo Horizonte, 500 em Ni
terói, 500 em Curitiba, 100 em Cuiabá, 
200 em Salvador e 106 em Florianó
polis. 

Do Instituto dos Industriários basta 
citar-se a cidade operárL do Rea
Iengo, já com 2. 500 casas construidas, 
com belíssima escola, cooperativa, etc. 
O Instituto da Estiva em 1943 já pos
suía, em 7 estados, 439 casas para tra
balhadores. 

Posso esclarecer, firmado em dados 
<>ficiais, que hoje em· dia os lllstitutos 
e caixas já construiram ou financia
J"am, exclusivamente para mora.dia de 
trabalha.dores, mais de 12.500 casàs, 
e projetadas e em construção têm 
mais de 25.000. 

Afirmou-se, ainda, Senhor Presiden
te, que os institutos gastam 50% de 
sua arrecadação com a administração. 
Tal afirmativa levo à conta da com
J>lexidade dos :Jalanços, de difícil in
terpretação para os que não são con
tabilistas e não possuem o desdobra-

! 

mento das rubricas, mas posso afir
mar com segurança que nenhum ins
tituto gasta, ao menos, a têrça parte 
dessa porcentagem. -·· 

Cito, por exemplo, os Industriários, 
· onde o custo bruto da· administra
ção, em relação à receita total, foi de 

6,85% em 1938 
6,87% em 1939 

10,134% em 1946 
justificando-se o aumento pelo deSEn
volvimento de seus serviços. 

Posso exemplificar, ainda mais, com 
o Instituto da Estiva. onde as percen
tagens com a administração foram de 

18,76% em 1940 
15,97% em 1931 
19,16% em 1942 

e 16,79% em 1943 
gastando em benefícios 

29,31 % em 1940 
31,93% em 194'1 
43,54% em 194'2 

e 44,76% em 1943 
E êste inStituto, porque· abrangia 

élasse pouco numerosa e muito dis
persa, o que encarecia sua adminis
tração, foi, pelo govêrno, incorporado 
ao 'instituto de Transportes e Cargas. 
·A média com as despesas de admi-

nistração do seguro social em n0650 
pais não supera, nã-0 obstante Se?"em 
mais difíceis as condições do exercí
cio dessa administração em face da 
extensão territorial, as médias de 
outros :países • 
· Na Grã-Bretanha. segundo Foster e 
Taylor, (National Health Insurance> 
as despesas de administração superam 
10%. No Chile a Caja de Seguro Obli
gatório de Enfermidad y Invalidez 
gasta 14,58% dri._ receita nesse setor. 

Essas percentagens são, aliás, bai
xíssimas, tendo em conta que duas das 
maiores companhias de seguro priva
do em nosso país, segundo esclarece 
o órgão fiscalizador, tiveram as seguin
tes médias de despesas de admlllis
tração em três anos: 

Comp. A 
1937 19,6 
1938 19,3 
1939 21,9 

Senhor Presidente: 

Ccmp. B 
32,6 
30,9 
30,2 

Ai estão dados comparados para se
rem objeto de sereno exame Junto a 
outros aqui divulgados e que poderiam 
dar uma impressãc. errônea da previ
dência social em nosso país. 

Cêrca de três milhões de traba.llla
dores estão, hoje em dia, amparadOll 
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pel\) -~º social e, dês.se total, mais 
de metade trabalhava desde temJ:IOS 
anteriores a 1930. · 

"tsses, como eu, não tinham amparo 
algum. Eram peças de uma inq.quina. 
que, à menor fraqueza, a.o menor des
gaste da velhice, eram postas à. mar
gem, restando-lhes ~ caminho da por
ta da. Igreja para pedir esmola, si o 
próprio patrão_ generoso, como -havia -
alguns, não lhes desse a esmola de 
uma pensão. 

:tsses, como eü, r~nhecem que há 
falhas e imensas falhas no seguro so
cial e_ esperam que elas sejam, sana.
das na.o sõmente pelo eminente Presi
dente Eurico- Dutra como pelo repre
sentantes do povo, quando passarem 
a legislar, mas nenhum dêles deixará, 
em tempa algum, de bendizer a gran
diosa obra. social realizada em bene
fício do proletariado pelo Presidente 
Getúlio Vargas. 

O SR. LAMEIRA BITrENCOURT 
- Sr. Pi';;sidente, peço a palavra, 
pa.ra. aipresentar uma mdies.ção. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
p~vra o nobre Representante. 

ficados ou Dá.o, sob a. denomina.çã-0 
g~rica. da guaraná.; 
Co~idera.ndo que pelo mesmo &

ploma legal, para maior garantia e 
amplitude di!. sua execução, foi ini-
poota, a.inda; aos f-a.bri<:antes a obrl
ga.ção da. prova., perante a autoridade 
competente, da. aquisição e a.plicaqã.o 
da quantidade de gua.raná. proporcic
nru a<> volume da .sua. produção; 

~ -
Consider.aindo que o oportmlo e 

justo rigor do a1ud1do decreto-lei foi 
.até a proibir terminantemente o uso 
ou fabricação do chamado guazainã 
a.l'tificia.l e a :Prescrever pa.ra. os in
fratores dos seus disPQISiti'Vos multa.> 
de qui1lhentoo a dez mil cruzeiro.s. 
com a cassação da. zna.Tea da." fá.brica
no caso de reincidências reiteradas; 

Conside=do, porém, que o Govêr- ·· 
no Federal, pelo Decreto-lei · núme-
ro 8.073, de 11 de outubro de 1946, 
houve por bem prorrogu até l de 
julho último o prazo para entr$ 
em vigor o citado Decreto-lei núme-
ro 7.669, que continua., não obstante, 
seni entraa.- ein. vigência; . 

Consid-era.ndo-que · ·dessa - --inobse!:::.. , -

. O SR. LAMEIRA BrrI'El'jCOURT, 
(•) - Sr. Presiden.te, Srs. Oonsti- · 
tumtes, . a justiça, a procedência. e 
até urgência. do requerimento ~que te
nho· a honra de submeter à C()l]Side
ra.ção esclareci.da dêste- ~égio ple-

· nário, resulfam de ta.l maneira do seu 
próprio teor, do seu próprio objetivo 
e de sua finalld~e mesma, que me 
julgo dispe<nsado de maior explana
ção. 

vância. da lei tem resultado continua.?' ,_ 
rem a. ser entregues ao consumo pú
bllco; nesta. Ca.pitaJ, pelo menõ.s, com:> 
se íôssem guaraná, e tra.zendo abusi-
vamente sua denolllinação, i>ebidM 
que notOriam·ente, como se verifica da 

. absoluta a.usência do sa.bor caracte-' 
rístico e inconfundível, na.da. têm d-a-

Por isso, com a devida. vênia de 
V. Ex.~ e de meus ilustres colegas, 
zerei na íntegra. a '.II!;dica.ção: 

INDICAÇÃO :N.º 223, DE 1946 

Sugere ao Poder · E:z:ecutlvo pôr 
em e.xecução imediata _o Decreto
lei n.0 7.669, àe 1945. · 

Considerando q,ue pelo Decreto-lei 
n. 0 7.669, de 22 de junho de 1945, 
publica.do no Diário Ojil:ia]. dg. União 
de 26 do mesno mês e a.no, foi tor
na.do rigorosamente obrigatório o em-· 
prêgo da. per-centa.gem. mfnlma de 0,3 
(três déclmoo) de grama. de guaraná 
p&Ta. 100. centímetros cúbicos de be
bida, no fa.b~ dos refrescos, gazei-

· (•.)-?Qo foi revisto pelo orador. 

quêle produto; · 
Considerando · que essa prática -H" .• 

regula,:-, senão cr!:nlnosa.. do me.sm::. 
passo, representa. gra;ve burla. à. b02. 
fé pública, assim ilaqueada em stla. 
'confiança, e série· atenta.do à. saúde 
da população, a quêm se incUica. 
como bebida genuina · e· autêntlca, e 
mesmo salutar, o que,- em verdade .. e 
acintrea. __ contrafação; muitas vezes 
elabora.da. com substãncia.s perigosas 
e nocivas; · · · 

CODSiderando, :fina.Jmente, que a 
portaria ba.ixada., a. !I do mês próximo 
pMSado, pelo. Exmo. S:::-. Ministro d:!. 

· · Agricultura, a.prova:ndo _ o regulamen
to Pertinente ao Deerec<rlei n.0 6.425;• 
de 14 de abril de 1944, nã.o resolve, 
ainda., o assunto, :pois, a.lém de ·ter . 
sido publicado a.penas . para. . o efeito 
de receber sugestões, não tem, neJil 

-~e ter o a.lca:D.ce de dar vigência 
ao decreto-lei objeto desta. :Indica.çã::>. · 
o que, aliás, Só outro deaeto-lei pc:-· 
derá fazer; · 
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. Inilicamoo seja pôsto; sem mais ta.r
dalnç.a., em execução o Decreto-lei nú
m-ero 7. 669, de 22 de Jlli!lho de 194" • 
.: Sa.l.a. das Sessões da. Assembléia Na

cional Consti.tuinte, 5 de· agôs~o de 
1946. -Lameira Bittencourt.-- -· Ma
galhã.es Barata.· - AZvaro Adolfo. -
JiJão Botelho. - Nelson. Parijós. -
Cosme Ferreira. -.Pereira da Silva. 
- Waldemar Pedro&ã. ..,.. CreponJ 
Franco. - Raul Barbosa. - Rocha 
Ribas. - Duarte Oliveira. 

- A Comissão de Estuãos das Indi
cações. 

Sr. Presidente, esta. indicação est.S. 
assinada. nã.o só pelo orador coma 
t~bêm pelas Bancadas paraense e 
amazonense e por ontros ilustres 
membros de outras bancadas, o que 
serve . ainda para. demonstrar que es
tamos defendendo produto ligado à 
eoqnomia da Amazônia e velando :nm
bém pela saúde e boa fé .:lesta. popu
lação, desobrigando-nos; assim como 
nos compete; do mandato que nos foi 
confia.do pelo povo· que aqui represen-
tamos. · · 

Nem se admita, Sr. Presidente -
como já. se tem:·dito no intuito apenas 
de retardar indébita, ilegítima, impa
triôticamente a execução dêsse c.on
trato como vem sendo sucessiva.niente 
tentado por interessados menos .zelo-

. .oos e escrupulosos - que a produção 
de guaraná· da Alllazônia. não dá para 
as necessidades da fabricação nacio
nal. Tanto a.ssim não é verdade, tanio 
a.sim não ocorre que o guaraná, Já 
·de alguns anos para cá, tem fig11rado 
nas parcelas da e:s:portação bn.sileira. 

- ,,,. --
.. Tenho, pois, a. h!)llrn de submeter a 
pretõente indicação. ao esclarecido pa
triotismo desta Assembléia, na. certeza 
de que terá a devida acolhida; e, dêste 
m<;>(l.o, teremos, ma.is uma vez. cum
pndo o nosso dever de Representantes 
do povo· brasileiro. <Muito bem: mui-· 
to· bem.) 

O SR. ARRUDA CAMARA - Se
nhor Presidente, -peço a palavra, p9r&.: 

· encaminhar duas Indicações; 
O SR. PRESIDENTE - ·Tem a pa

lavra. O· nobre Representante. · 
' o SR. ARRUDA. e.AMARA - Se

nhor Presidente,·pedi a. palavra para. 
envisr à Mesa..dois requerimentos: um 
relativo à . publicação do Decreto-lei 
que extendeu o· montepio militar aos 
cabos e soldados da. Polida. Militar do 

· Dtstdto Federal, olitro pertinente à si
-- ~ dos tal!eiros da Marinha, . 

São os dois requerimentos que tenho 
a satisfação de passar às mãos de 
V. Ex.ªº· 

o orador envia à Mesa as se
guintes: 

INDICAÇÃO _$.0 224, DE 1946 

Sugere ao POder E:cecutivo a pu.. 
blicação do Decreto.lei que esten
deu o mo11.tepio militar aos· cabos 
e solda.dos da Polícia Militar d.O 
Distrito Federal e do corpo de 
Bombeiros. 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 
Constituinte solicite do Ex:mo. Sr. Pre
sidente da República a publicação do 
Decreto-lei de 10 de janeiro de 1946, 
que estendeu o montepio militar aos 
ca.bos e soldados da ·Policia. Militar e1.o 
Distrito Federal e do Corpo de Bom-
beiros. . 

Justificação 

O Sr. Presidente da República -
José.Linhares - baixou o referido De
creto, o qual até hoje não foi puoli
cado. Pela. lei n.0.429, ·de 1937, os ofi
ciais e sargentos da Policia Miú tar 
Federal entraram .ào gôzo dessa van
tagem, cuja finalidade social di:ipen
sa comentários. Tive a honra '1<! ser • 
o autor do Projeto comertido em lei. 
Ocorre, porém, que a comissão respec
tiva. não o aceitou na parte referente 
aos cabos e soldados, o que me ~evvu a · 
i:equerer .destaque dessa parte. P"i<a 
constituir Projeto em separado. As
sim, a 'qu;,stão seria mais tarde re
examinada, sem. prejuíZo da primeira 
parte, com parecer favorável, que foi 
convertida na L€i n.0 429, por .fôr
ça da qual ta.ntas familias de ofi
ciais e sargentos têm conseguido am
paro; 

Veio, porém, o Estado Novo e a 
questão só' logrou apreciação em ja
neiro do ce>rrente ano, quando foi 
feito -e assinado o supra. mencionado 
Decreto, esperança que não se con
cretizou. 

Alegá.-se que êsse Decreto situarla 
as praças da pc>lícla federal em plano. 
superior ao do exército. Não procede 
o argumento. Aos soldados do exér
cito a contribuição para o montepio 
representarla apenas uma .sangria nos 
magros vencimentos e, sem vantagem 
de espécie alguma, porque não :per-e 
manecem nas fileiras. 

Na polfcia. e corpo de bombeiros, ao · 
contrário, os soldados são profissio-
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cais. Permanecem llas fileiras, mor
rem nas fileiras e deixam suas fami
lias expostas à miséria e à fome, de
:POis de uma longa fôlha de serviços 
à coletiVidade. · 

:t de inteira justiça que o Govêrno 
conceda essa medida de amparo às 
familias dos nossos . bravos e dedica
dre solda.dos, publi<:ando o referido 
Decreto. 

E' o que requeiro em defesa dos pe
quenos e humildes, dignos de melhor 
sorte. 

Rio, 5-8-46. - Arrttda Câmara. 
- Atenda-se. 

INDICAÇÃO N .o 225, DE· 1946 

Sugere ao POder Executivo ex
tender aos taifeiros da Man'nha 
os benefícios da legislação do 
montepio· militar, e lhes facilitar 
o acesso ao pôsto q,e sargento. 

Requeiro, por intermédio da Mesa 
desta Assembléia Constituinte, que o 
Govêmo extenda aos tai!eiros da Ma
rinha as bene!!cios da. legislação do 
montepio militar e lhes facilite, me
diante cursos ou outras exigências, o 
acesso ao pôsto de sargento. 

Justificação 

Os taifei:ros da :Marinha são cerca 
de dois mil trabalhadores de bordo, 
encarregados da copa, cosinha, ba
nheil.-os e outros ofícios humildes. To
davia têm direito de aspirar a Uitla 
condição melhor, mais humana, mais 
elevada.. Vivemos numa. hora de rei
vindicações e nenhum brasileiro que 
:o:;i!ite na vida_ pública, pode ficar in
diferente aos sofrimentos dos seus se
mell:lantes. 

. Os talleiros, em 1934, passaram a 
"assemelhados", sujeitos, embora, à 
disciplina militar; em 1938, pelo De
creto n,• 2.524, de 19 de março, apro
vado e executado pelo Decreto-lei nú
mero 328 de 15 de março do mesmo 
ano (art. 74 da Constituição), ingres
sa.rani no quadro elo Pessoal Suba!
~º da Armada. Desta época. em fil
ante são considerados militares, po
rém, por morte, suas espõsas não te-. 
rão direito a Montepio. Só os sar
gentos a este benefício fazem jus, :mas 
não lhes é permitido chegar a tal 
põsto. Chegaram a sargentos os tai-, 
feiros vitimas dos afundamentos veri- · 
!icados na águas do Atlântico, no pe
r!odo da. Guerra. Os sobreviventes, 

que ·correram os mesmos riscos, não 
tiveram melhoria social alguma. 

A1gUllS dêles adquiriram terrenos, 
construira:rn suas casinhas, que estão 
pagando em. prestações. 'rudo estará 
:perdido, si antes de terminarem a. 
morte os arrebatar. Viúva e filhos 

, ficarão ao tempo; estes, com a edooa
ção incompleta. 

O que desejamos é que possam me
diante habilitação, intrução, éapacida
de de trabalho e disciplina atingir e> 
põsto de sargento, que des-::ontem para 
o Montepio e as suas famruas tenham 
cllreito a uma pensão. 

Tôda legislação contem.11orânea. tem. 
de inclinar-se para rumos ·-sociais e 
cristãos. :t obra de alcance social e 
cristão a medida -que pleiteio das al
tas Autoridades da- nossa gloriosa M
ma.da e do honrado Govêrno de n~ 
Pátria. 

Em 5 de agôsto de 1946. -' Arruàtt 
Cii:mara • 
. --AL__enda-se. 

-------º SI}. EUCLIDES FIGUEIREDO . 
- Sr. Presidente, peço a. palawa.; · 
peia ordem . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. 
palavra o ;iobre Representante. 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO 
(Pela ordem) - Senhor Presidente. 
a União Democrática Nacional ven 
pregando incessantemente e executan
do, no que Ihe tem sido possível, setl. 
programe. de renovação politica, de 
moralização admlnistrati\ra e de re
erguimento social, no seio desta As
sembléia, por intermédio de seus Re
presentantes - delega.das dos brMJ.
leiros eleitores que nela depositaram 
as melhores esperanças. 

Lá. !ora, servem-se os líderes ude
nts.tas da tribuna politica para ·a i>!ll
gação, para a evangelização democrá
tica, e o fazem em plano tão e~ 
va.do e inspira.dos por peni;amentol! 
tão amplos qúe transcendem do âm
bito partidário para se tornarem emi
nentemente nacionais. São conceitos 
e ideais que bem interessam a todo o 
B:-asil. 

Assim toi no penúlt!Ino domio&o. 
dia. 28 de julho, na cidade pa.uli&ia 
de Taubaté, por ocasião da concentra
ção dos Diretórios Municipais da. UDN 
no Vale do Paraiba. 

Coube ao talentoso R.epresentanMi 
bandeirante, Sr. Paulo Nogueira. J'l- · 
lho, pronunciar o dlscurso oficial; do 
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qllfol data venia passo a ler alguns 
tópi<lOs: 

"A primeira fase por vencer, na. 
:porfia de todo progresso social, 
:para a rea.liza.ção de qualquer 
avanço irregressivel na. senda. 
-emancipadora. das ma&as, seja. do 
obscurantismo, da :fome, da mi
séria., seja do mêdo, há de ser o 
da instauração do Povo no Go
"l'êrno". 

E ma.is adiante: 
"A era 'que se inaugura para o 

mundo será de esplendôres sem 
par, . porque assinalará a liberta
ção das mr..5sas em meio da fra
gorosa derroca.da. de todos os 
:i>rivilégios. E' o império da de
mocracia int~gra.l que temos à 
vista". · 

Sr. Presidente, para que essa . no
tánl peça oratória. tenha a maior 
divulgação em nosso pais, como é de 
:lnterêsse de todos e de justiça.. re
.queiro a V. Ex.ª sua inserção na ata 
de nossos trabalhos de hoje. Assim a 
teremos para sempre integrada nos 
Anais da Assembléia. Constituinte. 
<Muito be17i.) -

O SR. JORGE AMADO - Senhor 
.Presidente, peço a palavra, pela. or
dem. 

O ·SR. PRESIDENTE - Tem a 
pa.lana. o nobre Representante. 

O SR. JORGE AMADO (*) (Pela. 
ordem) . - Sr. Presidente, o Senhor 
Deputado Ataliba Nogueira, a:lnda há. 
poucos momentos, ocupou a tribuna 

. para protestar, em nome de morado
res de Campos do Jordão, contra uma 
publicação impressa que teria· sido 
°feita. pelo Partido Comunista e, es- · 
·pecialmente, por um cidadão argen
tino, que seria o dirigente do nosso 
'Partido naquela. cidade. 

Venho afinna.r ao Deputado Atalioa.' 
Nogueira. e . a esta. Assembléia que 
houve engano nas informações. Os 
telegramas e o protesto aqui lidos re
-velam noticias inverídicas: nem o cl
i;ado cidadão argentino é dirigente do 
Partido, nem o impresso, que o Se
nhor Deputa.do Atallba Nogueira · se 
negou a ler, foi obra dé qualquer Co
mité do Partido Comunista ou de mi
litante comunista. 

<*) l!:liio foi revisccr pelo orador. 

Se o Sr. Deputado Ata.llba. Neguei· 
ra coll:b.ecesse os nossos estatutos te
ria Visto que, pelo art. 6.0 , não é 
permitido a estrangeiro perliencer ao 
Partido Comunista do Brasil. 

Diz o a.rt. 6.0 

"Poderá ser admitido como 
membro d6 partido todo cidadão 
brasileiro, nato ou naturalizado, 
maior de 18 anos, indeperuiente 
d.e sua raça, cor, sexo ou crença. 
religiosa., com a condição de que 
reconheça o papel. histórico do 
proletariado e demonstre com
prwa.da. lealdade à classe operá
I'ia.." 

E, se S. Ex.ª ce:stuma.sse leir ai; 

publioa.ções do Partido Comunista., Te
ria que nenhtiin.a delas é a.nõttima.; 
tôdM trll2iem, logo a.pós o término a. 
indicação do organismo que a editOu. 
desde os dirigentes mais altos do Par
tido a.té os Comitês municip3.15 ou 
distritais. 

Evidentemente, Sr. Presidente, o 
documento que o Sr. Ataliba. No
gueira se negou a ler, a.final não tá.o 
iru>ultuoso ou tremendo como S. Ex.ª 
!êz crer à Assembléia, constitui prin
cl~ente um deboche ao Sr. Ma.
cedo Soa.rei;; e, não sendo do P a.rtW.o 
Comunista nem dos com1mls;as é 
necessària.mente manifestação ei:Pon.
tâni!ll do povo de São Pllllllo, cansado 
das filas, da falta de pão e dos az
tigos ma.is indispensáveis; fa.õiga.do, 
sobretudo,, doa interventoria do Sr. 
Macedo Soares. 

Não é por acaso que o povo está. 
i:Ilicia.ndo cam.pa.nha contra. o seu go
vernante, movimento que -parte de 
tôda gente, das donas de casa, do.> 
jornalistas, dos operários, enfim, de 
pessoas de tôdas as classes e cama
das sociais. !!: que essa ca.m:ps.nha. 
tem razão de ser. São :Ba.ulo nunca 
se encontrou em situação idêntica à 
atual. 

Uma. carta do Si. Apa;r!cio Bezerra. 
da Silva dá-nos conta de que as con
dições no Esta.do, no que se relacio
na com o racionamento de gêneros 
alimentícios, é pior do que a da: d~
gra.l;ada Espa:nha de Franco, que, tal
vez por isso mesmo, o Sr. Macedo 
Soares - tanto se empenha em defen
der. A missiva. revela.-aios que, en
quanto na Espa:nha. franquista cada 
cidadão tem. direito a 150 gramas di&
:rias de pão, em São Pà.'Ul.o cabem 
apenas 100, dia sim, dia não, a cada. 
um; enqwmto 6.08 . espanhóis cMlem, 
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por semana, 750 gramas de açúcar, 
os paulistas do São- Paulo do Sr. 
Ma.cedô Soares têm essa. quantidade · 
por qu!nzena. 

Como se vê, Sr. Presidente, o Sr. 
Maeedo Soares leva o Estado de São 
~ulo a uma sf.tuação ainda mais 
infeliz do que à que Franco levou 
a Espanha, tra.ida pelos fal.a.ngistas. 

E não param ai, Sr. Presidente, :>S 
memàriais, os pedidos de inten,en
ção feitos à nossa bancada, por pes
soas e por organismos de S. Pa.ulo. 

Sôbre o referido assunto do pão, 
tenho memoria.is dirigidos pelos Srs. 
Isa.se Freire Barroso e Wilson Paixão 
Leitão; pelos Srs. Enedino Correia. da 
Andrade, Francisco Silva e Marga
rida. R. da Silva e outros; também 
a.ssin.ados pelos Srs. _'UIJ.oê4o ~io 

Branco, Má.rio Joru:.s, José Mendes 
e ma.is uma. centena, em que êsses 
cidadãos protestam contra a quali
dade ·e o tà.manho do pão de São 
Pa.ulo, pão já conhecido por tod1> o 
povo como "pão Macedo Soares'', e} 

terrível pão que o Sr. In·terventor 
de São Pa.ulo entrega à pop'..õ.lação 
faminta. daquêle Esta.do. '--. 

Não tem. por conseqüência.. razão 
alguma. o Sr. Deputa.do Ata.liba No
gueira quanto a.mbui a.o Partido C-0-
munista uma campanha de deboche 
e de ridiciilo, em que o Sr. Interven
tor. de São Paulo a.par«e como um 
homem que só tem feito mal àquéle 
Estado. O maior responsável por 
isso é o próprio Sr. Ma.cedo Soar€:'. 
cuja ação na Interventoria paulista. 
tem sido daninha. e a ma.is triste pos-
sível. (Muito bem.) · 

O SR. PRESIDENTE - Devo co
municar aas Srs. Repres:mta.ntes, que 
estiveram em visita. a esta Casa os fi
lhos do saudoso parlamentar Sr. Ri
beiro Junqueira.. Vieram agradecer as 
homenagens tributadas . pela Assem
bléia à memória de seu ilustre pai. 

Cumpre-me ainda assinalar que, no 
expediente, foi lido telegrama da Câ
mara. dos Deputados da República 
Argentina., transmitindo a esta Assem
bléia. anelos de paz, amizade e pros
peridade, extensivos aos Srs. Represen
tantes e, por seu intermédio ao povo 
brasileiro. A Casa, por certo, aqule.~

ce em que, em seu nome, a M.esa 
agradeça e retrtbúa. a grata mani
festação d!;! .aiprêço do Parlament1> 
Argentino. (Pausa.> 

REQUERIMENTO 

R.equeremos seja inserto em ata dos 
nossos trabalhos de hoje um voto de 
homenag= à memória do maestro 
João Gomes de Araújo, cujo primeiro. 
centenário nata.licio passa-se nesta. 
data. · 

Sala das Sessões, aos 5 de a.gôsto de 
1946. - Aureliano Leite. - To'led.o 
Piza. - Plínio Barreto. - Paulo No
gueira Filho~ - Cesar Costa. -
Horacio Lafer. - José Joã.o Abdala. 
- Campos Vergal. - Mario Masa-
gão. -

REQUEl!lMENTO 

Ocorrendo, hoje, o centenário do 
nascimento do maestro João Gomes 
de .Araújo, glória da música nacional, 
requeremos se consigne em ata a home
nagem da Assembléia Constituinte à 
memória do notável brasileiro, filho 
da cidade de Pindamonhagaba, no es
tado de S. Paulo. 

8ala._das Sessões, 5 de agõsto de 
1946. - -~u;aliba -Nogueira. - José 
Armando. ~ José João Abdállá. -;;.;" · 
Horácio Lafer. - Ivo dAquino. -
Carlos Pinto Filho. - Lino Machado. 
- Adelmar Rocha.· - Cesar Costa. 
- Sampaio Vidal. 

O SR. AURELIANO LEITE - Sr. 
Presidente, peço a. palavra, para en
caminhar a votação. 

OS. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra o nobr~ Representante. 

O SR. AURELIANO LEITE - $:". 
Presidente, apenas duas palavras; pois 
que .o. nobre Deputado por São Pau
lo. Sr. Ataliba Nogueira, já ju.,-tiíi
cou plenamente o segundo reçuerimen
to, no mesmo sentido do primeiro, isto 
é, para. que a Ass=bléia Constituin
te preste homenagem ao centenário do 
maestro João Gomes de Araújo. 

A. música brasileira e, em especial, 
a música paulista estão em festa. no 
dia d~ hoje. Realmente, o valor de 
artista do maestro João Gomes de 
Araújo não podia passar despercebido. 

Tenho em mãos um livro que aca
ba de ser editado, de autoria. de sua 
f~. D. Estefânia Gomes de Araú
jo, professora em São Paulo, que 
procura. retratar, com o seu a.mor fi
liar, mas nem por isso com exagêro, 
as virtudes de seu ilustre pai. 

Nesse lhTo, vemos que o maestro 
João Gomes de Araújo, nascido em 
Pindamonhanga.ba, desde menino ma
nifestou pendor para a grande arte 
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da música; vindo estudar no Couser
vat.ório destà Capital, de grande no
:meac!a, não obstante ter sido inau
gurado naqueles anos, aí se distinguiu 
logo. Entreta."lto, deveres para com 
.seu pai, já idoso, comerciante em 
PiDda.mo!lba.ngaba, fizeram com que 
êsse moço, dedicado à arte, abando
:nasse a carreira tão proxnissoramente 
encetada, para voltar à sua cidade 
:natal e a.li dedicar-se ao comércio. 
E, acumulando a f=çáo de emp;e
gado de comércio do próprio pai e 
de professor de música. João Gome& 
ia compondo dobrados, valsas e coi
sas dêsse gênero, por assim dizer ru
dimentares, mas que grangearam no 
Vale do Paraíba certa fama. Foi 
quando s. M. o Imperador D. Pedro 
:n, passando por ali e observando, 
como Mecenas que era da arte no 
l3rasil, a vocação e o pendor artístico 
daquele jovem, o convidou a ir à 
EH:ropa especializar seus estudos. O 
jovem, estudando em Milão, criou 
desde-logo uma ópera que causou cer
'ta. sensação e toi ali representada 
com sucesso. na presença do própriCJ 
:lmperaúm:-, no grande Teatro Scala 
de Milão. Chama-se essa ópera "Car
n08ina .. '' 

Regressando ao Brasil e não poden
do mais S.M. dispensar-lhes o recur
so pecuniário da própria bôlsa, aqui 
"Viveu o resto de sua vida. compondo 
:JDúsicas, principalmente de igreja, 
:movas óperas, como "Maria Petrowna". 
lista ópera foi levada à cena no Rio 
de Janeii:-o, em 1937. O maestro já 
<:(IJ)ta.Va idade provecta. E, depois 
disto, sempre dedicando-se à músi
ca com grande amor, como professor 
«lo Conservatório e Escola Nacional 
«e São Paulo, veiu a :falecer em 1943, 
ccmtando bem mais de 90 anos. 

Seu centenário, na data de hoje, 
deYe, portanto, merecer o registro da 
.Aegembléia Nacional constituinte, pois 
:se trata • inegavàlmente. de um va
lor artístico musical. <Muito bem; 
muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - 0s Se-· 
nllleres que nprovam os requerimentos, 
<111e !oram lidos, queiram levantar
:se. <Pausa.) 
~tão aproV'lldos. 
Há, aind:;., sôbre a mesa e vou ofe

:reeê-lo -à apreciação do plenário, o 
:seguinte: 

llEQt1ERD\ll:NTO 

R9queremos à Mesa. ouvido o ple
:nálio, que seja lançado na ata dos 
trabalhos da .Assembléia, de hoje, um 

voto rl~ l't:verência e louvor à memó
ria de Q;;va.Jdo Cruz, cientista e inol
vidávEJ admínístrador da Saúde Pú
blica. -brasileira, en1 · Vista d!I. ocorrên
cia l::;je do seu dia natalício . 

s.s .. 5 de agôsto de 1946. - Jc;n
<Zui Carneiro. - Leão Sampaio. -
F~a:r.des Teles. - Ferreira Lima. 
-- Lino Machado. - João Abàa!a. 
- César Costa. 

o s;;:._ JANDU1 cru:neiro - se
nho:::- Presidente, peço a palalTa, para 
encamir.ihar a votação. 

O SP... PRESIDE?l."TE - Tem a p:>.
lana o nobre Representante. 

O s::.. JANDUí CARNEIRO -
Sr. PreRidente, encaminhando à vo
taç&c este requerimento. peói a ~:;.la
vre. a v. Ex. a. não para o justificar, 
pois um voto de reverência e lou
vor à m~mória de Osvaldo Cruz dis
pensa ~ualquer justificação. 

Nem tão pouco i."en."lo fazer, neste 
instante, o panegírico de Osvaldc 
cruz, ;;orquanto o tempo de que dis
ponho a tanto não m•o permite. De
sejo apenas fixar em rápidas :pal:i:v;as 
alguns flagrantes luminosos da vida 
eiêste sábio e eminente administr.;tlor 
de saúde pública nv Brasil. 

-- ?..ntes de Osvaldo Cruz, o Rio de 
Janeiro era uma cidade, oara assim 
dizer, inhospita, sem pOE;sibilidade~ de 
s~ ch•iliza.r. Sujeita a endemis.s vá
rias, em que se dest::.ca vam. pelo seu 
enorn1e rQcl~r letal, a febre an1art?la e 
n pest.e bubônica, a população desta 
cidade nác desfrutava tranquilidade 
Cie vivPr e eram elevados o:: seue ccc!i
<:ientes de morbidade e de mo:rtal\
dade. O estrangeiro lhe repudiava. 
com razões sobradas, a generosa hos
pitalidade e o prazer de se edificar n:i. 
contemplação das suas inexce<liveiE be
lezas naturais. 

Morriam, então, na Capital Federal,
anual:nente, 30 de cada milheiro dos 
seus habitantes. Era desolador o pa
norama sanitário desta grande ddade, 

- cujo oôrto de mar se rene1?a.va diante 
da J)êstllêncla reinante em terra. E' 
que a febre amarela e a peste bubô
nica, S:r. Presidente, 11ra.ssando, aqui, 
endemfoamente, vez por outra, se i;1-
surgiam em surtos epidêmkDI!, cujas 
agressões à pnpulação desprot.eglda 
causavam, pelo número alto de viti
mas que faziam, alarme6, justc.s re
ceios, que repercutia.Jll, dentro e fóra 
do Pais, como sinais evldenti-s da 
nossa üieapacid&de. 

Com o advento do Oovêrno Rodri
gues Alves, em 1904, asaumlra " su-
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premo comando da Saáde Pública Na
cional o grande Osvaldo Cruz. 

Foi veemente o combate que logo 
empreendeu, com todas as armas mo
dernas, contra aquelas endemias. 

Os resultados. da sua ação benemé
rita prontamente surgiram. Estabele
ceu-se o equllibrlo sanitário da cidade 
~ com êle a confiança do estrangeiro 
na saúde do nosso põrto. A mortali
dade geral caiu de. 30 por mil habi
tantes para 20 por mil. 

A Cidade de São Sebastião adqui"r!u 
a possibilidade de se civilizar e desde 
então iniciou o seu ciclo e.e progresso 
material e cultural. 

Não se pode negar, Sr. Presidente, e 
a· história nos confirma, ter sido Os
valdo Cruz que abriu de fato o oôrto 
dtJ Rio de Janeiro à navegação· ma
rítima, ao contato civilizador e pro
gressista das nações adiantadas do 
mundo. Foi êle quem reduziu a mor
talidade geral no Rio de Janeiro, cujos 
números expressivos, já. por mim refe
ridos, mais excitam o nosso patrio
tlsmo, · a admiração e o respeito pela 
sua fecunda e grandiosà obra de ci<m
tista e administrador. 

Sr. Presidente: ê justo que se afir
me- também que os f!litos beneméritos 
de Osvaldo Cruz não se limitaram ape
nas aos esplendores destas conquistas 
em favor do Brasil porque e.m. bene-

_ ffcio . da população do Rio de .Ja
neiro! 

:E:Ies foram muito além e abrange
ram amplitude verdadeiramente na
cional e, porque não dizer, universal. 

Com a criação do Instituto Ml14-
guinhos, idéia, iniciativa de Osvaldo 
Cruz, edificou-se para a nossa pá
tria não sõmente um centro produtor 
de medicamentos da mais alta valia 
nas campanhas sanitãrias contra as 
moléstias transinissiveis agudas e cro
nicas. ·Criou Osvaldo Cruz pa-ro o 
Brasil um valoroso instituto de ciên
cia experimental, uma notável escula 
de formação de sá.bios e descobridores 

. dP mérito, qué encheni de honras e 
glórias as páginas da nossa histórla.. 
, A obra de Osvaldo Cruz pela sua 
extensão universal o colocou mereci
damente entre os grandes benfeitores 
da humanidadé, o Inscreveu natural~ 
mente na imortalidade. ao lado do 
Cláudio Bernard, Pasteur, Eherlicl1, 

. Vlrchou, Fleming e tantos outros li
deres do gênero humano. 

o nome de Osvaldo Cruz .é um :ir.ar
co indelevcl na 111stór!a das ciências 
médicas e do· sanltarlsmo brasileiro. 

A data do seu na.te.licio que hoje 
·ocorre, não podia. passar desapercebid:l. 

a uma Assembléia de Representantes 
do povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer. <Mllito 
bem; muito bem. Palmas) • -· 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores, que aprovam o requerimento, 
queiram levantar-se. <Pau.sa.) 

J!:stá aprovado. . 
O SR. CARLOS MARICBELA _:_ 

Sr. Presidente, peço a palavra, para. 
apresentar um requerimento: 

.~ 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Represent*1-te. 

O SR. CARLOS MARIGHELA 
< •) - Sr. - Presidente, venho e:a-
camlnhar à Mesa requerimento d• 
seguinte teor: 

"Requeremos, por intermédio 
da Mesa, ·seja solicitado ao Exmo. 
Sr. Ministro da Justiça informar 
por que as proibições de comic!os 
ou reuniões em recintos fech,ados 
vêm recaindo p!!,rticularmente sõ
-bl'e-o~artido ·comunista do Bra-. 
sil, pertuioando e - prejudicando~ .. _ 
a livre propaganda de um par- · 
tido político legalmente registr,a~ 
do"~ · · 

O requerimento tem sua . razão lie 
ser, Sr. Presidente. . Sabe tôde. a 
Casa que a Policia vem desencade
ando· uma série de medidas atentat6-
rias às liberdades públicas em noa
sa Pátria, e o Partido Comunista. · é 
sempre o primeiro atingido por -es
sas proVi:l.ên.c!as, ditadas por m$ 
dúzia. de elementos fascistas ailld& 
enquistados no Govêrno. 

Vou citar o que se pa::sa em J'llill 
de Fora. e a Casa verificará. que 
aquilo que o Partido Comunista. afil'
ma, prova; pois não traz para esk 
tribuna documentos não autêntiCOll, 
nem relata fatos que não possa pro
var. · 

O prefeito de Juiz de Forá, per 
intermédio da Delegacia de Ordea 
Política, proibiu a fixação de fa.lzae. 
colagem de cartazes e pinturas Bce 
muros e_ pisos das ruas. 

O motivo alegado foi uma . pos\lml. 
que nunca tinha sido posta em prâ-
tica. -

Estão proibidos, também, os plo
cards de propaganda do P.C.B., qiie 
se afixavam nos postes de ilumina- · 
ção e muros. A propaganda em vei
culas com alto-falantes ou mega.!Qllm 
está. impedida pela policia. Não ee 

(*) Não foi revisto pelo oradol'.·.: · _ 
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permite, alem do mais, sublinhar os' 
· ari!gos da Tribuna popular, que fi
~ num jornal mural da cida
de. 

Da. cidade de Guaratinguetá rece
beu nossa Bancada a seguinte carta, 
com denúncias que bem revelam a 
forma ·por que as autoridades polici
.W. pretendem impedir a livre propa
gaada de um partido legalmente re
~do. A carta diz o seguinte: 
(Lê) 

"Foi um dirigente dêste c. M. 
chamado à. Delegacia Regional 
desta cidade pelo &eu Delegado 
Regional. 

Explicou a referida autoridade 
que tinha recebido autorização da 
Secretaria de Segurança Pública 
para que o .Partido Comunista não 
pudesse mais irradiar em alto
fal2.nte · os seus programas. Como 
na sede dêste e. M. há um alto
fa!ante foi portanto o mesmo im
pedido de funcionar. 

·O proprietário da Rádio Clube 
local foi chamado também e re- -
oebeu a comunicação de que não 
pode mais irradiar programas do 
P. C. B. 

Pediu o reftrido Sr. Francisco 
Sanini que o Delegado Regional -
desse uma ordem por escrito e o 
mesmo disse que não podia dar. 

Inquirido pelo nosso companhei
ro, disse o mesmo Delegado Re
gional de Policia que a proibição 
llÓ afetava o Partido Comunista. 
Portanto, como vêem, SenhorEs 
Deputados, o fascismo está aí. 
Urge que se levante êste caso nes
ta augusta casa pedindo o .pro· 
nunciamento de todos os 5enho
res Deputados de todos os Par~ 
tidos, sôbre o mesmo. - Do se
cretá.rio de organização do c. M. 
de Guaratinguetá do P. C. :S. -
Benedito Geraldo ele Carvalho". 

· Por último, um fato que bem revela 
a parcialiclad~ das autoridades poli-

' oiais; nas suas tentativas, ainda que 
intieis, de impedir a liu-e propaga:i:;da . 
do Partido Comunista, e usando a 
politica de dois pesos e duas medidas. 

No dia. 3 do corrente mês, Senhor 
Presidente, foi inaUgUrado, em Jaca

..l'elJaguá, um diretório do P. S. D .. 
partido tão legalmente registrado 
quanto o Partido Comunista e que tem 
as responsabi!ldades da maioria desta 

Casa. Pois bem: aqui eotá um convite 
lançado no dia da realização dessa 
festa: 

"Convite - Grande !·esta - Sá
bado - 3 de a.gõsto - Inaugura
ção !.. • . Diretório d;i P. S. D. dtl 
Jacarepaguá''. 

Issó não teria ~de imp1Jrtànc!a 
porque estaria dentro das no1·mas de 
nossa democracia e de a-0õrdo com. as 
conquistas obtidas de 1945 o~r:i. .::a. 
Entretanto, sr. Preaid-ente, o que 
ch:.l!'.a a ater:çãc é que, nesse mesmo 
dia, no mesmo local, a Polícia Espe
cial era chamada para fazer demons
tração em praça públlca. O Partido 
Comunista não pode reunir-se, não 
pode fazer sua propagande.. mas a. 
Policia Especial pode realizar suas de
monstrações - e que demonstrações, 
Sr. Presidente?! Aqui está: ' 

•·As 16 horas e 3El no Largo do 
Tanque, demonstração de box e moto
ciclistas pelos atletas da Policia F.s· 
pecial". 

N1)tá vel, Sr. Presidente ! E o Par
tido comunista nada pode fazer, nein 
realizar sua propaganda, nem reunlr
se. meSmo en1 reci11to í~cbaclo, mas· 
outro Fartido político - o P. S. D. 
- pode inaugurar seus diretórios e a. 
Policia Especial comparece para abri
lhantar essas festas. :Muito bem; 
muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Vamos 
passar· à. matéria constante da Ordem 
do Dia. Tem a palavra o Senhor Car
los Pinto, primeiro orador inscrito. 

O SR. CARLOS PINTO (') 
Sr. Presidente, Srs. Colll!tituintes, em 
linhas gerais, vou examinar a polí
tica adotada pelas autarquias no Br:i.
sU, contra o povo brasileiro. 

O ilustre Deputado Noveli Júnior; 
em um -dos seus brilhantes discursos 
pronunciados nesta Casa, · declarou, 
com muita felicidade e patriotismo, 
que a melhor maneira de se serv!r ao 
Govêmo era dizer-lhe a verdade. Es
sa afirmativa trouxe-me profundo 
confôl'to moral, parque êBse sempre foi 
o meu ponto de v.ista. e, dentro dêle, 
pautei minha vida pública, n~o me 
deixando desviar por advertencias, de 
quem me considere um espirita -'PG
sicionista. Antes., não havia a tribuna 

(") Não foi revisto pelo orador. 
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da Câmara Federal para que o povo, 
por seu Intermédio, levasse ao conhe
cimento d1JS poderes públicos as vio
lências, os trustes e os monopólios pre
judiciais à coleti7idaâe brasileira.. 

Os males causados ao povo pelas 
autarqUias e Institutos já. estão no 
conhecimento de todos os brasileiros. 
São organ!zações que somente con
seguem viver no regime em que não 
existe o Legislativo para o povo se 
manifestar pela. voz dos seus repre
sentantes, e em que a imprensa não 
tem a liberdaüe de criticar e orien
tar a Nãção. somente denb:o dêsse 
clit:la governamental subsistem as au- · 
tarquias exercendo sôbre o povo a sua 
pol!tica s.~!i.'tiante, em benefício de 
grupos, mas em prej~o da coletivi
dade brasileira. As organizações au
tárquicas falharam. O povo já as 
condenou. Elas desvirtuaram :i.s fina
lidades. com que foram criadas, de 
órgãos: controladores e defensores da 
produção nacional. Transformaram-se 
em comerciantes, criando para cs 
produtores situação de desânimo e des
crença, e para o ·povo brasileiro cli
ma de desequilíbrio econõmic-0. 

\•ejamos, Srs. Constituintes, o Ins
tituto dG Sal. Enquanto controlou a 
venda do produto. o seu custo era 
tabelado a Cr$ 21,70, o saco, e nos 
era dado adquiri-lo somente a· CrS 
70,00, sendo que, em muitos lugares, 

·do Pais a Cr$ 250,00 e Cr$ 300,00. 

O argu:nento de que não havia 
transportes não o absolve, de maneira 
alguma, dos êrro.s e cambalachos. 
Pele ·preça .tabelado, ninguém, mesmo 
com a intervenção dos govêrnos es
taduais, coiiseguia adquirir sal; no en
tanto, no câmbio negro, trama.do nos 
hot;P..is, nos cafés, nas esquinas, e, até 
lULS conversinhas reservadas dentro do 
próprio Instl.tuto, obtinha-se qual
quer quantidade. 

Enquanto o Instituto foi o único 
comerciante do produto, o sal - re
pito - tabelado a Cr$ 21,70 custa.va
no> CrS 70,00; hoje, não sendo êle 
o úcico comerciante, o sal está tab~
lado a Cr$ 26,00, e podemos adquiri
lo, cGm muita facilidade, a Cr$ 22,00. 

O Instituto-do Sal, Srs. Constl.tuin
tes. foi prejudicial a todo povo bra
sileiro? Não. Um grupo bem articulado = êle muito se beneficiou da sua 
política . :eie não deL"'tGU de represen
tar lucrativa Indústria para. várias 
pessoas. 

O Departamento Nacional do Café, 
Srs. Constituintes, também tem sido 
assunto continuo nesta Casa. Sua his
tória é grande, porque grandes foram 
as injustiças, as violências pratrea
das, em sua politica, contra os produ
tores do Brasil. 

O beneficio proporclanado aos pro
dutores pela conquista do equillbrio 
entre a produção e o consumo, quei
mando 80 milhões de sacas de café, 
não o s.bsolve igualmente, dos males 
causados à economia dos lavradores. 

O Sr. Campos Vergal - V. Ex." 
me permite um aparte? 

O SR. CARLOS PINTO - Oom 
muito prazer. 

O Sr. Campos Vergal - Ao crime 
da queima e destruição do café, jun
te V. Ex.ª outro: o de continuar ha
vendo centenas de milhares de f!a
milias pobres que deixam de tomar · 
café, ainda hoje, porque não possuem 
recurso suficiente para comprar café 
moldo. 

O SR. CARLOS PINTO - Muito 
o briga d<>.---_ 

Usarei, srS:-Constituintes, . _ como 
argumento, pequenos episódios· da------ -
existência do Departamento Nacional· 
do Café. 

Anualmente eram convocados con
vénios entre representantes estáduais, 
da lavoura, do comércfo e do Go

. vêrno. A lavoura poucas vêzes foi re
presentada por verdadeiros lavrado
res. Seus representantes eram, via 
de regra, comerciantes ou funcioná.
rios públicos. Dai o motivo por que 
os produtores de café do Brasil sem
pre foram vencidos na defesa de seus 
mais legítimos direitos. 

Na. safra de 1943/44 o Depa:ta
mento Nacional do Cs.fé Concedeu o 
prê!llio de Cr$ 15,00 por saca aos 
produtores de café do Brasil e, sob 
a alegação de estimular a exporta
ção, o a:trlbuiu a cafés comprovada.
mente exportados. Como as exporta.
;ões semi>re foram feltas, exclusl.-,a
mente, por comerciantes.. sômente 
êles se beneficiaram dos referidos 
prêmios. 

Para as safras de 1944/45 e 1945/4.6, 
os aludidos prêmios, de acõrdo com 
o Conivêni<> d.e 15 de março de l!M5, 
foram aumenta.dos na seguinte pro
porção: São PaUlo, Pa.raná, Sul lle 
Minas, para Cr$ 65,00; norte de Mi
nas, Rio de Janeiro e Esp~to Se.11.to._ 
OrS 32,5{); Golé.s, Cr$ 20,00; Bahia e 
Pernambuco, Cr$ 15,00. 
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o dinheiro pa.ra a. liquidação dês
.res premios, Senhores Represe:i.t.a.-:t
tes. seria. retirado da.s ootas de sa.
crlricio que todos os anos reea.fam 
sõbre a lavoura.. Apesar de a.trlbuidos 
à la.voura de ca:fé do Brasil, - como 
dizia. a. lei, - em v~da.de isso ja
mais aconteceu. Eram pagos median
te a existência do café e como o pro
duto já. estava, todo, em mãos de 
comereiantes, sõmente êl-es se benefi-
cia.r&m. . . 

Distrfüufdos no Convênio de março 
de 1945, não se limitaram êsses prê
mí0$ às sa.fra.s de 1944/45, e 1945/46. 
Premeclltadamel'.llte, foram estendidos 
à3 $3.!ra.s anteriores à celebração do 
Convênio.. · 

o Sr. F'ernarules Távora - Voosa 
Elreelência estâ-se refel'lindo ao abo
no que o Depa.r.tamento devia da.r 
aos cafeicultores? 

O SR. CARLOS NNTO - Perfei-
ta.me:::ite. ' 

O Sr. Fema:rules TáVOTa - Então, 
devo dizer - porque estou informado 
- que o abono foi dado. Apenas, o 

1 De'J)M-tamento não o en.tregou aos 
cafeiC'Ultores do Estado do Ri.o, mas 
ao então interventor daquele Es
ta.do. 

o sa. CÃRLOS PINTO - vossa. 
Elreelência não tem razão. E' outro 
problema preso ao do caté. 

O Sr. Fernanã.es Távora - Refi
;ro-me ao abano. 

o SR.. CARLOS P.INTO - Não e 
a êsse aspecto que estou aludindo. 

O Sr. Ferna:ndes Távora - Foi 
par .essa razão qUie perguntei a Voso;a 
Excelência a que !libono aludia. 

O SR.. CARLOS PINTO - Vossa 
Excelência. ouvir-me-á também sôbre 
êsse ponto. Aliás, se ·fõsse contar 
tõda. a história do Depa.r.ta.mentô 
NiM:ional d-o Café contra os la.vrado
ree do BTI!:sil •.• -

o Sr. FeT'lla'1l.de$ Távora ~ · Seria 
como a "História da.s Mil e Umlli 
Noites". 

O SR.. CARLOS p[NTQ - ••• Exa
ta.mente. 

nem seis meses chega.riam. 
ocu,.ando, diàJ:iame:nte, esta tribuna. 

O Sr. Bastos Ta.vares - Em que 
ano foi criado o ;o. N. ·e. ? 

O SR. CARLOS Pl'NTO Em 
1931. 

O Sr. Basf:õs Ta1XI:reS Nêsse 
a.no, eu era c:Uretor de Higiene do 
:M11;•1•cipie> de Campos. Deve> dizer a 
V. Ex.• qtie ali se torrava. palha de 

café. Mui.tas centenas de sacas apre
endi lliaqUela. ocasião e a.tirei-as a.o 
rio. 

Ao serem jogadas 81() Para.iba., o 
vento carregava a. palha, tal a quan
tidade que os SIM:OS continham. 

Fa.ç<:> êste comentário par.a. most.rar 
a V. Ex.a. que, a.pesar de lia.ver ex
cesso de café no Braisi.l, as popula
ções do interior o tomavam mistu
rado com milho e feijão. 

O SR. CARLOS PINTO - Não 
sei aonde V. Ex.ª quer chegar com 
sua afirma tiva.. 

o Sr. BMtos Ta:va.res - Quero 
dizer exaitMnente que, a.pesar de ha
ver excesso de café no Brasil e quei
marem milhões de sacos, a. popula
ção não tomava ca.foé. 

o SR. CARLOS PIN'TO - se
nho~ Representã.ntes, tendo sido 
estendidos os prêmios às safll"as an
teriores ao convênio, foram crimino
samente premia.dos os comerciantes 
expo:r:tador-es, da seguinte maneira: 
aos cafés, do pôrto d-e Santos, foi 
conferido o prêmio de Cr$ 36,00; aos 
de Angra dos Reis e Pa.ra.naguã, de 
CrS 21,00, e a.os do Rão de Janeiro 
e Vitória., de CrS 28,00. 

TOdos êsses cafés foram adquiridos 
dos lavra.dores a preços miserá.vei.s: 
nos Estados do Rio d.e Janeiro, Es
pirita Santo e Minas Gera.is a. CrS 
6<>,00 e 70,00 por SiM:a; em São Paulo. 
a Cl"S 130,-00 e 15(),00. Em conclusão: 
- todo5 os prêmios a.tr:l!buidos à. la
voura. de café do_ Brasil faram en
tr-egues, di.ret:.a.mente, aos cClllile.rcia.n
tes e o seu total deve ter montado 
a. ma.às ou menos Cr$ 1.000.500,00. 

Como Ji disse, os prêmi~ deviam 
ser co.nferidos a cafés compre>vada
mente exportados. No entanto, em 
8 de ab~J de 1946, a. Lei n.0 9.15-2 
mandou pagar, integralmente, mesmo 
sem qualquer prova de exportação. 
E a.s firma.s beneficiadas, pelo· refe
rido Decreto n.0 9 .152 são: Pinto 
Lopes & Companhia, Banco Mineiro. 
castro Silva &: Companbla, LeoD Is• 
ra.el, Viãi!r<l-1 Prado & Compa.nhia.. 
Marcelino MartiD5, Vlvâqua e Irmã.os 
e '\IUneriea.n Coffee". 

o Sr. Ferna:ndes Távora - Vou 
:f-o=ular requerimento exata.mente 
nesse sentido: para que o Goremo 
e."tplique a. quem· deu todos êsses prê
mios. 

O SR. CARiiOS PINTO - Muilto 
bem. 

Em outubro de 1943, a.provado o 
C®vên!o dêsse ano, celebrado entre 
os esta.dos ca!eelroe, e verifica.da. e. 
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neoessida.de de não ser cobra.da a. 
taxa. de sa.Crl!icio, de 15 % sôbre a 
prod~ão, a lavoura foi dispensa.da 
da referida. obrigação; mas; como já 
houv.esse entregue a. cota ao comer
ciante, pa.ra qu-e êste a désse ao De
parite.mento, foi eD>tão baixada a. Lei 
n.0 5.874, não obedecida. pelc.s co
merciantes, uma. vez que sua redação 
deu margem a. que não dévolvessem 
o .café ccmseguido gira.tuita.mente da 
lavoura. 

Ficaram os c011Dercia.ntes, por.tanto, 
na safra de 1943, acolhidos à som
bra do Depaxtamento Nacional do 
Café, com mais de 15 % da produção 
nacional. 

Esta, Senhores Representantes, eru 
breves palavras, a história dos prê
mios concedidos à lavoura de •·afé 
do Brasil. 

Ou.tra história. mais longa e que 
se prende a maiores importânc,as. 
enTolvendo uma série de fa.tos ·in
teressantes, tais como as permutas 
de· ca.fés finos por tipos baixos, as 
vendas de sacarias, a célebre quei
ma, a propaganda, etc., será con
ta.da. em outra. oportunida.de. 

com referência à liquidação do 
Departamento, nada devo dizer neste 
instante. Todos os Representantes 
do povo, com assento nesta Casa, 
estão cientes do que se passa na
quela. a'Uta.rquia: dinheiro fii.rto . pa·rll. 
os a.bastados torra.dores de café do 
Rio de Janeir-0. Ainda há poucos 
dias, noticiava a imprensa carioca 
que ex-Diretor do Departamento se 
fez empregado, na intenção de ser 
indenlzado com algumas centenas ,de 
contos de réis. ·· 

Com o dfulhelro deposita.do pelo la
vrador no D. N. e., se não fôsse 
sacado por quem nenihuma. importân
cia depositou, esta.ria. nosso Govêmo, 
ai?;ors., em co!lidições de fuOOa.r o maior 
balDco rural do mlllldo! 

Em matéria. de café, Srs. Repre
seJ:lltantes, é .preciso que seja dita a ver-
dade. . 

Não fôsse o desrespeito à lei de proi
bição do pla.ntio, o :Brasil, rei do café, 
terl:a d.e !mpo.rtá,-lo para. a.tender seu 
C(l!lf?JmO interno. 

smto-me bem em dizer: fui daque
les que - pe.ra. feJ!.cldade minha e gra._ 
ças a Deus - desrespe!itaram a lei de 
pro!sb!ção do plantio. 

P'inalmente, Srs. . Representantes: 
podem ..os lavradores brasllell:os dizer 
hoje: acabou-se a. tragédia do café! 

o Sr. Ferna71ifes T4vora - A trs.gé
di& cio café, deegrà.çada.mente, não aca-

bou, porque está, agora., em: voga, r. 
do Brasil. que se iDiclou com aquela •.. 

O Sr. Campos Vergal- SUbscreTO o 
magnifico aparte do nobre colega.: a. 
tra.géclia. do café não terminou ainda.. 
Estamos sofrendo sua.s lastimáveis =
seqüências. 

o SR. CARLOS PINTO - A S.tiwr
quia do café suicidou-se com os gr11o11- . 
des desmandos.e a.rbitrariedades e com 
a falta de respeito ao trabalho e à 
economia do lavra.dor brasileiro. · 

Srs. Representa.ntes, o assunto pal
pitante do momento é a situação a 
que n-OS levou o Instituto do Açúcar e 
do A.lcool com a sua. pol.itioa. impre
vidente. DeiXou os .consumidores an
gustiosamente sem açúcar, conforme 
referiu há pouco o ilustre deputado 
Campos Vergal. SUf<icou a. produção 
açucarelra da pequena. lavoura, a.brtu 
ambiente pa.ra que o câmbio ll1l!n'O 
fôsse praticado em tõclas as modali
dades, permitiu que manobras altistas 
ganhassem vulto, em prejuizo do povo. 

Muita razão, Srs. Representti.ntes. 
tinha. o ilustre Deputado Soares PI.
lho, em seu último discurse> nesta: Ce.-

-Sa quando, respondendo a um 941M'
te "-àõ nobt e--colega,_.campos Verga.1, 
declarou. que a. responsa.bilidiiide da-
falta de açúcar cabiia. ao Instituto, 
porque freiou a produção do Brnsll. 
Está medida drástica tomada pelo 
Instituto do Açúcar e do .Alcool v163.
va. beneficiar os industriais do a.çúcar, 
aquêles mesmos que, no momento, 
pleiteiam a. mojoração do preço, e 
nos criaram a situação de escassez em. 
que nos debatemos. . 

M falar, Srs. Representante.s, &õ
bre o InStitU:to do Alcool-e do Açúcar,.
trago a.o conhecimento dos ilustres pa
res, piila.vra.s do lider da lavoura bra
silé!ra, .Sr. Bento Sampaio Vidal, que, · 
por felicidade DOSSa, tem um dos seus 
filhos ilustres como representante.> do 
povo nesta Assembléia.. 

D1Z s. Excia.: 
"Era eu presidente da Sociedàde 

Rural Brasileira.. Por intermédio 
do meu companheiro de diretori9., 
o Sr. José Cassio de Màcedo soa
res, o Sr. Leonardo Truda disse 

/precisar ao apoio de s. Paulo 'para. 
salvar a ind11stria. açucareira. 36. 
era eu favorável ao Instttuto. l!:m. 
grande reuni.ão em s. Paulo o Sr. 
Leollardo Truda leu o seu traba
lho. Era. um primor de clareza e 
argumentação, lem.bro..me bem. 

Ao abrir a sessão, .fiz ·um · dis
cur.;o dizendo que a SOCiedade au-
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ral Brasileira, fiel ao seu progra
&12a de defender a proliuçã,o da. 
tena., dava o seu inteiro apoio à 
<Jdação de Instituto do Açucar e 

..-. do· Alcool para. defender as cota
ções e regular a produção e con
sumo. Lembrava porém que seria 

uma arma. perigosa se fõsse mal 
manejada e abusassem da mesma, 
eacorchando o consumidor com al
tas exageradas, o que causaria o 
Insucesso fatal. Meu discurso. 
dando o apoio de S. Paulo à cria-
9iio do Instituto, foi publicado em 
vé.rios jornais do Rio e S. Paulo. 
.Notei enttetanto que a minha im
portante recomendação foi supri
mida da publicação. como é na
tural, em regime ditatorial, o Ins
lituto -tem-se desviado muito dos 
i;euS fins e até passou .a legislar. 
Deu-se uma oota. rldiculà para s. 
Paulo, aumentaram-se os preços e 
poucas pessoas, excluidos os pau
listas, mandam discricionàriamen
te. :E: hoje um Estado no Estado. 
O mais curioso é que . tendo eu 

.concorrido decisivamente para a 
f11ndação do Instituto, não obtenho 
dêle licença . para fazer fune!onar 
um pequeno engenho que instalei 

-em. minha fazenda d<i café em s. 
Paulo, tendo cana para moer. Por 

· eiutro lado em tõdas as cidades 
paulistas as "filas" à procura de 
açucar fazem o desespero do go-
Yêmo. . 

Nunca pensa.mos que iria.mos 
criar êste instrumento de despotis-. 
mo contra a produÇão, criando o · 
monopólio de meia dúzia contra 
e& que querem trabalhar e produ
z.ir. São escravizados a· êsse que, 
graças a Deus, a democracia. vai 
nos livrar dêle." 

Brta, Srs. Representantes, a opinião 
abalimda- e respeitada de Sampaio 
Vida!. . 

Teaho em mãos alguns-telegramas. 
que passo a lêr para conhecimento da 
Ca;e.: 

De Ita.peruna:. 
"EStamos completamente sem 

açúcar até para remédio, povo in
. dignado com. ·s. situação, pedimos 
providências urgente situação in
&UStentável. 

saudações caa> - 5ady Men
do.lu.:.a - Oiro Valente - João 
Akl.des." 

De Belo Horizonte: 
"Vosso pedido liberdade produ· 

9io aÇ11car no país atitude digna. 

e patriótica merecerá gratldãi> 
tôda população brasileira que vem 
sofrendo efeito danos Instituto 
.Akool ··e Açúcar que enfraquece 
Nação aumenta. câmbio negro, 
Defenda patriótico ponto de vista. 
Não transija. Não perdoe para o 
bem de todos brasileiros. Sa.uda
ções (a) - Euclides castilho." 

Ainda de Belo ltorizonte: 
"União Varejistas Minas Gerais 

que sempre combateu males ·ca.u
sados Lavoura Comércio e consu
midor pelo Instituto Açúcar Al
cool felicita vossência oportuna 
atuação combatendo Instituto que 
tantos males tem causado Vida. 
brasileira, limitando produção mo
nopolizando transportes fazendo 
concorrência desleal comércio Belo 
Horizonte, impedindo adquirir 
açúcar noutros Estados sem inter
mediários. - Cordiais saudações 
Cal Osório da Rocha Diniz - Pre-

sidente." 
Outros telegramas, tão graves como 

êstes, acham-se arquivados em minha 
pasta. 

O Sr. Bastos Tavares - Não com
preendo- essa falta no municipio de 
Itaperuna, uma vez que o Estado do 
Rio de Janeiro, do açúcar que pro
duz, consome apenas 1.400.000 sacas. 

Ainda o. ano passado produziu ...• 
3.500.000 sacas. A safra dêste ano, 
ap'esar .de sacrificada pela séca, deve 
atingir a 3. 000. 000. Se o Estado con
some 1.400.000 sacas, onde está o ex
cedente? 

O SR. CARLOS PINTO 
O distinto colega é um dos brilhantes 
defensores do Instituto do Açúcar e 
do Alcool nesta Casa. Cabe-me, por
tanto, dirigir a S. Ex.ª a ::iergunta 
que .ora me faz. Eu, sim, é que deseji> 
saber onde está. o açúcar que .S. Ex.ª 
tem alegado ser sUficiente diversas v!!-
zes. · -

o Sr. Bastos Tavares - Não está 
nas mãos. dos lavradores. O açúcar 
obedece a uma distribuição. Quem é 
responsável por ela? 

O SR. CARLOS PINTO 
e Instituto do Açúcar e do Alcool. 

o Sr. Bastos Tavares - >!. Ex.& está 
enganado. E' a Comissão de Preços ou 
de Abastecimento. 
. p SR. CARLOS PINTO -

Porque não concede· majoração para. 
o preço do açúcar. 

O Sr. Bastos Tavares - Justamente' 
a recusa de· mirjoração do preço d;, 
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produto, ante a sôbrecarga da lavou
ra canavielra., é que acarreta a. falta 
da mercadoria. O lavrador não pode 
continuar a cllltivar a terra recebendo 
pela cana o preÇo atual, quando tõdas 
as utilidades necessárias à cultura da 
cana se acham :;>0r preÇos delirantes. 
Exatamente essa cil'Cunstâ.ncia tem 
determinado que alguns lavradores 
abandonem a cultura da cana, dandll 
preferência ao capim para. pastagens. 

O SR. OARLOS PINTO 
Por amor de Deus: não queira. con
fundir o interêsse do produtor com o 
interesse do usineiro. Quem quer o 
aumento do preço é o usineiro, para 
ficar mais rechéado. · 

O Sr. Bastos Tavares - Outro equi
voco de V. Ex.". Quem está. solicitan
do a majoração do pteço são os agri
cultores, os lavra.dores da cana de 
açúcar, porque não podem fornecer a 
cana. na base de cento e doze cruzeiros 
por carro de mil e quinhentos quilos. 
V. Ex." deve reconhecer que isso não 
é possivel. \ 

O SR. CARLOS PINTO 
Os produtores de cana querem o au
mento do preço de seu produto e não 
do açúcar. 

O Sr. Bastos Tavares - De que é 
feito o açúcar? 

O SR. CARLOS PINTO 
Amoitados à sombra dos produtores de 
cana, os Industriais estão querendo a 
majoração do preço do açúcar. 

O Sr. Campos Vergal - Para se 
saber quem estâ com a verdade, basta 
vermear a quanto montam as fortu
nas dos usineiros, marcadamente os de 
São Paulo. Ver-se-á que os grandes 
usineiros de São Paulo são ultra-mi
lionârios, qua.:i.do grande massa de 
trabalhadores do campo está reduzida 
à miséria. 

O Sr. Bastos Ta:oa:res - Em São 
Paulo, os usineiros vendem seu açúcar 
por mais quatorze cruzeiros que os do 

~Esta.do do Rio. 
O Sr. Ca:m:pos Vergal - Dai a vam

piriza.ção dos Iaivradores pelos usinei
ros. 

O- Sr. Bastos Tavares - Em São 
Paulo. quase não há lavradores de ca
na.; no Esta.do do Rio, setenta por 
cento da produção de açúcar é .feita 
com matéria prizna dos lavradores. 

O SE. CARLOS PINTO -
Srs. Representantes: · ouvimos sexta
!eira última/ nesta Casa, brilhante 
discurso pronunciado pelo ilustre P.e
presentante Càté Filho. Brilhante 

pela verdade dos seus argumentos, 
brilhante pela lealdade com que de
fendeu as causas do ppvo. s. Bx." 
nanou a tragédia da :formiga no ;tio 
Grande do Norte, aquela luta que eu. 
como lavrador, mantenho bá 25 anos. 
Devo confessar, boje, a esta. Assem
bléia, que estou convencido de haver 
descoberto o remédio rápido e efici
ente para. acabar com a formiga no 
Brasil: a fundação imediata do Insti
tuto de Defesa da Formiga. Esta é a 
solução • (Riso. ) 

O Sr. Jurandir Pires - Foi precisa
mente o que propuz no primeiro Con
gresso Brasileiro de Economia de lK(). 

O SR. CARLOS PINTO - Senho
res Representantes: para provar à 
Assembléia como é impróprio o trata
mento que o Instituto do Açúcar e do 
Alcool tem dado ' aos lavradores do 
Brasil, contarei pequeno fato. 

A três ou quatro quilômetros de 
Raul Soares, um lavrador-despendeu · 
grande 5oma. na montagem de algu
mas máquinas destinadas à fabrica
ção de açucar. Pois bem, ·não conse
guiu do Instituto Ucença para tiw..er. 
funcionar essas mesmas máqUinas! · 

o-!'rr:-:OSfJrildo Lima - V. Ex.ª esti1. 
enganado. Atualmente não mais · · 1'- -
necessária· a concessão de licença. Há. 
cinco anos. a liberdade de · produção 
é completa. 

O SR. CARLOS PINTO - V. Ex
celência. assinará comigo um pedido 
de liberdade C'1mpleta de produção 
endereçado ao Sr. General Eurico Du
tra, ou por outra: V. Ex." me au1o-

. rizará a dizer amanhã a.o Presidalte 
da. República que Pernambuco está de 
acôrdo com a liberdade completa de 
produção? 

O Sr. Osvaldo Lima - Desde que 
se conceda também liberdade de ex
portação, autorizo. 

O SR. CARLOS PINTO - Peço â 
V. Ex." responder à pergunta.. V. Ex
celência está desviando o assunto. 

O Sr. Jurandir Pires - .Nem tanto 
ao mar, nem tanto à terra. E' eviden
te que não se pode acabar, em cin
co minutos, com um regime de eco
nomia d!rigida de oito anos e ma~ 
do que isso, porque desde 1930 demos 
os primeiros passos nêsse sentido. 
O SR. CARLOS PINTO - Senhores 
Representantes, uma verdade não po
demos deixar de dizer: o Instituto já 
retrocedeu muito em suas medidas 
asfixiantes. e há de retroceder mais 
ainda., porque assim o exigem os con-
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sumidores e a pequena lavoura de 
cana do Brasil:· 

Não foi sômente o Instituto - é 
preciso que se diga - o responsável 
pela asfixia da pequena lavoura no 
Brasil. 

O sr. Bastos Tavttrcs _: V. Exce
lência se esqueceu de contar a histõ
ria de Raul Soares. 

O sr. Osvaldo Lima - Gostaria de 
saber qual a conclUSão do orador: 

o sR: CARLOS PINTO - V. Ex
celéncia vai ver onde chegarei. Com 
os tubarões do .açúcar tem-se de agir 
devagar, com jeito, como se fêz com 
o Departamento Nacional do Café. 
Uma coisa devo afirmar: o Institu
to "já perdeu o equiJ.fürio. 

O Sr. Galena Paranhos - Não hã 
propriamente falta de açúcar, porque 
o mercado negro funciona à vontade. 
Assim tem acontecido em minha ter
ra: há três meses venho pleiteand~ 

peouena cota para Corwnbaiba: no 
entanto, ali, como :por tôda parte, o 
mercado negro funciona abertamen
te .. 

O SR. CAP.LOS PINTO - Mas o 
câmbio negro é provoc:Ldo pelo in
dustrial, que promove a falta do pro
duto. 

O Sr. Bastos Tavares - O indui.
trial não tem culpa: fabrica o pro
duto e o entrega pelo preço do tabe

. lamento. V. Ex.ª sabe multo bem dls
so. 

O SR. CARLOS PINTO .:..... Os :n
dustriais tomaram conta da mesa re
donda do Instituto do Açúcar e do 
Alcool e têm legislado. 

O Sr. Bastos Tavares - V. Exce
lência tem. ogerisa pelo Instituto 
quando sabe perfeitamente que, an
tes de sua !undação, a lavoura e a 
indústria· ru;ucareiras viviam em s~

rias dificuldades. 
O SR. CARLOS PINTO - Meu 

distinto colega: não tenho tal oge
riss. pelo Instituto. Não admito é que 
tanto se converse enquanto o de que 
precisanios mesmo ê do açúcar que 
Vs. Ex.ªs não nos dão. 

Como ia dizendo, Srs. Representan
tes. não é sõ o Instituto responsável 
pela asfixia da pequena lavoura ca
navieira. 

As burocracias tributá.rias estaduaJs 
e íede:rais também cooperaram, gran
demente, para tumultuar essa ativ.lda
de agrícola. Os impostos e as exi
gê:!lcias fiscais e estaduais sobrecarre
garam tanto os pequenos produtores 

que a nenhum lavrador era permtido 
possuir pequeno engenho. 

E' inconcebivel, Srs. Coinstituintes, 
que. num pais como ;i Brasil, a. pro
dução de açucar esteja presa a um 
monopólio oficializado. O Instituto in
forma ser a atual produção do ·açucar 
maior que o consumo nacional; no en
tanto, a falta está generalizada. 

O Sr. Bastos Tavares - As estatisti
cas demonstram que o consumo per 
capita e por dia aumentou. 

O SR. CAR.LQS PlNTO - Nem 
mesmo a 20 e 25 cruzeiros, o quilo, 
em Golãs, se encontra o produto para 
comprar. 

O Sr. Dolor de Andrade - Dou 
testemunhe ·disso; é real o que V. 
Ex.ª afirma. 

O SR. CARLOS PINTO - Mono
pólios como o do açucar e outros, Srs. 
Constituintes, é que provocam o dese
qu!brio econômico que nos aflige no 
momento, criando a situação de gre
ves é de descontentamento das cla.sses 
pobres. 

O Sr. Osvaldo Lima - Quais as me
didas que V. Ex.ª sugere? 

O SR. CARLOS PINTO - Para 
quê? 

O Sr. Osvaldo Lima - Para que não 
falte açuca1: e para que seja distri
buído e exportado. 

O SR. O.AR.LOS PINTO - Liber
dade completa e estimulo à produção 
solucionarão o problema. Precisamos, 
Srs. Constituintes, cuidar do bem es
tar e da tranqüilidade 'do povo ... 

O Sr. Osvaldo Lima - Está se ven
do que V. Ex.ª não é produtor ... 

O SR. CARLOS PINTO - .. . . e 
para tanto torna-se necessário o ex
termínio completo dos monopólios e 
do protecionismo de grupos. Em vez 

, de protegermos os ricos, devemos cui
dar do povo e das suas necessidades. 
i:troporciona.ndo-lhes pa4rão de vida 
em que o poder aquisitivo seja sufici
ente para atender às obrigações for
çadas com a familia. 

O Sr. Campos Vergal - \ • Ex.ª me 
permitirá insistir num argumento: o 
de que se deveria, até, fazer uma de
vassa na fortuna particular dos gran
des usineiros, marcadamente oo de São 
Paulo, a fim de se vêr quanto ganha
ram nêstes últimos oito anos de câm
bio negro e exploração. 

O SR. CARLOS PTh"'TO - Muito 
bem. "--
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O Sr. Bastos Tavares - (Dirigin
do-se ao Sr. Campos Verga.Z> Também 
se deve mandar fazer devassa na vida 
de todos os agricultores de cana de 
açu=. para ·vêr· se estão ricos, milio
nários. 

O SR. CARLOS PIN'I'.0 - Srs. 
.Constituintes, o povo brasileiro, hoje, 
não aceita democracia com predomi~ 
nio de elites econômicas; não foi por 
êste tit>O de democracia que as ter
ras européias se lavaram com sangue 
humano e ab:riram caminho ao pro
gresso da fôrça comunista. Os mais 
eficientes propagandistas do comunis
mo, em nosso pais, não são os lideres 
do Partido, mas os que desprezam as 
causas do povo, em beneficio próprio, 
ou simplesmente, de partidários polí
ticos. 

O Sr. Campos Vergal - Todos aque
les que, como V. Ex.ª, estão cuidan
do, direta e abertamente, dos interês
ses públicos, serão logo tachados de 
comunistas.'i. embora não se preocupem 
com essa ciassifiçação. 

O Sr. CARLOS PINTO - E' uma 
verda.de o que V. Ex." diz; aliás, já 
o andam dizendo por ai . . . A demo
cracia que desejamos para o Bra.si1 
não se fortalecerá no selo do povo, se 
não nos convencermos de que as ctas
ses pobres e produtoras não podem ser 
golpeadas pelos abastados e indivi-
dualistas. · 

O Sr. Bastos Ta.vares - V. Ex.ª 
permite mais um aparte? 

O SR. CARLOS PINTO - Com,, 
muito prazer. 

O Sr. Bastos Tavares - O nobre co
lega sabe que as populações se nutrem 
de açuca.r, que nós chamamos de hi
dra.tos de carbono, mas também se 
alimentam de proteínas, gorduras, vi
taminas e sais IÍlinerais; no entlmto, 
ninguém protesta contra a. alta do 
arroz, do café, do feijão, da. banha, da 
manteiga., do leite, enfim, de todos os' 
gêneros allmenticios. No Brasil, de
pois que se verificou a. alta. delirante 
de preços, o tmico produto que quase 
não experimento·.i elevação foi o 
a.çucar. 

O SR. CARLOS PINTO- Ha. pou-, 
co, declarei que me sentia. bem feliz, 
parque desrespeitara. a. lei que proibia. 
o plantio de café no Bra.sll. 

O Sr. Bastos Tatiares - V. Ex.ª 
deve lembrar-l!e que todo o materia!: 
agrá.rio - mecha.do, !s.cão, arado, et.c. 

está hoje por preço exorbitante, 
,inacessível. C3 lavrador,· entretanto,· 

para plantar e cultivar cana., neces
sita. grandemente dêsses elementos. 

O SR. CARLOS PINTO - Por 
obséquio, V. Ex.ª não contunda. !ll.
terêsse do lavrador com interêsse do 
usineiro. 

O Sr. José Bonifácio - O usin-eiro 
precisa de enxadas, facões. 

O SR. CARLOS PINTO - O usi
neiro querrautomóveis ãe 150 e 200 mil 
cruzeiros, ao passo que o lavra.dor pre
cisa de enxada de 12, facão de 'T e 
machado de 17 cruzeiros. 

O Sr. Bastos Tavares - Ma.s o ust· 
neiro móe também a cana que o la
vrador planta.; no Estado do Rio, vs 
agricultores fornecem 60 i;:or cento da 
matéri,a prima. 

O SR. CARLOS PINTO - Sen..'1.o~ 
res Representantes, infelizmente o, 
Govêrno -está cedendo terreno a.os gol
pes altistas. Enquanto isso se dâ, a 
massa. que vive de ordenados começa 
·a sentir necessidade de novo reajus-
tamento. Entra-se, portanto, cla.re.- / 
mente, no círculo vicioso. Enquanto 
as.elites econômicas se aproximam do 
govêrno,'-:Uudindo-o, o descontenta
mento ·acentua-se no seio do povo __ do;; 
campos e das cidades. · ·· - - --

0 Sr. Campos Vergal - A grande 
indústria de São Paulo ainda continua 
acenando às populações do camp.:}, 
convidando-as a. vir trabalhar~ na ci
dade, em organizações .industri.a,b;. 
Dentro d-e pouco tempo, o Iavrad..:.r 
que deseje falar ao seu povo, deutro 
da zona. rural, estará pregando no cte
serto. 

O SR. CARLOS PINTO - Muito 
bem!' · 

O Sr. Bastos Tavares - A situação 
de São Paulo é muito diferente da de 
outros Esta.dos produtores de açúce.r. 
Ali, ,o· lavra.dor é o próprio .. · usineiro. 
que tem. às vêzies, suas propriedades. 
colonizadas, retirando da. produção 
dos colonos 60 por cento, quando de
veria, de acôrdo c:om a lei, dar 15 ou 
20 por cento a.penas. 

o Sr .. Campos Verga't - Neste par
ticular, concordo com o emin-ente co-
lega. · -

Efetlvamei:j;e, a.. exploração, em São 
Paulo. é muil;o maior do. que nos .ou
tros Estados. Justa.mente por isso é 
que l"i!SP<lndo a V. Ex."' que não con
fundo este1?a de soldado com esta.dv 
de solteiro. 

/ 
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o Sr. Bastos Tavares .- No Estado 
ào ;tio de Janeiro, 60 por cento da 
ma.téria prima ~ são produzidas pelo 
agr.!cultor. 

O SR. CARLOS PINTO - Vossa 
Ex.ª acha exploração maior no Esta.
do !ie São Paulo? Então V. Ex." nã.o 

. conhece o Estado do Rio, não conhece · 
o meu Estado. Ainda há poucos mi
nutos ouvimos um Deputado denun
ciar, da tribuna, que ainda se usa 
pagar no Brasil com cartões. E' dolo
roso, Srs. Rtepresentantes ! Mas é o 
<iue se está passando dentro do Esta
do do Rio de Janeiro nas usinas de 
!l.Ç°!:Car ! ... 

O Sr. Gregório Bezerra - Vossa E.-.-
. celência permite um aparte ? Isso 
nli.il é privilégio do Estado do Rio, por
que é o que se nota na zona canaviei- . 
ra. d-e Pernambuco e em quase tõdas 
as grandes fazendas. Os salários dos 
trabalhadores agrícolas· não .:hegam 
para. o barracão e muitos patrões vão · 
muito além: exigem absolutament~ 

que seus' empregados só comprem no 
~u barracão. 

/ O SR. CARLOS PINTO - Sua Ex
celência o Gen-o.ral Dutra - a quem 
lli:nguêm pode negar o desejo de di
:rigir os destinos da Pátria pelo cami
:nho da . ordem e do progresso - tem 
de se colocar à frente do povo, :firman
do-se no apoio das massas, e afastar 
do seu convivio a- orientação do pro
:fiSaionalismo polltico e a bajulação dos 
golpistas econõ~, os quais visam 
a politica como meio de se enriq\le
oorem, em prejuízo , da coletividade, 
que caminha para· uma situação de 
muito maior miséria. (Muito bem; 
mxito bem. Palmas.) 

O Sr. Celso Machado cede ao 
orador o tempo da sua inscTição. 

(Duro.nte o discurso ão Senhor 
CarlGs Pinto, assume a presidên
cia o Senhor Hugo CaT'11Bíro, 1.0 

Suplente de Secretário, a qual é, 
posteriormente, assumida pelo Se
nlwT Lauro Lopes,, 2.0 Secretário.> 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lana. o Senhor Licurgo Leite, ora.dor 
1"crito. 

O SR.. LICURGO LEITE CU o M
§Uinte ·discurso) - Sr. Presidente, 
gra.nde é, sem dúVida., a responsa.1Jili
dade que pesa sôbre nós, os Co.csti:.. 
Wintes de 1946. 

As comoções internas que tanto aba
laram o Brasil nestes últimos 15 aJ.lCIS 
e que tanto desiludiram o nosso povo, 
fazem com que tôdas as atenções con
virjam para esta Assembléia, na. t:s
perança. de que daqui saia uma. Cons
tituição, que bem reflita o sentir e a 
aspiração de todos os brasllei:'os, já 
cançados de· serem espoliados nos eeus 
direitos e iludidos na sua vontade. 

Assim, tõda a atenção nossa deve 
ser voltada no sentido de elaborar a 
nossa Carta Magna, alicerçada. princi
palmente no sentir e na vonW,.de do 
nosso povo. 

Fora dai, Srs. Constituintes, tudo o 
que se fizer ~rá uma traição aos mais 
comesinhos princípios democráticos, 
aos quais, por dever de honra, todos 
nós estamos na obrigação de respei
tar e defender. 

Atendendo a tais circunstâncias é 
que me sinto no dever de declarar que 
o projeto constitucional, ora em dis
cussão, em certos pontos divorcla-~e 
inteiramente da. vontade popular, o 
que constitui grave _perigo à Consti
tuição, que, dessa forma, estará cor.
denada, antes mesmo da sua promul
gação, ao descrédito público. 

Penso que o cerceamento, ou m<'
lhor, a negação de autonomia a. \"á
rios municlpios, como está estipulado 
no Projeto, é dos mais sérios aten
tados ao regime democrãtico, cuja. lDs- / 
tauração tantos sacrifícios custou to 
nosso povo. · 

Não compreendo que se negue a 
uma pequena parcela .da comunidaãe 
um direito, que é a essência da própria. 
democracia: o de escolher livremente 
ns seus governantes. 

Todos os argumentos que se !!duzi
rem no sentido de justificar a necessi
dade da nomeação de Prefeitos em 
determinados municípios, cairão por 
terra diante dessa ver'dade incontêS
tável: Não podemos moldar a Cons
tituição de acôrdo ' exclusiva.mente 
com as nossas próprias convieçõt>.s. 
Aqui, a nossa vontade não é .;enão 
aquela que ema.na do povo, da qu:il 
não passamos de simples mandatá
rios. Fora daí, tudo o que se prati
car será uma exorbitância do -n~n
dato e uma traição à confiança. em 
nós depositada. · 

E o mais doloroso é que esta auto-
. nomia., que ora se nega, foi a. bandP.i
ra. de com.bate de todos os partidos 
representados nesta Assembléia. Por 
isso, devemos confessar sem reb•l~ 
que a negação da a.utononüa dos :uu
nic!p!os, tttl qual está redigida no Pl'o- · 
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jeto, importa nUlll deslise ao mand,ito 
que nos !oi con!eride>. 

Procuram, os que se !la.tem pela no
meação dos Prefeitos, <naturalmente, 
para justificarem uma pre>messa não 
cumprida), que Isso não importa. na. 
cassação da autonomia do município, 
pois que esta está plenamente ressal
vada: 

l.º - Pela. eletividade dos vereado
:es da e1mara munlcipa.l. 

2.0 - Pela administração própria, 
no que respeita. a.o seu peculiar in
terêsse, e especialmente qua.nto: 

a.> à cr!açllo dos tributos da sua 
competência e à 11rrecadaçilo e aplica
ção das suas rendl!.a. 

b) à organização dos serviços pú
blicos locais. 

Tenho po.ro. mim que to.l argumen
to, além de contraditório, é ingên110, 
quando nlio sofütico. Contraditório, 

· porque o munlclplo que não elege o 
seu prefeito nno tem o. administração 
prJ)pr!n, s:aro.ntld11 pelo próprio arH
go 126 do projeto constitucional. 

Dlr-l!Cl-é. que o Pl'()telto é um mcrn 
executor dM lcln c1110.nado.s das Gtl
ma.ro.11 Munlclpnt~. e, assim· sendo, a 
sui.. nomcnql\o, ou aun eleição, em nada 
dlmtnuln\ a. 11 utonomta municipal. 

Mo.R 1\ rcnposta o. uma afirmativa 
t.iio lniillnua. qucm1 nõ-la dá é Carlos 
Mnxtm1U11no, no o.firmar que "não 
existe autonQlllln, desde que a autori
dade mn.te poderosa.. a exe<:utiva, é no
mcndn por um poder estranho". 

AllnH, SrH. Constituintes. nunca se
rhi demn!s lembrar, nesta hora em 
que i;c pretl'ndc praticar um atentado 
il educnçllo democrática do. nosso pais, 
a Rábla Jlçúo de Rui Barbosa quando 
di?.: "l<('rln aulúnomn uma nação que 
elcge8se os seus JeR'lsladores, mas não 
interviesse na c~côlhn dos executado
res das suas lei~~ 

"Podcrta.m 11cnr.o prezar-se de au
tónomos OH nonHo~ Elita.dos: se. corren
do por "ur' ,,;ont11 n eleição das suas 
Cà!nnrnH l..f'l!l!ln Uvnfl, coubesse a po
deres cxtrnnllnK 11 nomeação dos seus 
Gowruadorca ou l"l'Clllldentes"? 

"Elltrt1 oa pró11rlog !nd!v!duos, ha
veria. l\l1<uem por nutOnomo a quem se 
não conRanLl••~ ~rirem o seu, dispo
rem do 11eu, contr11tnrc:n sõbre o seu, 
reg~rcm n Nnn vida e os seus bens, se
não mertlant.o 1m~N1ores, tutores ou 
curndorea ?" 

"Oo1no cl, pol11, C\Uc só aos munici
p!oa ar. nAo D.JU•tll. uma noção tão 
axlomAt.loa, de 1onao comum, e só o 
1eu lnt>l!rêuc dci na.do. se ressente, só 
n sua a utonomln em nada padece 

quando quem a sua administração pre
side, quem lhes gere o patrimônio, 
quem lhes exe<:uta a legislação, quem 
lhes apura os negócios, quem lhes no
meia os funcionários, quem lhes arre
cada os tributos, quem lhes despende 
a renda, é um poder adventício, a êles 
sobreposto cliscrlcionàriamente por 
uma soberania extranha?" 

Assim, Sr. Presidente, por -mais que 
se procure disfarçar o que fica pa
tente, é que certos e determinados mu
nicípios não gozarão de autonomia. 
É o pago que lhes querem dar, pelo 
voto que receberam, os Constituintes 
de 46. 

Desta tribuna, vá.rios deputa.dos, com 
grande brilhantismo, já defenderam, 
não só a autonomia do Distrito Fede
ral, como também a dos municípios 
das Capitais e dos eIIi que se situe 
base ou pôrto de importância milltar. 

A mim. como autor da emenda que 
manda suprimir do parágrafo único 
do art. 126 as pslavras "nas de águas 
minerais naturais, quando beneficia
das pela administração estadual ou fe
deral". cabe demonstrar a necessidade 
da eleição de Prefeitos também pesa 
estes municípios. 

Antes, entretanto, é preciso remon
tar à origem da intervenção do Go
vérno Estadual nas estâncias hidro
mirierais. 

Em 1903, quando ainda os Govêrnos 
ctos Estados tateavam no sentido de 
encontrar uma forma de administra
ção capaz de bem atender o interêsse 
e o desenvolvimento dos municípios, 
'.Minas Gerais, com a experiência ·-de 
apenas 12 anos de vida republicana, 
condenava, de certo modo, a autono~ 
mia ampla para alguns municípios, 
~ob o argümento de que muitos. além 
de não terem provado a sua capaci- · 
dade de administração autônoma, não 
deviam fugir ao contrôle do Govêrno 
Estadual, que tinha nêles grandes in
t-erêsses, tratando-se, como se tratava, 
de fontes de águas minerais. 

Por essas razões, o Govêrno do 
Pr"5idente Francisco Sales solicitou 
da Congresso Mineiro uma · lei que 
delegasse poderes ao Estado para no
meação de Prefeitos nas estância.s 
hidra-minerais. 

Defendendo o projeto dessa lei no 
Sena.do mineiro, o Senador Camilo 
Prates encarecia a necessidade de 
Uilla reforma na organização" muni
cipal. justificando-a da seguinte for,
ma: "Não digo que os municípios te
nham mentido inteiramente à nos
sa expectativa. Seria uma acusação 
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Injusta. Se é verdade que multas câ
maras têm deixado de cumprir os 
seus deveres, muitas outras, em sua 
grande maioria, têm praticado a au
tonomia municipal, com grandíssimo 
proveito para o progresso local, e não 
tardaremos a ver o trabalho esta
tístico que nos prove essa afirmação. 
Mas êsse fato não ilude à necessida
de que temos de reformar a orga
nização municipal em certos pontos, 
e muito principalmente no caso 
atual. em que estão em jôgo interês
ses da alta administração do Estaê.o, 
porque se trata das fontes de águas 
minerais''. 

"0 Estado pode entregar a admi
nistração de patrimônios dessa na
tureza, das águas minerais, que são, 
se não me engano, as únicas do Bra
sil na espécie, pode entregá-las às 
municipalidades, que em geral são 
eleitas sob o dominfo da paL'Cão par
t.ldária? 

O Estado deve presenciar que êsse 
patrimônio se desbarate sem influir 
para evitar o grande mal? 

O Estado tem ali respeitá veis inte
resses; interêsses que se relacionam 
com a saúde pública e com o bem 
estar público._ os quais estão ali com
prometidos pela administração muni
cipal, que ainda não se mostrou ca
paz; de os dirigjr,.. 

Entretanto, já naquela época, no 
próprio Senado mineiro, uma voz se 
levantou, criticando acremente o pro
jeto em questão, que vinha cercear a 
autonomià de cPrtos municípios. 

Era a do Secador ;Virgílio de Melo 
Franco que, com sua· reconhecida au
toridade, assim se manifestava: 

"Depois da prática do sistema re
publicano. voltamos. por un1 movi
mento de reação. ao ponto de par
tida. 

Procuramos tirar das Câmaras Mu- · 
nlclpals quasl tôda a sua autonomia, 
Infringindo assim o preceito de que 
o govérno democrático é a base jo 
govêrno representativo. 

E' um:i. perfeita violação à Cons
tituição Federal, porque a conversão 
i:aa municipalidades em prefeituras 
Importa na supressão dos municípios, 
na abolição da autonomia local ga
rantida pela Constituição da Repú
blica. 

As prefeiturns não são pessoas ju
r!dlcas de Direito Público, como o 
são os municípios: o prefeito é de 
nomeação do , govêrno, portanto não 
é agente executivo, não é presiden
te da câmara. Logo. uma criação in
teiramente diversa, uma perfeita ano-

malia que se afasta dos moldes 
constitucionais. 

Portanto, não asseguramos a auto
nomia do município". 

Continua ainda aquele Senador: 
"Penso, Sr. Presidente, além de 

tudo, que não se precisava criar pre
feituras para se conseguir uma admi
nistração especial nas águas minerais. 
Bastava que o Govêmo, entendendo-se 
com as Câmaras Municipais, em cujo 
território houvesse águas minerais, 
desligasse a porção de território neces
sária, submetendo-a inteiramente à 
sua administração". 

Mas, senhores, mau grado uma cri
tica tão sensata e procedente, onde o 
notável senador Melo Franco iá an
tevia os funestos resultados daquela 
lei, o congresso mineiro, em 13 de 
agô~to de 1903, promul1rn a lei n. 0 5. 
adicional à Constituição do Estado, 
estabelecendo pelo seu art. 10 que: 
"A administração dos municípios ou 
distritos em que existam águas mine~ 
rais em exploração. bem como a da 
Capital do Estado, será cor.fiada a 
um Conselho coletivo e a um. Prefei
to nomeado pelo govêrno. " 

Eis, Srs. Constituintes, a origem 
desse regime de exceção. 

Pretenderam,_ como ·se vê, os legís
ladores mineiros, introduzindo essa 
inovação administrativa, fazer uma 
experiência. de vez que em 10 a!1os 
de administração própria, muitos mu
nicípios não haviam correspondido à. 
expectativa que dêles se esperava. 

Hoje, persistem ainda os consti
tuintes de 46 no propósito de manter 
a intervenção do Estado nos muni
cípios hidra-minerais. 

Não atentam. entretanto, os que 
pensam dessa forma, no que foi. para 
essa cidades, êsse regime de exce
ção. 

Naturalmente. conhecem, da vida 
das estações hidra-minerais, apenas 
uma faceta, que é sem dúvida das 
mais agradáveis, qual seja - a sua 
parte social e recreativa. Entretanto. 
se conhecessem o drama íntimo dês
ses municípios e de seus munícipes, 
tenho certeza de que não advogariam 
para- éles um ti::atamento tão desi
gual e tão injusto. 

Vejamos em Minas, em 43 anos de 
administração Estatual, o que lucra-
ram tais cidades. ' 

Comecemos por Poços da Caldas, 
que, por ser a mais conhecida, é cons
tantemente citada. como sendo a. pri
meira. das nossas estâncias bidro
minerais. 
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Realmente, não se pode negar que 
$te m'llllicípio r.!l(lebeu, por parte do 
fec-.mdo govêrno do grande Antô~o 
carlos, uma soma enorme de benefi
cies. O Estado inverteu nesta cida
de, segundo consta, cêrca de 35 mil 
contc·s. remodelando-a inteiramente. 

Mas, termir.J.do que foi o govêrno 
clêste ilustre estadista, quais os be
nefir.:ios usufruídos por Poços de Cal
das, por parte da administra~o pú
blica, quer estadual. quer municipal? 
Nenhum. 

Tudo que alí se fez, de então para 
cá, é obra excltISiva da iniciativa par
ticular. 

Os poderes públicos ja.mÍl.is cuida
ram de atender aos problemas locais. 
Sendo uma estância eminentemente 
cura,tiva, po5sul, entretanto, Poços de 
Ca.kias, a.penas uma Santa Casa, que 
"itive da caridade pública. Vias de co
municação, existe apenas uma que liga 
a São Paulo, construída quase que to
taln:nente pelo Govêrno Paulista, pois 
que são de construção do Govê:mo mi
neiro apenas· pouco mais de 10 qui
lômetros. 

Os municípios mineiros, vizinhos de 
Poço.s de Caldas, só têm acesso a essa 
cidade no período das . seeas e, assim. 
mesmo, por estradas quase que intran
sitáveis. No período das chuvas, fi
ca ela segregada de tôda Minas Ge
rais, só tendo, comunicação com o Es
tado de São Paulo. Para se ter uma 
noção exata da incúria do Govêrno 
neste ponto, basta acentuar que o mu
nicipio Mineiro de Aru:lrada.s .. dista de 
Poços de Caldas a.penas 30 quilôme
tros, não tendo, entretanto, qualquer 
via de comtmica.ção ligando essas duas 
c1d1ldes. De Alienas, numa distância. 
de perto· de 90 quilômetros, para se 
atingir aquela Estância, leva-se, de au~ 
tomóvel, 5 horas, durante a sêca, po!S 
nas águas ninguém se arrisca a essa 
viagem. por ser uma verdadeira aven
tura. Enfim. Sr. Presidente, afirmo, 
sem receio de contestação, que Poços 
de Caldas é uma cidade isola.da do 
:nosso Estado, por culpa da a dminis
tração Pública. 

No que toca à instrução pública, o 
Govêrno também jamais cuidou des
se problema naquele município. Tu
do o que alí existe é de iniciativa ex
clusiva.mente particuloa.r, pois que o Es
tado mantém apenas um Grupo Esco
lar, que de forma algum.a atende ás 
suas necessidades. · -

E a cidade em si, que realmente foi 
quase que totalmente remodelada no 
bellem~to govêrno de Amõn!o car-

los, he>je, por culpa da admini.stmção 
municipal, apresenta: um aspécto - de
solador, com as suas ruas imnndall, 
maltratadas, enifim, com todos os 3e'\lll 
problemas abandona.dos. 

Dir-se-á, .entretanto, que o Estado 
já. dispendeu alí, nas obras de reIDOlle
lação, cêrca de 30 mil contos, não po
dendo, portanto, nada mais fazer, uma 
vez que tem que atender a outras Bt
tâncias hidro-minerais. Mas, senholl86 
cOn.stituintes, tal ponderação em nada. 
procede, porque, se é bem verdade que 
o cofre público estadual inverteu em 
Poços de Caldas tal !mpÕitâD.C:iâ, Ili.e 
é menos verdade que, por sua vez, ar
recadou ali, de 1941 a 1945, port.u!to 
em cinco anos apenas, Cr$ ....... . 
24.021.253,40. Se aduzirmos a essa. im
portância a arrecadação municipal 005 
anos de 1941 a 1945, num montante de 
Cr$ 10.218.991,20, e mais a lmportân- · 
eia do arrendamento do cassino Pâ
lace Hotel, que se eleva a Cl"S .... 
8.000.000,00, teremos um total de Cr$. 
42 .240. 244,60. Eis, Sr. Presidente, em 
quanto se sangrou aquele municipk>, 
em cinco anos a.penas, para se jusWi
car um gasto de 30.000.000 de on1-
z~iros. Ne>te-se que,nessas parcelas, Dl.o · 
estão incluídas as rendas do Pá.lace Ho
tel e das Termas Antônio Carlos, qne 
também são exploradas diretameJde 
pelo Govêrno do Estado. 'Por ai se 
vê que o Estado já está. pago e :re
pago por tudo que aplicou naquele 
município. 

E as outras estâncias hidro-mbwi
rais, quais os benefícios que usufnú
ram com a administração do Go'rir
no Estadual? Para Cambuqulra, Lam-· 
barí, São Lourenço e Caxambu, ja
mais o Govêrno .volveu as suas 'fi&
tas. Tanto a administração estadtUrl 
como a municipal votaram a tais mu
nicípios o mais completo descaso. 
Tudo foi abandono. Produção agrí
cola quase não existe, porque o Go
vêrno não fomentou, nem tão poaso 
estimula a radicação de fa.mflfas agri
cultoras e horticultoras. Muito -.el' 
contrârio, até, pois que de um só mw.
nicípio, o de Cambuquira, no. Goyêr
no do Sr. Valadares, cêrca çl.e duzell
tas familias emigraram por Dão pode
rem pagar os impostos· do trabalho 
em pequenos sítios. Estações de ema, 
por excelência, o Estado não po!IRI, 
em qualquer dessas cidades,· um mo
desto hospital que seja. No que 9e 
relaciona com a Instrução p(tblica, a· 
inércia do govêrno ainda se fu l!ell
tir .de maneira calamitosa, pois -que e111 
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tais cidades existem apenas modestos 
grupos escolares, que de nenhuma for
,ma. atendem às suas necessidades. 

· A iniciativa Particular é que tem 
sido a grsmde animadora do progresso 
das estâncias minerais. Em Ulllà de
las, a de São Lourenço, tudo se deve 
ao particular, desde o aparelhamento 
industrial da estância e aproveita
l!lento de suas ãgues, até à sua gran
de indústria hoteleira. Nada deve 
à ação direta do govêrno. O mesmo 
acontece em CambuqUira, com a 
agravante de, ai, o govêrno ter-se 
<>posto ao =.umento do Patrimônio da, 
estância promoVido pelos seus filhos, 
anulando a sua energia empreende
dora. E' o caso do Parque das Aguas 
arrendado sob condições que· obriga
vam, não ao arreda.tário das fontes, 
mas ao Estado a proceder ao seu pro
gressivo aparelhamento; nunca éste 
1iltimo se interes.sou para que se mo
dificasse uma situação de que depen
dia e ainda depende integralmente a 
'vida da cidade. E agora com o con
trato a ·terminar no próximo mês de 
agõsto, não tom<iu qualquer inicia ti
va para que solução urgente fôsse 
dada nesse sentido. Lambari e ca
:icambu padecem dos mesmos males. A 
velha questão Werneck fêz ruir tô
das as esperanças de mna grande es
tância em Lamliari, porque desde a 
data dos primeiros melhoramentos a 
administração estaduál desinteressou
~e até pela conservação .do majes
toso paléclo que era o Cassino, tendo 
·chegado alguns govêmos a despojã"lo 
progressivamente de quase tOdos os 
objetos de arte que lã se encontra'
vam. ,Em Caxamou, como em SãJ 
Lourenço, foi também a iniciativa 
:particular que tudo realizou. E o seu 
belo parque e Prtmorosa indústria são 
frutos do desvelo de uma emprêsa 
dedicada ao progresso ela cidade pois, 
indo além de suas obrigações contra
tuais, aparelhou convenientemente o 

· parque das nuas e·· contriowu pam 
o desenvolvimento da bem organiza
da indústria hoteleira local. 

Entretanto, nessas cidades até mes
mo a energia elétrica é insuficiente, 
cumprindo acentuar que em Caxam
bu e São Lourenço, ambas servidas 
por uma mesma usina, no período 
·das secas nem os elevadores funcio
nam por falta de fôrça motriz. 

Para melhor caracterizar o des
caso das administrações públicas pa
ra êsses munic:!pios, basta ressaltar 
.que 3 dêles, - Caxani.bú, São Lou-

renço e Cambuqulra, nem são co
marcas, muito embora não lhes fal
tem requisitos para tal. 

Mas, Sr. Presidente, se a adminis• 
tração pública estadual vota tanto 
desprêso para essas estâncias, a pon
to de não. dotá-las com qualq)ller 
melhoramento, delas muito se lembra 
para arrancar - impiedosamente - o 
suor do ·trabalho dos seus habitan
tes, com impostos verdadeiramente 
extorsivos, a ponto de Caxambú ter 
contribuído para os cofres públicos 
municipais e estaduais. nestes últi
mos cinco anos, com a importância 
de 12 .200 contos, São Lourenço cotn 
a quantia de 13.979 contos e Cam
ouquira com 6.00V contos". 

O Sr. Carlos Marighela - V. Ex.ª 
permite um apàrte? Quer dizer que . 
V. Ex." estã inteiramente de ·acôrd.o 
com a autonomia para êsses Muni-
cípios? • 

O SR. LICURGO LEITE - Sim. 
Perfeitamente. 

o Sr. Carlos Marighela - Os ar
gumentos que V. Ex." vem expen
dendo tão brilhantemente no seu 
discurso demostram que os males 
désses Municípios resultam' da falta 
de autonomia. 

O $R. LICURGO LEITE - MUi
to bem. 

"Eis, Srs. Constituintes, o trata
mento proporcionado às estâncias 
hidra-minerais em nosso Estado: Tu
do se lhes exige e :nada se lhes dá; 
nem 'mesmo o direito de escolherem 
livremente os seus administradores. 

Com referência a Araxá, eu me 
abstenho de fazer qualguet- comeii
tãrio, para não me alongar demais 
nestas minhas considerações. Peço, 
apenas. aos Srs. Constituintes, que 
leiam a honesta reportagem do "O 
Globo". feita em 29 de maio úl
timo, onde hão de verificar que o 
que se fêz naquela. cidade foi um 
"Criminoso delírio de grandeza, er-

. guendo-se castelos suntuosos, com a 
mais negra nllséria em volta"! _ 

O Sr. WeUingto~ Brancliio - "'iT. 
Ex.ª permite um aparte? Araxá. não 
é obra, apenas, do govêmo Valada
res, mas, sobretudo, do Prefeito Faus
to AlVim, um dois mais altos valo
res da União Democrática Nacio~ 
nal. 

O SR. LICURGO LEITE - Não 
me estou referindo ao govêrno Va
ladares. V. Ex.ª está se adiantando 
demais na defesa do ex-governador. 
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Por tudo que acabo de expor, con
clui-se que nada justifica a inter
venção do Estado nos municfpios hi
<iro-minerais. Nem mesmo a admi
nistração e a exploração das fontes 
de âguas minerais são motivos para 
isso,. pois que mesmo com Prefeitos 
de sua nomeação, o Govêmo Esta
dual jamais lhes entregou a adminis
tração dessas fontes, fazendo-o dire
tamente como em Poços de Caldas e 
Araxá., ou arrendando-as a terceiros 
como nas demais. 

Por último, Sr. Presidente, salvo 
raras exceções, nunca se cogitou de 
dar aos municipios hidro-miners.is 
Prefeitos que estivessem à altura, não 
só- pelo conhecimento técnico dos 
problemas de tais estâncias, como 
também pelo tirocinio de administra
ção do exercício de tais funçõei;. 

Os únicos reqUisitos, que se faziam 
necessários para aquêles cargos, eram, 
ou laços de parentesco ou -de ami-
zade com os governantes. -

E tanto isso é verdade, que, nes
tes últimos anos, dos seis municí
pios de águas minerais ex:istentes em 

·Minas, três dêles eram administra
dos por pàrentes próximos do in
terventor do Estado. E o resultado 
dessas nomeações é que os Prefeitos, 
no afã de só agradarem os poten
tados políticos, nao passaV!Ull de ver
dadeiros "mestres sála'', que tinham 
por obrigação receber hóspedes Ilus
tres, proporcionando-lhes tôda espé
cie de homenagens e diversões de tô
da ordem, inclusive noitadas em Cas
sinos, à custa dos cofres públicos, 
enquanto que o município e seus ha
bitantes ficavam no mais completo 
abandono. 

Assim administradas, arcam ain
da essas infelizes cidades com despe
sas de hospedagem, recepções de ho
menagens prestadas aos que para ali 
iam e vão recomendados pelo Palâcio 
da Liberdade, que, nestes últimos 
anos, melhor seria se denominado 
"Palâc1o das Liberalidades." 

Para ·que os Srs. Constituintes pos
sam ajuizar de como eram esbanja
dos os dinheiros pú!llicos, trago ao 
conhecimento da Assembléia apenas 
alguns dados de despesas pagas pe
los cofres públicos estadual e muni
cipais ao Pá.lace Hotel de Poços de 
Caldas: 
~WÇÃO FORNECIDA PELA CIA. BRASIL DE 

GRA?fDES HOTÉis, .'IR!IENDATÁRIOS DO 
PÁt.ACE HOTEL DE POÇOS DE CALDAS 
A:rf 1940: 

- Hospedagem fornecida à 
Exma. Sra. Dr. Getúlio 
Va.rgas e recebida. das 
Termas Antônio Carlos 

. em 6-3-34 • . . • • • • • • . . . . • 25: 192$70(). 
Hospedagem fornecida ao 

Cap. Ten. Ernâni Ama-
ral Peixoto em 13-9-34 • 1 :412$10Cl 

Hospedagem fornecida à 
Sra. Getúlio Va.rgas em 
25-2-35 ••.••.•.••••.... 13:743$10() 

Hospedagem fornecida -ao 
Dr. Vá.lter Sa.rmanho e 
familia em 25-2-35 • . • . 5: 008$00(). 

Jantar oferecido ao Sr. 
Benedito Valadares em 
2-2-36. Pago por conta 
em 21-2-36 . . . . . . . . . • . • . 3:000SOOCJ 
e por saldo em 14-3-36 
- 3:367$000 - total . . . . 6:367$000 

O Sr. José Bonifácio FilJto - V;·Ex.ª 
permite um aparte? V. Ex.ª diz "jan
tar oferecido ao Sr. Benedito Valada
res". Quem <> ofereceu ? O Estado ? 

.O_SR.. LICUR.GO LEITE - Sim; 
foi o EStado~ __ ... 

O Sr. José Bonifácio - Quem pa
gou? -

O SR.. LICUR.GO LEITE - O Es
tado. 

O Sr. José Bonifácio - Então o 
Sr. B&>.edito Valadares ofereceu um 
jantar a si próprio ? ! (Riso) 

O SR.. LICURGO LEITE. - Ban
quete oferecido ao Sr. 
Benedito Valadares em 
19-2-36 • . • • • • • • • • • • . • • • 12:000$000 

Hospedagem fornecida ao 
Sr. Benedito Valadares e 
comitiva e paga em 24-3 
de 1936: 
Sr. Benedito Valadares . 10:856$700 
Sr, Antônio Lôbo . . . . . . . 1 :366$000 

O Sr. José Bonifácio Filho - Per-
mita-me o nobre orador esclarecer que 
o Sr. Antônio Lôbo era .empregado do
méstico no Palácio da Liberdade. Não 
tinha cargo público. 

O SR. LICURGO LEITE -
Dr. Juscelino Kubitschek 1:944$00C> 
Cel. João C. de l'Jbu-
querque ............... . 
Dr. Mârlo Matas . . .... . 
Dr. Israel Pinheiro . . . 
Dr. Vicente Silvei!"a .... 
Hospedagem fornecida 

1:055$000 
1:137$000 
2.541$000 

918$900 

ao Sr. Marques dos Reis 18:636$300 
o Sr. José Bonifácio Filho - V. 

Ex.ª está lendo despesas pagas pele 
Estado de Minas ? 



-111-

O SR. LICURGO LEITE - Pelo Es
iado de Minas e municípios ao Pá.la
ce Hotel d~ Poços de Caldas. 

O Sr; Luís Viana - Quem pagou ? 
O Estado ou o município ? 

O SR. LICURGO LEITE - Algu
mas parcelas foram pagas pelo Estado 
outras pelos municípios. 
Hospedagem fornecida ao 

Dr. Luís Vergara e famí-
lia em 10-11-36. •...•.. 4:346S30G 

Hospedagem fornecida à 
Sra. Getúlio Vargas e co-
mitiva em 15-9-36 • • . . • • 6: 803$000 

Pago forneciment-0 de 3 
caixas de gasolina :para 
o a.vião do Sr. Getúlio 
Vargas . . . . . • . . . . . . . . . . 240$000 

Hospedagem fornecida ao 
Sr. Lourival Fontes em 
2-10-36 • • • • • • • • • . • • • 2: 035$800 

Hospedagem fornecida ao. 
Sr. Israel Pinheiro em 
10 de agôsto de 1937 • • 778$000 

··Hospedagem forneciàa ao 
Dr. Marques dos Reis e 
iamilia, em 1 de setem-
bro de 1937 •••••••••. 30:455$200 

Hospedagem fornecida à 
Sra. Dr. Getúlio Var
gas, em 28 de setembro 
de 1937 • • . • . • • • • • • • . • • • 11: 304$300 

Hospedagem fornecida. ao 
Sr. Benedi.to Vai.a.dares 
e fami1i:i., em 26 de fe-
vereiro de 1938 • • . • . • • • 8:749$200 

O Sr: Luiz Viana - Os númerJS 
que V. Ex.ª está. lendo explicam 
P8!"que se achou curto o prazo de 
qmnze anoo ! 

O SR. LICURGO LEITE - Ainda. 
bem. 
Hospedagem fornecida à 

comitiva ão Sr. Bene
dito Vala.à.ares, em 26 
de fe<Vereil:o de 1938 • • 5:347$300 

Hospedagem fornecida à 
&-a.. Getúlio Vargas e 
D. Alzi;ra Vargas. em 
ll6 de feve.-reiro de 1938 . 16:818$000 

Beepedagem fornecida à 
Sra. Aimé de Sá Si
mões Lopes e Válter 
Sar.ma.nho e filha, em 
li& .de fevereiro de 
1 9 3 8 • . • . • • • . • • • • • • • • 14:893$700 
~agem fornecida a.o 

Cte. Erll34li . A. PeL'l:O
tio, Sr. Lutero V arga.s e 
Jônio Albuquerque, em 
2i de feva-eiro de 1938 4:397$000 

Ho.;pe.;:;,;;-cm :ornecida ao 
Sr. Gótúlio Vargas, em 
29 de março de 1938 • • 39: 952.l-OlltJ 

Hospedagem forneeida ao 
Sr. Vàlte.r Sarmanho e 
familia e Sra. AiMé de 
Sã Simões Lopes, em 
29 de ma:rço de 1938 . • 21: 53llS200 

Hos~a;;em forneeida a.o 
S::-. Jt>nio de Albuquer
c;-u ':! ~ Ernani A=a.I 
Peixo:-0, em 29 de mar-
ço de 1938 • . • • . • . • . . • • 3: 67!17200 

Hos:J)edãgem forneeida ao 
Sr. Benedito Valadares., 
em 29 de março de . 
1 9 :; 9 . • • • • • . . . . • • • • • • 9: 977$81)() 

O Sr. José Bonifácio - Que govér-
nad.or -c..auo ! 

O SR. LICURGO LEITE - Ca
ríssimo! 
Hos:;>eàa;;em fornecida a.o 

Sr. ~lãrio Matos e Co
rone! João e. Albuqu&
que, ;;m 29 de março 
e.e 1338 ·. . . • . . . . . • • . . . • 2: 62Q$3rJo 

Hospedagem fornecida ··ao 
S::-. Olinto Fonseca Fi
lho. e::n 29 de março ãe 
1 9 3 s . . . . . . . . .. . . . . . . . 1:846$2:10 

Hospedagem fornecida. aos 
Srs. Antônio Lôbo e 
Lf\"iO de Na.poli. em 29 
de m::..rço de 1938 • . • • 5: 513$%0 

Hospedagem fornecida ao 
Sr. José Morais . . . . . . 2:G34~900 

H~"}:ledagem forneeida ao 
Sr. Getúlio Varga.s e 
fami:ia, em 2 de abril 
ê.e ~S38 . . . . . . . . . . . . . . • 23:i25S7CO 

Hosp~da;:em fornecida ao 
S::-. Válter Sarro.anho e 
Aimê Simões Lopes, em 
2 de abril de 1938 . . . . 2: lê:<S500 

Hcs;:>eilagem fornecida ao 
Sr. 3encdito Valada,res, 
_e~ ~ de abril ãe 1938 . . 3: 2iGiSUO 

O Sr. José Bonifácio - 0!;.;rrve 
V. Ex." que. a est.i. altura, o Sr. Bt•
neô.i to Valadares está mais mNks
to ... 

O SR. LICURGO LEITE 
Hospedagem fornecida ao 

Coronel João C. Al
buqu~que e Sr. Olinto 
Fonseca. Filho, em 2 de 
:::.bri! de 1938 . . • • • . . . • • 7ô3!600 

Hosned~.gem fornecida. ao sr . .:>.ntõnio Lôbo e Li-
Yio de Mafoli. em 2 de 
zbril de 1938 •••.••..•• 363~600 
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Hospedagem fornecida ao 
Sr. José Mora.is, em 2 
de abril de 1938 . . . . • • 840$500 

Hospedagem fornecida ao 
Sr. Getúlio Va.rgas e 
comitiva e B. Valada
res e comitiva, em 8 
de março de 1937 .... 114:105$600 

o Sr./ José Bonifácio - Quanto? . . 
O SR. LICURGO LEITE -

CrS 114.105,60. 
O Sr. José Bonifácio - Nessa im

portância deverá estar incluida algu
ma despesa de jõgo. Não é possivel 
uma conta dessas ! 

O SR. LICORGO LEITE - Não se 
apresse o nobre colega, pois, dentro 
em breve, citarei outra verba bem 
mais interesante. 

(Lendo) 

Pagamento de conta de portaria 
do Sr. B. Valadares em 8-3-46 -
CrS 18 . 468,2{). 

O Sr. José Bonifácio - Portaria 
também dâ despesa? Eis o motivo pelo 
qual s. Ex.ª o Sr. Benedito Valada
res nã-0 quer deixar o con:rõle poli
~ico de Minas Gerais. 

O SR. LICURGO LEITE - Essas 
contas de portaria devem significar 
:n uit:i coisa ..• 

<Lendo): 
Pagamento de . conta de 

portaria do Sr. B. Vala
dà.res em 8-3-37 •.• , .• 

_..,...Pagamento de .conta de 
portaria do Sr. Getúlio 
Vargas em 8-3-37 ...••• 

Hospedagem fornecida ao 
Sr. Juscelino Kubitchek 
em 15-3-37 .•••......•. 

E:ospedagem · fornecida à 
Sra. Getúlio Vargas em 

15-3-37 •••••••..••...•••• 
·H-0spedagem fornecida ao 

Sr. Luís Vergara e fa
milia em 2~5-38 ..•..• 

Hospedagem. fornecida à 
Sra. Getúlio Vargas ·e 
família em ·1-2--40 ; •.• 

Hospedagem fornecida ao 
Dr. Otâvio Amadeu e 
familia em 1-2-40 •.••• 

Hospedagem f-0rnecida ao 
Sr. B. Valadares e fa
milia em 2-3-40 ......• 

Hospedagem f-0rnecida. ao 
Sr. Ernani Amara: Pei
xoto e Sra. em 2-3-40 
Dr. Ovidlo Abreu em 
2-3-40 ••.•.••••..•••••• 

18:468$20() 

2:252$10() 

212$100 

4:647$800 

2:550$200 

19:566$900 

18:249$900 

15:060$1-00 

5:507$10() 

7:056$600 

Hospedagem fornecida ao 
Sr. Israel Pinheiro e 
familia em 2-3-40 •... 

Hospedagem forneciaa ao 
Cel. João Carneiro Al-
buquerque ............ . 

Conta de despesas feitas 
pela sra. Getúlio Vargas 
e comitiva no Grill
Room do Pâlace Cassino, 
conforme nota apresen
tada pelo Sr. Manuel 
Visconti. Esta conta foi 
autorizada pelo Djalma 
Mendonça, Ecônomo dos 
Serviços Termais, oon
forme carta de 16-1-40 

Hospedagem fornecida. ao 
Sr. Artur de Sousa Cos
ta em 3-4-40 ...•....•• 

Banquete oferecido pelo 
Sr;-Joaquim Justino Ri
beiro, prefeifo de- Poços 
de Caldas às sras. Minis
nistro do Exterior e da 
Educação em 3-3-40 .. : 

Hospedagem f-0rneéida ao 
Dr. Lourival Fontes e 
sra . em ~4-40 .......• 

1 
5:850$900 

3:691$300 

.16: 157$800 

7:665$'700 

8:720$000 

1:715$000 

. E' de se notar, Sr. Presidente, que 
os dados ora apresentaln>s, se refe
rem apenas ao lJériodo de 1934 -a. 1940, 
pois, desta datá em diante, o · Hotel 
de P. de Caldas pass:;a a ser adlni
nistrado diretamente pelo Paiac!o da 
Liberdade, que, como é sabido, não 
costuma prestar contas de qualquer 
espécie, se negando até a responder 
um pedido de informações que sôbre 
êsse assunto dirigi ao Govêrno de 
Minas, há cêrca de 2 meses, por in
termédio da Mesa desta Casa. 

o Sr. José- Bonifácio - V. Exª. 
mostrou. com bastante clareza, a ma
léfica intervencão do Estado nos Mu
nicipios . onde eld.stem ãguas minerais. 

O SR. LICURGO LEITE - Eis, 
Sr. Presidente. os crimes praticados 
contra as estações de águas pela. in
tervenção exorbitante do Estado na. 
sua arlminlstração. -

Não devemos nós, os Constitlintes 
de 46, consentir que se expàlie tais 
to conferido pelo regime democráti
co, o de se governarem a si mesmos. 

Não podemos, conscientemente, re
petir o êrro dos congressistas minei
ros de 1903. Se, naquela. época, ape
nas 12 anos de experiência foram bas
tante para determinar uma. reforma. 
na administração municipal, agora, 
com 43 anos da mais negra. realida
de, não podemos admitir que ainda 
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continuem essas cidades sob um regi- dade, a honestidade, o pudor públi-
me de exceção tão injusto. co. :Pois não pode haver maior ul· 

Se estabelecermos, como está no trage à vergonha de um povo, à ho-
projeto da Constituição. um regime nestidade geral de uma. nação, à ver
de coação para. as estâncias hidro- dade conhecida por tal do que essa. 
minerais, estaremos praticando um tutela exercida sõbre as municipali-
ato anti-democrático, esquecendo-nos dades, a pretexto da sua inculcada mi-
da seguinte lição de Lindsay: "E' ca.- norlctade moral, da sua. incapacida.-
ra.cteristico do Estado democrático de Para. se governarem, por Gove1·-
considerar que a coação de que dispõe nos que se achatiam interdictos, ou 

-- deve empregar-se a serviço da liber- recolhidos a casas de orates, quando 
daàe." • não a penitenciárias, se o povo dos 

Nada, portanto, Sr. :P1·esidente, jus- Estados brasileiros, que êles reduzi· 
tifica a ·negação de autonomia às es- ·mm à falência mais vergonhosa e à 
tâncias hidra-minerais. mais dissoluta anarquia, tivesse o 

Todos os argumentos caem diante amparo das leis e dos costumes. como 
do que vimos presenciando há tão nos Estados Unidos da América do 
longo fempo. Norte, para corrigir exemplarmente 

Apreciei, uma. por uma. tõdas as as autoridades relapsas, dcsacredita
ponderações surgidas na Comissão das e criminosas, em vez de estar 
Constitucional, tentando justificar a condenado a vê-Ias 'IIO auge da ir• 
necessidade do parágrafo único do responsabilidade, onde malbaratam o 
art. 126. E tôdas elas, confesso. não suor, o sàngue, a honra dos cidadãos, 
me pareceram de molde a justificar e dessa profanação de tantas coisas 
aquelas exceções. sagradas tecem a pfu:pura da sua. lo-

Entretanto, unia delas, não pelo dosa tirania.''. <Muito bem; muito 
que de mérito encena, mas pela sua. bein. Palmas. O orador é cumpri-
procedência, me causou espanto: é mentado.> 
a .do ex-interventor_, de Minas, Se- O SR. PRESIDENTE - Aproxi
B. Valadares, quanao afirma: "Se mando-se o té..?Inino da sessão, con
não fõssem as dific1lldades de concili- servo a inscrição do Sr. Miguel Couto 
ar os principies da democracia e fe- Filho para a próxima sessão, uma. vez 
deração sem autonomia dos munic1- que s. Ex.ª trataxã de matéria cons-
p1os, eu seria pela nomeação dos J?re- titucional. Vou, em conseqüência, le-
f e1tos. _ vantá:-la, designando para a de ama-

Na. realidade, os Prefeitos eleitos nhã, a seguinte 
encontram · as maiores dificuldades oRDEM Do DIA 
para administrar os municípios. :E:les 
estão jungidos à situação das politi- Continuação ·da discussão úmca elo 
cas locais, e, muitas vêzes, não po- requerimento n.0 85, de 1946, sillici
aem nem cobrar com justiça os tri- tando ao Poder Executivo informações 
butos municipais. .Agora, em se tra- sôbre o número exato de Sanatórios 
tando das capitais <la República e dos existentes no pais, e número de le!t-0s 
Eitados, e das estâncias hidro-:m!ne- em cada um. <Em virtude de tU"gên-
ra.!s e das cidades climatéricas, somos eia) • , 
francamente pela nomeação dos J?re- Discussão única do requerimento 
feitos. A diferença. que o nobre depu- n.0 136, de 1946, solicitando a nomeação 
ta.do pelo Rio GrS.Dde do Sul faz das de uma comissão de parlamentares 
estâncias hidro-minerais. de proprie- para examinar, com urgência, no lO
dade e exploradas pelo Estado e das cal, a situação do pôrto de Santos, Si!.'.> 
outras que não o são não nos pare- PaUio, em face dos últimos a.contA!cl-
ceu justa; em se tratando .da no- mentes. 
meação de Prefeitos. E' que os Es- · Discussão única do· requerimento 
ta.dos consideram da. maior importân- n.0 22, de 1!146, solicitando informa.
eia as estâncias hidro-minerais e de ções ao Poder Executivo, por inter
maneira que, quase-sempre, têm a seu médio dc .. Ministérlo da Justiça e Ne
cargo os serviços municipais, para gócl.os Interiores, sõbre pagamento c;e 
que estas cidades estejam à. altura gratificações a juízes . eleitorais nC?S 
de receber as pessoas que ali vão tra- Estados e aos prepara.do:res das elei-
tar da. saúde". · ções de 2 de Dezembro último . 

. Nunca é d~ neste ponto, repe- Discussão única do requerimento 
tlr aqui as palavras de RUi Barbosa: n. 0 40; de 1946, pedindo se consigne 
"Já é demais, sechores juízes. 8erá em ata vc;ito de regozijo Pela cheg:ada 
m1ster que a. justiça, vingando a lei, do primeiro trem, conduzindo Illlné-
desa!ronte, ao mesmo tempo, a ver- rios, a Volta Redonda. 
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Discussão única do requerimento 
n.0 44, de 1946, solicitando sejam en
caminha.das ao Poder Executivo su
gestões sôbre medidas a serem toma
O.alõ para debelação da crise econômi
C!!t. 

Discussão única do requerimento 
n.0 62, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sôbre as me
didas tomadas ou a se:tem tomadas 
coin relação ao problema dos nossos 
trensportes marítimos. 

Discussão única do requerimento 
n.0 21, de 1946, solicitando que a Mesa 
da. Assembléia. oficié ao Prefeito do 
Di3trito Federal, solicitando suas .Pro
vidências junto à administração da 
Companhia Light and Power. a fim. 
de que seja:n tomadas vãrias .me<!ida.s 
QU:? beneficiem o se.rviço de tT!!.nsporte 
de passageiros de bondes. 

Di.scussão única do requerimento 
n.º 63, de 1946, requerendo seja suge
rido pela Mesa da .Assembléia. ao Po
de.- Executivo, o estudo e construção 
de duas pontes sôbre o :tio São Fran
cisco; uma ligamio Juazeiro, no .Es
tado da Bahia, a Petrolina, em Per
nambuco; e outra, neste último Esta
do, em Jati.nã. 

Discussão única do requerimento 
n.O 46, de l!l46, solicitando medidas <;o 
Poder Executivo tendentes a mobili
zar todos os recursos e meios de trans
porbe dispollive!s nos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Pa
raná, para dar vasão ao escoamentQ 
da safra do milho; e concessão q-e 
prloridade para o transporte de cereal.li 
das zonas produtoras aos centros con
sumidores. 
. Discussão única do reque:ctmento 
n." 42. de 1946, pedindo a interfe:rênc:.la 
eia Assembléia Constituinte junto &.o 
Pl>dier Executivo para. que seja. con.~
derado vá.lido para os próximos plei
tos esta.duais e i:nunicil)als o e.lll!ta
mento vol!llltâJ"lo .sob o q'Cal se reali
zaram as eleições de 2 de Dezembro. 

Discussão única do requetimento 
n.º 69, de 1~. solicitando ao Poder 
Executivo a revogação do decreto que 
prorroga, por mais um ano, o man
dato das atuais diretorias daS entids
des slndicais. 

Discussão única. do requerimento 
n.0 73- de 1946, soUcita.ndo a.o Poder 
Executivo hlformações por intermédio · 
do Instituto Nacional do .f.Jcool e do/ 
.A.çoícar, sôbre qual o estoque de açú
car exlst.ente nas usinas produt~~s 
c no comércio encarregado da distri
buição. 
· Discussão única. do requerimento 
n.0 65, de 1946, solicitando ao Poder 

Executivo a remessa, à Assembléia, li<> 
extraito da conta corrente do Govê~.no 
Federal no Banco .. do Brasil, relativa. 
ao financiamento especial do a!gotião, 
no período de 7 de outubro de 1944 até 
à presente data, bem como do P1'9-
cesso n.0 183-45, da Comissão de Fi
nanciamento da Produção. 

Discussão única da indicação núme
ro 9-A, de 1946, sugerindo que se 
represente ao :Poder Exucutivo, no 
sentido de serem propostas medidas 
urgentes de ordem econômica. 

Dicussão única. da indicação núm.e-
ro 32-A, de 1946,.sug~do ao Poder _. 
Executivo medidas a serem tomadas,"· 
com urgência, para·-desobstruçã.o dlis 
canais que ligam as lagoas "Nor!;e., e 
~Manipm-", ~o Esta.do de Alagoas, 
~c!usive a assmatura de um acDrdo 
entre os Governos da União e do l!ls
tado, para execução e conservação elas 
obras. 

Discussão única da indicação nÚ!lle
ro 29•A, de 1946, que propõe seja. 
desaprovado pela .Assembléia Consti
tuinte-o-.ato _do Poder Executivo b&i-. 
xando uni decret~le! contra o direi-·· 
to de greye; e sejam pedidas informa.
ções sôbre os motivos da presença. dos 
agentes da Ordem Política e Soe!al 
nas assetnbléias dos Sindicatos. 

Discussão única da indicação nú
mero 37-A, de ·1946, que indica seja 
sugerida ao Poder Executivo a tran.s
f erência do acervo de "A Noite" par:i. 
o Instituto Nacional do Livro e abo
lição imedia ta. dos impostos que ln'a
vam a importação do livro estran
geiro. 

Discussão única da. indicação nú
mero 44-A, de 1946, sUger!ndo ao Po
der Executivo providências para pa
gamento !medis.to de indenizações de
vidas às familias das vitimas do de-

. sastre fetroviá.rio ocon:ido em Sergipe 
no dia 18 de março P. p. • ' 

DiscusSão única do requerimento 
n.0 71, de 1946", solicitando Informa
ções ao Poder Executivo, com a i:ná
xima urgência, sObre as despesas rea
lizadas a. té r.gor:i. pelo Instituto Na
cional do -Sal com o pessoal e a ins
talação do seu escritório, inclusive da 
Diretoria da fábrica da Companhia 
Nacional de Alcal!s, no Estado do 
Rio. 

DiscuSSáo única do requerimento 
n.0 20, de 1946. solicitando a lnter
f erêncla da Mesa. da Assembléia jun
to ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, por melo de oficio, sugerin
do seja notificada a Leopoldina Rail
way, encarecendo-se a necessidade de 
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eletrificação da sua. feZTOvia, com a 
possível urgência. 
. Disc~o úhica do requerimento 
n.0 91, cíe 1946, solicitando seja infor
mado Pelo Poder Executivo o anda
mento da construção da Estrada de 
Ferro de Mossoró; o material de que 
esta dispõe; despesas com seus fun
clonár:lo.s e operárJos; se o Govê.rno 

·tem recebido rectamaÇóes contra a 
sua ad!XlinistrMão. 

Discussão única da indicação nú
mero 36-A, <ie 1946. pedindo seja su
gerida pela Assembléia. constituinte 
ao Poder Executivo a necessidade ur
gente da criação da cadeira de Tislo
logia, nas FacUldades de Medicina do 
país. 

Discussão única do requerimento nú
mero 129. de 1946, solicitando a no
meação de uma Comissão de a mem
bros, incumbida de estud11r a b:znuên
cia. na. economta nacional, das tarifas 
alfandegárias. 

Discussão única da indicação nú
mero 3S-A, de 19Ml, ped1Ddo seja .su
gerida. ao Poder Executivo a conclu
são da construção de trechos de es
tradas de ferro no Estado da Bahia. 

Discussão única da indica«:ão nú
mero 3a-A. de 1946, suger'..ndo ao Po
der Executivo nrovidências para. a. re
tirada. do cas<:C) do na.\!io "Itaearé" e 
do tubo de sucção da draga. ":Sahia.", 
que estão obstriíindo a barra d:o Põrto 
de Dhé\IS; e dragagem da mencionada. 
barra e do canal destinado à nave-
gação. · 

D!scUssão úzUca da lndkat;ão nú
mero 62-A, de 1946, · solicitando se 
constit'Qa uma Comissão para apre
sentar sugestões ao Govêmo no sen
tido de se fixar a data do descobri
mento do Brasil; com parecer da. Co
missão de Estudo das In~6es. 

DlscUsSão imica da mação lia ban
cada comunista, solicitando Que o Po
der Executivo tome as medidas ne
cessárias, para modificar as atividades 
anti-democráticas de autoridades a 
êle subordinadas. 

DfscUssão Úll!ca do Requenmento 
número · 202, de '1946, solicitando seja 
nomeada uma comissão de 5 tnembros 
a fim de serem apuradas irregular!· 
dades haVidas nos 1eprocômJ!XI, bem 
como a verdadeira situação dos le• 
presos. · 

:Oeixararn de cotnparecer 5.5' Se
:lhores Representantes: 

Pa.rti<üJ Social Democrático 
~~maronas: 

I.eopoldo Peres. 

Maranhão: 
Pereira Júnior . 
Vitorino Freire. 

P:iavj;-

Renault Leite. 
Slgefreil.o Pacheco. 

Ceará: 
Moreira da Rocha. 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio Grall.de do Norte. 
José Varela. 
Valfredo Gurgel. 

Alagoas: 
Antônio Mafra. 

Bahia: 
La1.1ro de rireitas. 
Regis Pacheco. 
NfUel.ros :Falcão. 

Espírito Santo: 
C_l!.l'los Lindemberg. 

aio de Janeiro: 
Brigido Tinoco. 

ll.!inas Gerais: 
Le'\lindo Coelho. 
Roe.rigues Seabra. 
Pedro Dutra. 
Bias Fortes. 
Cristiano MaehadC). 
Joa.quim I.ibânio. 
JO!lé Alkmim. 
ROdrigues Pereira. 
Olinto Fonseca. 

f:lão Paul.o: 
Novell JÚIÜor. 
Antõnio Feliciano. 
Martins Filho. 
Silvio de Campos. 
·Lopes Ferraz. 
.Al~ Pallna. 

l?araná: 
Munhoz de Melo. 

Santa Catarina.: 
Aderbal Silva.. 

-· Aitamiro Guimarã.es. 

~io Grande do Sul: 
Getúlio Vargas. 
Gaston E:nglert. 
Brochado da Rocha. 



União Democrática Nacional 

Piauí: 
Coelho ·Rodrigues·. 

Paraiba: 
Adalberto Ribeiro. 

Sergipe: 
Leandro Maciel. 

Bahia: 
Dantas Júnior. 

São Paulo: 
Romeu Lourelição. 

Goiãs: 
Jales Machadq. 

·Paraná: 
Erasto Gaertner. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Minas Gerais: 
Leri Santos. 

f 
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São Paulo: 
11.W<:ondes Filho. 
Hugo Borghi. 
:Pedroso Júnior. 
:Berto Condé. 
Eusébio Rocha. -

Partido Comunista do Brasil 

Distrito Federal: 
Maurício Gra:bois. 

Partido Republicano 

São PáuÍo: 
Altino Arantes. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará: 
Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

Partido Democrata Cristã.o 

são Paulo: 
. ....Mnauel Vítor. 

- L~và:iitã-se a seS.são às 17-ooras --
e 50 minutos. 
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Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Pará: 

Epilogo Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacreco. 

Piauí: 
- Matias Olimpio. 

.Antonio Corrêa. 
José Cândido. 
Adelmar Rocha. 

Cearã: 

Fernandes Tavora. 
Paulo Sarasate. 
Egberto Rodrigues. 

Rio Grande do Norte: 
.José Augusto. 

Paraiba: 

Vergniaud Wanderley. 
Plinio Lemos. 
Ernani Sátiro. 

Alagoas: 

Rui Palmeira. 
Sergipe: 

Heribaldo Vieira. 
··Bahia: 

Juraci Magalhães. 
Luiz Viana. 
Aliomar Baleeiro. 
Alberlco Fraga. 
Rui Sentos·. 

Distrito Federal: 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 
.Jurandir Pires. 

!\finas Gerais: 
"Monteiro de Castro. 
José Bonifácio. 
Gabriel Passos. 
Lopes Cançado. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 
Mano Massagão. 
Paulo Nogueira. 
Plinio Barreto. 
Aureliano. Leite. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 
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Santa Catarina: 
,., Tavares d' Amaral. 

Tomaz Fontes. 1 , •. 

ruo Grande do Sul. 

Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhista Brasileiro 
Distrito Federal: 

Gurgel do Amaral. 
Baeta Neves. 
Antonio Silva . 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 

Pedroso Junior. 
Euzebio Rocha. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
_,!!,gostinho Oliveira. 

Tu."b!a:--- . 
Carlos Marighela. 

Distrito Federal: 
João · .IGÍla.Zonas. 

São.Paulo: 
Jorge Amado. 

Rio Grande do Sul: 
Abillo Fernandes. 

Partido .Republicano 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Minas Gerais: 

Daniel Carvalho. 
Fellppe Balbi. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará: 
Alves Linhares. 

-·. 

. ·.: ... 

~ ·. 

·, 

Partido .Republicano progressistt.. 

Rio Grande do Norte: 
Café Filro: 

O SR. PRESIDENTE - Acha.tldo
se presentes 109 Senhores Represen.. 
tantes, declaro_ !.berta a sessão. 



-119 -

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (Lº Su
plente, ser!lindo como 2.0 Secretário) 
procede à. leitura da ata. 

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

Não havendo quem peça a palavra 
sôbre a ata, encerro a sua. discussão e 
vou submetê-Ia a. votos. <Pausa) • 

Está aprovada. · 
Passa-se à leitura. do expediente. 
O SR. LAURO LOPES (2.0 Secretá· 

ria, servindo comp 1.0 ) procede à lei
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Telegrama: 

Do - Presidente da Câmara dos 
Deputados do Uruguai; ao Presidente 
da Assembléia Constituinte do Bra
sil, nos seguintes térmos: 

"A Câmara dos Deputados do Uru· 
guai em sessão de J:\oje por unanimi
dade resolveu testem.unhar seu reco
Ilhecimento pela. 1J1agnifica homena
gem de confra ternização internacio
nal tributada por esta Assembléia aos 
Deputados César J. Rossi e Esteva.m 
J: Bacigalupi quando de sua visita 
ao Rio de .Janeiro". - Inteirada. 

A.viso: 
Do Sr. Interventor do Estado de 

Minas Gerais, transmitindo as !n!or
mações solicitadas por esta. Assem15léia 
relativa à questão de greves. - Ao 
Tequerente. -

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a leitura do Expediente. 

Srs. Constituintes: cumpro o dolo
·roso dever de comunicar à Assembléia 
o falecimento, ocorrido às últimas ho
ras de ôntem, do ilustre Senador An
tônio Jose Pereira. Júnior, da bancada 
:ina:ranhense, devendo seus funerais 
roa11zar-se hoje, às -17 horas. 

Antônio José Pereira Júnior, em
bora. a brevidade do conviviõ deixa 
nesta Casa p:tofunda saudade e a doe~ 
lembrança de sua figura bondosa, em 

/que trans;pareciam o ardor patriótico 
e a preocupação de bem fazer pelo 
Brasi!. 

Sentindo.· sobremaneira, mais êsses 
golpes des!erido sõbre . a Assembléia 
Constituinte, ao trazei: ao conlaeci
mento dos Srs. Representantes tão 

iOÍausta notícia, associo-me ao seu 
pesar. 

Informo aos nobres colegas que 
como pi:ova do nosso ap:téço e em 
consideração, també~ à digníssima 
familia do extinto, deliberei que os 
funerais do colega desaparecido fõs
sem feitos pela Assembléia. 

Concedo a palavra ao Sr. Represenr 
tante Crepori Franco, um dos signn
târios do seguinte i:equerimento en
viado à Mesa: 

Os representantes do Estado do 
Maranhão na Assembléia Constituinte, 
abaixo assinados, requerem um voto 
de pesar e o levantamento.. da· sessão 
pelo pas:runento do Senador Pereira 
Júnior, ocorrido õnteµi nesta capital. 

Sala das Sessões. em 6 de julho de 
1946. - Clodomir Cardoso. - CTepory 
Franco. - Lu~ Carvalho. - Victorino 

-Freire. - Lino Machado. - José Nei
va. - Odilon Soares. - Afonso Ma
tos. - Alarico Pacheco. - Antenor 
Bogéia. 

O SR. C&EPORI FRANCO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. CREPORI FRANCO (*) -
Ê com imensa tristeza, Sr. Presidente, 
que a Assembléia recebe a in!austa 
notíciir que V. Ex.ª lhe acaba de 
transmitir. 

Pela segunda vez, o aspecto da mor
te passa entre nós, ceifando autéti
cos valores. Ontem, era o Piauí, hoje 
o Maranhão. 

Justíssima e natural esta tristel;a, 
esta má.gua da Assembléia; mas pro· 
funda, imensa. é a mágua nas res
pectivas bancadas. 

O Senador Antônio José Pereira. Jú
nior era, no Maranhão, figura geral
mente estima.da entre os amigos, que, 
em sua lealdade envontravam. amparo 
seguro; e os adversários, que sabia. res
peitar lhe votavam estima e admira
ção. (Apoiaws> . 

Eis porque os Representantes da· 
quele Esta.do, sem distinção de côr po
lítica quaisquer_ que sejam as diver
gências ,prestam ao grande morto suas 
homenagens. Sle bem as merece. Era. 
o presente. Era um espírito de conci
um traço de união entre o passado e 
liação em tôda.s as contendas da. fa
mília maranhense. Não possuia 1.nimi-

' <°) Não foi revisto pelo orador. 
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gos. se tinhã. preferências políticas, 
não chegava ao extremo de adquirir 
inimigos, mas apenas adversários. 

Seus traços biográficos são muito 
simples. N.asceu na tradicional. cidade 
de Alcântara:. a 24 de março de 1869. 
Formou-se em. Recife, em 1890. Foi 
Juiz substituto em São Luis do Mara.-· 
nhão; Juiz de Direito em Pinheiro; 
chefe de policia e, desembargador, 
aposentou-se. Tendo sido Deputado 
Federal, morre como Senador da Re
pública. 

Como vêem tudo muito modesto; 
mas, além daquêle temperamento afã'... 
vel, que irradiava simpatia, daquêle 
bom humor sempre presente, também 
tinha fibra de lutador, senso politico 
apurado e rapidez nas decisões. 

Eis porque, para os amigos, êle era 
um amparo, um conselheiro; para os. 
adversários, uma segurança. E quantos 
rodeâmos seu leito mortuário e o vi
mor partir com infinita saudade. sen
timos o· vâcuo, lt" desolação de alguma 
cousa que se não substitui. Consola
nos a certeza de que se foi para a 
.imortalidade~ começa.__ a ocupar o lu
gar de destaque que lhe cabe no Pan
thecn · liiãranhense. CollS<>la-nos que 
seu espírito irradiarâ dllúculos de paz 
e seguranÇa para o Mara.Ilh~ e para 
o Brasil. 

Sr. Presidente, reiter.amos o requ~
rim.ento para que conste da ata um 
voto de profundo pesar pelo faleci
mento. do Senador Pereira Júnior, e, 
bem assim, sejam levantados os nos
sos trabalhos, em homenagem ao 
grande morto. ~ 

Tenho dito. <Muito õem; muito 
bem. O oraà.or é abraçado). 

O SR. CLODOMIR ·e.AR.DOSO -
Sr. Presidente. peço a palavra, para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE ....:. Tem a pa
!avra o nobre representante~. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO -
Sr. Presidente. V. Ex.ª já sabe, e já. 
~também os Srs. Constituln+.es, 
que esta Assembléia acaba. de perder 
mais um dos seus membros, o Sena
dor Pereira Júnior, faiecJdo ontem 
nesta Capital. -
~ o segundo 5enaçlor que· desapa

rece, quando apenas seis meses decor
reram, depois que nos reunimos pela 

-Primeira. vez. Representava. êsse o 
meu Estado - o~o ~l!Qão e é 
funda a emOÇão com que vos falo. l!: 
a emoção de um homem q:ie a.caba de 
perder um amigo e companheiro, um 

qêsses companheiros e amigos que não 
são comuns à hora da má fortuna, que 
escasseiam nos momentos de luta, que 
nos instantes de revés estão infalivel
ment& ao nosso lado, dêsses em suma, 
cuja- atitude, em qualquer circunstân
cia, pode ser prevista, pois a indicam 
a seu caráter, o seu passado e a sua 
personalidade. 

Conheci o Senador Pereira Júnior 
vai para de 40 anos. Eu apenas 
entrava na vida pública e nele já havia 
uma figura de projeção na politica do 
Esta<io. Eramos adversários, porque 
êle pertencia. ao Partido dominante e 
eu estava na oposição. Situação tal, 
porém, não foi obstáculo a que nos 
aproxinlãssemos e nos tornássemos 
amigos. 

Por êsse tempo, como ainda hoje 
eram acirradas as lutas partidárias 
do Maranhão, criando entre os ho~ 
mens politicos, incompatibilidade pes
soais, que muitas vêzes se tornavam 
irredutíveis. Pereira Júnior, porém, 
nuca se deixavz. dcminar por êsse 
amfilénte;---e-aqui .está um dos belos 
traços que nuca lhe · fàlharam-· na 
vida. 

Ninguêm foi mais leal ao seu Par
tido, nem mais dedicado. Servia-o en
tretanto, com dignidade, com indepen
dência, com sobranceria. Dava-lhe 
tudo. menos a -liberdade, ou não lhe 
dava da sua liberdade senão o ssen
cial, para que não deixasse de ser 
homem· de Partido. 

Não abria mão do direito de 'opinar 
perante a seu Chefe, nem refugiu ja
mais ao dever de ser justo para com 
os seus adversários. Altivo e sereno. 
ainda nos-momentos em que culmir.a.
va o ardor das refregas, tinha sempre 
uma palavra de serenidade, e não es-

-·moreciam as afeições que o ligavam 
ao acampamento com que combatia. 

Quando o -govêmo precisou de um 
homem que dusesse têrmo às lutas 
!raticidas que, naquele tempo, ensan
guentavam, de quando em quando, o 
sertão ma.ranhense, nomeou Pereira. 
Júnior juiz de mna. das comarcas ,da. 
Zona conflagrada, e tanto bastou J{ara 
que a paz fôsse definitivament1f res
tabelecida. 
- Foi Chefe de Policia., por mais de 

uma vez, no Estado. Nomeado para. 
êsse pôsf;o em pecas agitadas, o êxito 
não deixou jamais do coroar a expec
tativa dw seus conterrâneos. · 

Com o seu espfrlto e a sua intell
géncia, não podia deixar' de sér o que 
!oi na carreira q~ abraçou - o ma-
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gistrado que não procurava extru.ir 
dos autos senão o direito. 

Juiz de direito no interior e na ca
pital, Desembargador depois, as suas 
sentenças e os seus votos não foram 
nunca discutidos. 

Os campos, em suma, pelos quais 
-dividiu a sua atividade podiam variar. 
Não mudava porém, a sua personali
dade, que, dentro· de cada uma. tinha 
-0 condão de abstrair dos demais. 

Qualidades tais haveriam de dar-lhe 
à personalidade grande irradiação e. 
de fato, não foi pequena a que lhe 
sentimos nos seio da sociedade e da 
:política. 

Foi chefe político de prestigio em 
mais de um municipio e, graças a isso, 
é que antes de 1936 foi eleito para a 
Câmara dos Deputados e era agora 
nosso companheiro na· Constituinte. 

O Maranhão, Srs. Constituintes, 
perde, coin a morte de Pereira Júnior. 
um :filho ilustre, um maranhense dig
no e um homem verdadeiramente de 
õem. <Muito bem; muito bem. Pal
mas) • 

O · SR. VITORINO FREIRE -
:Sr. Presidente, . peço a palavra, para 
encaxninll.ar a votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-
1avra o :nobre Representante. 

O SR. VITORINO FREmE (Lê o 
.seguinte discurso) - Sr. Presidente 
a morte do senador Pereira Júnior, 
ocorrida no momento em que a As
sembléia · Nacional Constituinte se 
prepara para entregar ao povo bra
sileiro a sua Magna Carta, vem co
hrir de luto o. meu F.stado e acar
reta para esta Casa uma perda sen
sível. 

O morto que agora. pranteamos, 
·na singeleza desta homenagem, podia 
vangloriar-se da honradez de sua ve
lhice e da beleza de seu nome po
lítico. 

O senador Pereira Júnior, desapa-. 
recido aos setenta e oito anos, soube 
manter. até as derradeiras horas de 
sua vida gloriosa, o mesmo espírito 
de argúcia e a mesma conduta fidal
ga que o modelaram como a figu
ra mais · respeitável da politica do 
Maranhão nos últimos tempos. <Mui
to bem) • Honrei-me com a si!a. anúl· 
zade e posso trazer a está. Ass"embléia 
o testemunho de minha admiração, 
de meu respeito e de minha saudade 
ao Senador Pereira Júnior. · 

Sempre lhe encontrei espfr!to e 
-coração abertos para as atitudes dig-

nas e as decisões generosas. Seu 
companheiro de lutas no pleito de 
dois de dezembro, trago ainda na re
tina o dessasombro de sua conduto 
e guardo na consciência a oportuni
dade de seus ensinamentos numa ca.in
panha que foi a mais bela bata.lha 
democrática do Brasil. 

Sua longa (lxperiência de homem 
público, alimentada por uma voca
ção inconfundível para o supremo 
exercício das atividades pol!ticas, 
transformou o senador Pereira Júnior 
numa. voz oracular da poltica do Ma
ranhão. 

Muitos dos companheiros desta 
Casa. embora não pertencentes à 
bancada do meu Estado, tiveram. oca
sião de sentir de perto a irradiação 
admirável da figura tradicional que 
os maranhenses trouxeram ao Senado 
brasileiro. 

Homem sereno, que sempre se co-
. locou acima das paixões pessoais, o 

Senador Pereira Júnior. mais do que 
os ensinamentos que ouvimos de sua 
boca, deixa aqui uma lição memorá
vel: a lição da sua própria vida. Os 
votos que serviram. de degraus para 
que atingisse a estas culminâncias 
vieram espontâneamente de todo o 
Maranhão, para eng;inaldar, em seu 
crepúsculo abençoado, o homem que 
subalternos quando p"etendeu ele-
var· se aos alííplanos da política do 
Brasil. 

Dizer o q:ie foi a vida pública do 
senador Pereira Júnior seria escre
ver a história do Maranhão nos \11-
timos cinqüenta anos. Cêrca de meio 
século durou a sua influência nas 
atividades administrativas e políticas 
do Estado. A magistratura mara
nhense coroou-lhe os merecimentos 
proporcionando-lhe o mais alto pôs
to dâ carreira, porque a justiça sem
pre encontrara, :no relevos de sua 
personalidade, um arguto defensor da 
lei, capaz de equilibrar, em tôdas as 
horas nas suas mãos honradas, o 
fiel da balança do direito. A poli
tica. o seduziu. abrindo trajetórias 
mais amplas para sua. forma e.."<tPO
nencial de homens públicos. 

A Câmara dos Deputados conhe
ceu-lhe, na consagração de um man•
dato, a inteligência e o caráter. O 
Senador Pereira Júnior soube ser 
neste Palácio homem de ação, com
penetrado de suas responsabilidades, 
de seus deveres e de suas ()brigações, 
correspóndendo, assim, à -confiança 
de seus conterrâneos e ·contribuindo, 
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de maneira apreciável, para a dig
nidade da vida parlamentar brasilei-
ra. . 

Nos combates politicos que deci
diam nas urnas a história do Ma
ranhão, o Senador Pereira Júnior 
comportava-se como um cavalheiro da · 
nobreza .antiga. cuja espada era de-

, sembainhada por um punho de ren
da. Ninguém. o via resvalar pa.rn. 
as decisões arrogantes ou traiçoeiras. 
Mantinha-se na luta em pleno cam
po aberto, fazendo sobressair, em to
dos os prélios, o seu esguio perfil 
de cavalheiro. A velhice, que lhe 
curvou os ombros, não lhe abateu o 
ânimo. Seu espírito não conheceu de
pressões. Sua. lealdade não sofreu 
eclipses. 

Sacerdote do Direito, não se im
pregnou. da sabedoria jurídica para 
converter-se em pômo de discórdia 
na serenidade política de ~eu Estado. 
Sua vocação o atraia para a concór

. dia no vivo propósito de plantar a 
paz entre os homens de boa vontade, 
a fim de engrandecer, nesse clima de 
confiança, a sua terra e a sua pró· 
pria pessoa. 

o Senador Pereira Júnior, deixa 
nesta Casa, senhores deputados e 
senadores. o bom nome do Maranhão. 
Em nome, pois ·do Govêrrio do meu 
Estado, e da bancada do P.S.D. 
maranhense que obedece à liderança 

·do meu ilustre colega Deputado José 
Neiva rendo aqui ao grande morto 
justas homenagens na certeza de que 
com seu desaparecimento estão .de 
luto o Maranhão, esta. Assembléia e o 
Brasil. <Muito bem; muito bem. Pal
mas). 

O SR. ALARICO PACHECO - Se
nhor Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

·O SR. ALARICO PÀCHECO - Se
nhor Presidente, é com grande emoção 
que venho USB!' da palavra, pois per
di um dileto amigo na pessoa de Pe
reira Júnior. Há menos de mês, fiquei 
sem um companheiro de lutas demo
cráticas, o Sr. Representante Eslllll.
ragdo de Freitas, e agora perco mais 
êste. 

A Uniã-0 Democrática Nacional as
socia-se pezarosa às homenagens ... 

o Sr. Lino Machado - V. Ex.ª não 
fala ..só em nome da União Democrá
tica, fala tambêm em nome do Par
tido Republicano do Estado. 

O SR. ALARICO PACHECO - ..• 
que ora são prestadas à; memória do 
venerando Senador Antônio José Pe
reira Júnior, homenagens a que tam
bém adere, por meu intermédio, o nos
so aliado naquele Estado, o Partido 
Republicano. 

Com o falecimento dêsse ilustre Re
presentante' do povo, desfalca-se o. 
Parlamento Nacional de Ulil de seus. 
mais esclarecidos e conspícuos men
bros. E o Maranhão perde um dos 
mais prestigiosos eleiµentos que inte
gravam os quadros de--valores morais. 
e culturais da Atenas Brasileira. 

O estado de saúde do· Senador Pe
reira Júnior, que se vinha agravando. 
nos últimos meses, não lhe permitiu 
participar ativamente dos traballlos 
constitucionais em que se empenha, 
para dot:i.r o nosso País, do mais breve 
a ASsembléia Nacional Constituinte. 
prazo,-de uma Carta Política genUina- , 
mente demÕcrática. ·· 

Todavia, se aqui não pôde o ilustre 
desaparecido dar aos nossos ·debates 
o fulgor de sua inteligência e sólida. 
cultura, deixa após si uma volumosa. 
herança de valiosos serviços prestados 
ao seu Estado natal, o M:a.ranhão, onde 
dignificou a toga de magistrado e 
ocupou as mais destacadas funções 
públicas 

Espírito equilibrado e penetrante, 
Pereira Júnior iniciou sua vida pú
blica como Promotor de Justiça e, tal 
a correção e probidade com que se · 
conduziu no exercício do Ministéi·io 
Público, que. verificado o estágio de 
pra,xe naquela carreira inicial, foi logo 
nomeado juiz de, Direito de uma das 
mais importantes comarcas do Estado. 

·'As sobejas·· demonstrações de inde
pendência e inteireza de caráter, com 
que hourou sua judicatura, a par da 
solidez de seus conhecimentos jurídi
cos, levaram-no a uma das cadeiras 
do Tribunal de Justiça do Maranhão, 
de. que se tomou um dos mais acat.a
dos membros. 

Mais de uma vez. o Govêmo daquele 
Estado valeu-se da experiência de An
tônio José Pereira Júnior, chamando-o 
a exercer a Chefatura do Departa
mento de Segurança Pública, encargo 
a que ô pranteado morto deu elevade> 
e ap!:luclido desempenho. 

Como Deputado Federal pelo :Mara
nhão em legislatura anterior à re
volução de 1930, o preclaro conterrâ
neo deixa nos Anais daquela época os 
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traços ínapagáveis de sua inteligência 
e da sua cultura. 

Embora milite eu em fileiras opos
tas àGuelas em que tanto se distinguiu 
o Senador Antônio José Pereira Jú
ruor, é de justiça que aqui proclame 
essas qualidades que lhe adornavam o 
caráter. · 

Comovidamente reverencio a memó
'tio da venerando- extinto, fazendo aqui 
consignar as homena_gens de admira
ção e saudades com que deploramos 
sua morte. <Muito bem; muito bem. 
Palmas). J 

O SR. LAMEIRA BI'ITENCOURT 
~ Sr. Presidente, peço a palavra, pa
ra encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. LAMEIRA BITI'ENCOURT 
"($) - sr. Presidente, Srs. Represen
tantes: 

É com profundo pesar, como since
ra emoção que a -bancada paraense do 
PSD, por meu intermédio. traz sua 
plena solidariedade que ora se pres
tam à memória do ilustre Senador Pe
reira Júnior, brilhante representante 
do Maranhão nesta Constituinte. 

No fraternal convívio, pequeno pe
lo tempo e grande pela cordialidade, 
que o preclaro morto manteve com a 
bancada do Pará, situada em sua 
amável vizinhança, S. Ex.ª desde logo 
soube impôr-se, não só à nossa esti· 
ma e admiração, mas, - declaro-o 
com tôda a. sinceridade - à nossa in
dissolúvel amizade. 

Nesse convívio ãiário, Sr. Presi
dente. nós, do Pará, Vimos que, na 
pessoa do parlamentar vivia o espíri
to reto do juiz de todos os tempos. 
O Senador Pereira Júnior, têda vez 
que nesta Casa enfrentav:a uma ques
tão sabia, como juiz de ontem e de 
sempre, solucioná-la com acêrto, cr1-
tério e probidade. Acima de tôdas as 
conveniências e injunções, colocava o 
sentimento de fidelidade ao _mandato 
do povo que aqui representava. 

Procuramos conhecer a história. o 
pa.ssado e a tradição do_ preclaro co-

. lega, já amigo nosso e verifica.lnos que, 
como Chefe de Policia em seu Estado, 
s6ubera. ser enérgico sem ser violento, 
ter o zêlo da autoridade sein ir 9.0 
<.l"bítrio e. acima de tudo defender a 
sociedade e cumprir a lei. Certifica
mo-nos, tambêm, de que Pereira. Jú-

nior, como juiz, exaltara. a função com 
verdadeiro sacerdócio. Em tôdas as 
circunstâncias e emergências, um r.ó 
sentimento lhe animara o espírito 
puro: o de distribuir sempre justiça. 
como partidário - já o disseram ora
dores de todos os credos políticos que 
passaram pela tribuna da Assembléia 
- leal, decidido. honesto, fora tam
bém e cav.-.illeiro, nobre e, principal
mente, patriota. 

Sr. Presidente, dentro em pouco. o 
corpo de Pereira Júnior terá desapa
recido eia superfície da terra, a diluir
se na voragem das contigências hu
manas; mas seu espírito iluminado e 
eterno, estará sempre nesta Casa., a 
exaltâlola, a engrandecê-la e a mar
car o camiÍlho do dever. da. dignidade 
e do patriotismo a todos que aqui tra· 
balham.os e trabalharemos, sempre, 
pela. grandeza do povo e felicidade la 
pátria. 

Eram. estas, Sr. Presidente, as pa
lavras que, em nome da bancada pa
raense do P. S. D., desejava pr:i
nunciar neste momento, como expre.;- · 
são de nossa plena solidariedade às 
justas ma.nifestaç_ões de pesar, pelo 
falecimento do Senador Pereira Jú
nior. <Muito õem; muito õem. Pal
mas). 

O SR. GURGEL DO AMARAL t•) 
Sr. Presidente, peço a palavra. para 
enc..atinhar a votação. 

O s:a. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. GURGEL DO AMARAL (" i 
- Sr. Presidente, pedi a palavra para, 
em nome da bancado do Partido Tra
balhista Brasileiro, associar-me ao 
preito de saudade que a Assembléia 
está Prestando à memória do Senador 
Pereira Júnior. 

O transpasse do ilustre parlamentar 
dei.xa justamente enlutado o povo do 
Maranhão, a Assembléia Nacional 
Constituinte e o Brasil, porque o Se
nador Pereira Júnior era. além de 
homen:i. de cultura, um caráter que j:i. 
se afirmara como portador daquelas 
qualidades que caracterizam ó povo 
do· Maranhão: - virtudes cívicas, 
atributos de coração e inteligência. • 

No curto espaço de tempo em que 
· ioí possível aos representantes do 

povo com assento nesta. Casa manter 
contacto com o ilust:i;e morto. conse
guiu êle grangear estima geral e, aci
ma de tudo, confiança e certeza de 

( •) Não foi revisto pelo orador. < •) Não foi revisto pelo orador. 
F~iW-~·-·-h,;.w ""'-. _..... ........ Ê ~..;:;..:: . - - • - ----_...=; 
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colab<l>!"ação eficiente nos árduos tra- tar sêriamente no claro que se iez 
balhos parlamentares. nesta Assembléia, com o falecimento 

· .As vésperas da discussão! ~ ple- do honrado Senador Pereirl!,.,Júnior. 
nário. do projeto da Constituiça«? da Apresentamos nossas condolências a 
República, esta perda se tom!'- =~- tóda a representação do Partido ~ 
parável, porque o Senador .PerelI'a J~- eia! Democrático nesta Casa e espe-
nior teria com as luzes da sua ~t!lll- cialmente à bancada do Maranhão. 
gência e cultura alertado os -:SPII'ltos <Muito bem; muito bem) • 
desavisados, ajudando todos nos a re- o SR. MATIAS OLIMPIO - Se
formar o texto do projeto constitucio- nhor Presidente, peço a palavra para 
nal, a descobrir lacunas e a propor ~ encaminhar a votação. 
melhores soluções para uma Consti-
tuição digna do Brasil. O SR. PRiESIDENTE - Tem a pa-

Por êsse motivo, a bancada do Par- lavra o nobre,~epresentante. 
tido Trabalhista Brasileiro se associa 0 SR. MATIAS·--OLIMPIO (*) 
às homenagens prestadas ao ilustre _ A bancada udenists. do Piaui, Se
morto trazendo sua palavra de afeto nhoi· Presidente, se associa. com o 
e de· saudade. <Muito bem; muito mais sincero pesar, às manifestações 
bem. Palmas) . desta .ASsembléia, pelo golpe por que 

O SR. JOS~ CRiISPIM - Sr. Pr~- acaba de passar o Maranhão, com a 
sidente, peço a palavra para encanu- perda de um dos seus mais ilustres-
nhar a votação. filhos, o Desembargador Per!!ir~ Jú-
. O SR. PRESIDENTE - Tem a_pa- nior, digno senador da Republic!'-. 

lavra o nobre Representante., _o Rio Paraíba é um traço firme 
O SR. JOS~ CRISPIM _ (Lê 0 de llgáção·~ntre o Maranhão e o 

seguinte discurso). _ sr. Presidente. Piauí, e, daí, o interêsse que temos 
Profundo é o sentimento do Partido nós, da margem direi.ta por tudo 
comunista do Brasil ao associar-se à que se refira ao outro lado daç.ue!e 

· · grande est'<lá.rio fluvial. ~e mte-singela homenagem que esta egregia rêsse é tanto _mais íntifuo, com re-
Assembléia presta à memória do no- · t 1 ct · 
bre senador Pereira Júnior. Pela se- ·ferência as · coisas m e e uais, por-
gunda vez é esta Assembléia atingida que o Maranhão continua as glórias 

da velha Atenas brasileira. Dai o por tão duro golpe. Perde mais um nosso empenho pela vida do Desem-
de seus honrados Representantes, em bargadi;>r Pereira Júnior, que ocupou 
momento em que tão necessária se todos os postos de uma brilhante car
tornava a sua colaboração em nossos reira, de promotor púb1ico :i jl!iZ do 
trabalhos. · Tribunal Superior do Mar~ao. E 
· Entregues à tarefa patriótica de em. tódas essa$ etapas, quer como 
elaborar e promulgar nossa Carta juiz de direito, quer como membro 
constitucional, depois de tantos anos do Tribunal de Justiça, revelou sempre, 
de obscurantismo e opressão, lamen- em sua atençãõ, uma viva inteligên
tamos que o ilustre Senador Pereira cià ao serviço d.e um grande caráter. 
Júnior tenha desaparecido de nosso Daí 0 convite reiterado de colabora.· 
convívio, sem que tivessemos tido a ção que lhe fizeram vários dos ~o
oportunidade de beber os seus ensi- res administradores do Mll.ranhao, a 
namentos e aproveitar sua exper!ên- começar pelo inolVi.dável Benedito 
eia para a obra democrática de rees- Leite. com êste serviu Pereira JúnioT, 
truturação de nosso regime. Sua cul- como serviu com Magalhães de Almei
tura muito nos poderia ter ajudado da....-e Godofredo Viana. E êsses con
nesta Casa. Sua atuação a favor de v!tes para postos de confiança dos 
nossa democracia, dados seu caráter e governos eram sempre bem vist.os 
seu espírito de lutador, seu respeito pela sociedade maranhense. pelo fato 
pela opinião alheia, era esperada por de saber-se que Pereira Júnior ·-=ra 
todos nós. incapaz de um.a violência e tinha so-

A grandiosidade do momento que - bretudo o senso de equilíbrio. 
atravessamos, a necessidade da união Aposentado há anos como d~~m
de todos os partidos. por cima de di- bargador do Tribunal de Apelaçao do 
vergências ideológicas ou políticas, de Estado, veiu a representar o Mara
crenças religiosas ou filosóficas, a nhão na deputação estadual. E, ago
compreensão de que os ressentimentos ra., desejando o Partido situacionista. 
do passado devem desaparecer, tudo -

. isso, Sr. Presidente, nos leva a medi- (•) Não foi revisto pelo orador. 
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selecionar valores para pleitear as 
eleições· de 2 de dezembro, surgiu o 
nome de Pereira. Júnior como um dos 
elementos ma.is eficientes e queridos 
do sertão maranhense. Daí a vitória 
·que alcançou nas umas. 

Imelizmente, a -moléstia que o pros
tou não permitíu à Câmara atual 

· conhecer mais de perto os seus dotes 
de inteligência ·e de espírito, não Po. -
dendo contar com sua colaboração na 
feitura do Pacto Constitucional. 

Mas. Sr. Presidente, eu, pelo tes
temunho pessoal que tenho do gran
de maranhense posso assegurar à 
Assembléia que as homenagens qu.e 
lhe são prestadas neste momento não 
são apenas a um grande jurista, a 
um grande· juiz, mas, sobretudo, a 
um grande homem de bem. <Muito 
'bem; muito õem. O orador é abra
çado) . 

O SR. CAMPOS VERGAL - Se
nhor Presidente, peço a palavra, para 
encaminhar ~ votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. CAMPOS VERGAL (*) -
Sr. Presidente, o Partido Popular 
Sindicalista e o Partido Republicp.no 
Progressista vêm subscrever, por meu 
intermédio, in totum, tôdas as como
ventes. expressivas e sinceras home
nagens à memória do inolvidável e 
já saudoso Senador Pereira Júnior. 

Lamentamos profundamente que 
esta Casa seja novamen~,e golpeada, 
perdendo outro dos seus membros 
mais ilustres e dignos. Consola-nos. 
todavia, a certeza de que a morte é 
impotente para vencer ou aniquilar o 
homem. Rouba-lhe o corPo. porém 
respeitlli-lhe o espírito, que é eterno e 
imortal. E, nesta convicção, continua
mos a consagrar ao grande Senador a 
seguranÇa. imorredoura da nossa 
admiração, da nossa amizade. firmes 
na certeza de que o nosso ilustre e 
grande companheiro continua mais 
vivo do que nunca no coração dos seus 
amigos, da sua família e no altar da 
pátria. onde os seus altos méritos o 

. colocaram. <Muito bem; muito bem. 
O orador é abraçada). 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

< •) Não foi revisto pelo orador. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

. O SR. DOMINGOS VELÀSCO (*) 
- Sr. Presidente, associo-me, em no
me da Esquerda Democrática. às ho
menagens que a Ass~mbléia Constitu
inte está prestando à memória do Se
nador Pereira Júnior e .>.presento ao 
povo maranhense, especialmente a 
seus representantes nesta Casa, .:is 
condolências do meu Partido. <Mui•o 
bem; muito bem. O orador é abra
çado). 

O SR. HUGO CARNEIRO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

o SR. HUGO CARNEmo (") -
Sr. Presidente, a data de hoje regist~!l 
para os acreanos um dos seus maiore.;; 
se não o maior feito. A 6 de agõsto 
iniciava-se a revolução acreana e ar<i. 
intenção minha prestar aqui homena
gem aos dois grandes vultos que in
tegraram o Acre na comunhão brasi
reira, recordando as gloriosas memó
rios de Plácido de Castro e Barão d-O 
Rio Branco. Eis, porém, que os repre
sentantes daquêle Território foram 
surpreendidos com a notícia por Vossa. 
Ex.ª transmitida a esta Casa, do fale-
cimento do venerando Senador Pe
reira Júnior. 

Estreitas são as ligações dos repre
sentantes do ·Acre com o Estado do 
Maranhão. onde por muito tempo na 
sua magistratura e na administração 
militaram meus antepassados. Hoje 
tais ligações estão perpetuadas e con · 
solidaà.!l.S através da amizade que me 
liga a um dos seus mais eminentes 
filhos, meu preza.díssimo mestre Se· 
nadar Clodomlr Cardoso, que em pa
lavras justas já trnçou de maneira 
eloqüente, a biografia do ilustre mor
to, de tal natureza são essas ligações 
na própria pequeníssima bancada do 
Acre, onde tem assento um ilustre 
filho do Maranhão, meu distinto co
lega Castelo :B'ranco, que ao invés de 
ocupar a tribuna para festejar nossa 
data, cob:-e-se também d.e -:repe pela 
saudade imensa que invade a todos. 
nós e da grande dõr que nos acabru
nha, associando-nos às homenagens 
prestadas ao ilustre maranhense, de 
quem nós acreanos eramos profundos 
admiradores. 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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Com estas palavms quero traduzir -constituia, dentro da vida católica na
ª mágua dos representantes do Acre cional. um dos expoente8 e uma das 
pelo passamento do venerando Sena- expr.essões. Tombou no campo taS<> 
dor Pereira Júnior. (M11ito bem; mui- da luta, quando estava a Participar 
to bem. O orador é abraçado) • dêste momento decisivo da pátria, em 

o SR. FERiNANDES TAVORA _ que tõdas as fôrças intelectuais de> 
Brasil convergem para um ponto co

Sr · Presidente, peço a palavra pa.ra mum, que· é a redemocratização do 
encaminhar ã votação. Brasil e a entrega aos destinos na-

0 SR. PRESIDENTE - Tem a pa- cionais de uma Constituição que etnol-
Javra o nobre Representante. dure e concretize a magnitude dos 

o SR. FERNANDES TA VORA (*) desejos do . pov2,- da raça e da nação. 
- Sr. Presidente, não vou fazer o Partindo para. o Além, êle se fiJ<:a. e 
panegírico do Senador Pereira Jllllior se firma na memória. do nosso lJovo 
que a morte acaba de arreb9tar-nos, e na história desta Casa., como - um 
mas apenas, em nome da. União De- carvalho, que continuará a dar som
mocrática. Cearense, tr.azer à esta As- bra a esta alfombra, que se aninha. 
sembléia a (lXpressão de nossa ho- aqui, na grande espectativa de subir 
menagem e de nossa saudade. ( Mui- para Deus e para a eternidade da 'Ris.
to bem; muito bem. O orador é abra- tória.. (Muito bem. O orador é abra-
çado). çado-. 

O SR. MEDEIROS NETO - Se- O~ESIDENTE - Vou sub-
nhor Presidente, peço a palavra, para meter a votos 'ô requerimento. 
encaminhar a votação. Os Senhores que o aprovam. quei-

0 SR.. PRESIDENTE - Tem a ram levantar-se. <Pausa> • 
palavra o nobre Representante. Está aprovado, 1mânlmente. 

O SR. MEDEIROS NETO - Se- 11: das praxes desta Casa. nomear-se 
nhor Presidente. a banca.da alagoana Comissão que a. represente nos fune· 
Partido Scicial Democrático, por mi- rais. Não havendo quem se ma.niteste 
:nha voz, vem a.ssociB.l'."-se. nesta. hora contràriamente, passarei a. designá-la. 
de dõr para o povo do Maranhão, ãs (Pausa) • 
justas homenagens tributadas a uma 
de suas lidimas expressões, que foi 0 - Nomeio os Srs. Senadores Clodomir 
senador Pereira. Júnior. . Cardoso, Etelvino Lins e Deputadas 

Grande emoção me invade, até o Euclides Figueixedo, Augusto Viegas, 
Gurgel do Amaral e Osvaldo Pacheco 

recesso do coração, a.o vir a. esta tri- para representarem a Assembléia. 
buna compartilhar dos sentimentos, . Constituinte nos funerais do Senador 
que s.e fazem comuns, nesta Assem- Pereira Júnior. 
bléia, por ver que dela desaparece um 
'de seus dignos representantes. Comunico também à Casa. que, em 

Figura sobremaneira eminente, no seu nome e pessoalmente, visitei a 
domínio das letras jurídicas, o Se- familia· do nosso já saudoso colega, -
na.dor Pereira Júnior se constitui. no cujos funerais serão custeados pela 
cenário cultural. e intelectual do Br&sil, Assembléia., e, bem assim, que com-
uma das reais manifestações de seu parecerei ao enterramento. 
valor. N 

A perda que êle, pelo seu desapa· - a conformidade do voto da essa, 
recimento operou nesta casa é grandE vou cnceITar a sessão, designando 
e imensa. E lacuna quase impre- para a de amanhã a. seguinte 
enchível. Pela vez segunda, é ferida· ORDEM :ôo DIA 
a. alma. desta Assembléia, por um 
golpe que arrebata um dos seus dignos w.TÉRIA coNs=croNAL 
representantes, não só pela magia de 
sua inteligência, como pela lucidez de Comparecem ma.is 154' Senhores 
seu espírito. Representantes: 

Como sacerdote, Sr. Presidente, Partido Social Democático 
transmito a voz da Igreja também. 
Partilho e compartilho desta dôr. por- Ama.zonas: 
quanto o Senador Pereira Júnior se Alvaro ~ia. 

Pereira da Silva. 
(') Não foi revistá pelo orador. Cosme Ferreira. 
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Pará: 
l\dagalhães Barata. 
Alvaro Ad9lfo. 
Duarte- de OliVlm"a. 
Lameira Bittencourt. 
carlos Nogueira. 
Rocha Ribas. 

Mamllhão: 

Clodomir Cardoso. 
Odilon Soares. 
Luiz Carvalho. 
Afonso Ma.tos. 

Piaui: 

Areia Leão. 

Cearâ: 

Moreira da Rocha. 
Osvaldo studart. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Geo.rgino Avelino. 
Mota Neto. 

Pa.ra.iba.: 

Jandui Carnenro. 
José Jofili. 

Pernambuco: 

Novais Filho . 
.Agamenon Magalhães. 
Osvaldo Li.nm. 
Ulisses LiDs. 
:Barbosa Lima. 
'Pessoa Guerra. 

Alagoas: 

. -

Teixeira de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
Medeiros Neto. 

Bahia: 
Pinto AleL"to. 
Lauro de Freitas. 
Altamirando Requião. 
Eunápio de Queirós. 

Esprlto Santo: 

Atilio Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Ari Viana. 
Alvaro Castelo. 

Distrtto Federal: 
Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
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Eduardo Duvivier. 
Paulo Fernandes. 
Getullo Moura. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
João Henrique. 
Gustavo Capanema. 
Celso Machado. 
Lair Tostes. 
Milton Prates. 

São Paulo: 

Gofredo Teles. 
Cesar Costa. 
Costa .Neto. 
Ataliba Nogueira. 
João Abdala. 
Honório Monteiro. 

Goiás: 
Dario Cardoso. 
Diógenes :Magalhães. 
João D' Abreu. · . 

Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 
Argemiro Fialho. 
Martiniano Araujc·. 

Paraná: 
Flavfo Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Fernando F.lores. 
Aramis Ataide. 

Sant:i. Catarina. 

Ivo d'Aquino. 
Orlando :ara.si!. 
Rogério Vieira. 

Rio Gra."lde do Sui: 

Getulio Vargas. 
Ernesto Dornelles. 
Eloi Rocha. 
Antero Leivas. 
Souza Costa. 
Bittencourt Azami:>11ja. 
Mercio Teixeira. · 
Pedro Vergara. 
Baiard Lima. 

União Demo<·r(!ticc Nacional 

Pará: 

Agostinho ~~onteirc. 

Maranhão: 
Antenor Bogéa. 

• 



Ceará: . 
Plinio Pompeu. 
Gentil Barreira. 
Fernandes Teles. 
Leão Sampaio . 
. Afence.r Araripe. 
'Edga.rd de Arruda. 

Rio Grande do N01te: 
)i'erreira de Souza. 
Aiuisio Alves. 

Paraíba: 
. João Agripino. 
João Ursulo. 
l?ernando Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

Pernru;nbuco: 

T...iJna Cavalcanti. 
A.lde Sampaio. 
João Cleofas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Ereitas Cavalcanti. 
'lll".ario Gomes. 

Sergipe: 
Walter Franco. 

Bahia: 
Otávio Mangabeira. 
Manuel Novaes. 
Clemente Mar.la.lii. 
Rafael Ciru:urá.. 
Nestor Duarte. 
João Mendes. 

Espírito Santo: 
.Luiz Claudío. 

Distrito F-ederal: 
Hamilton Nogueira. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romão Junior. 
-José Leomil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 
ll/".i.agalhães Pinto. 
Milton Campos. 

São Paulo: 
Toledo Piza. 

Goiás: 
Domíngos Vela.soo. 

Mato Grosso: 
João Villasbõas. 
Dolor de Andrsde. 
.Agrícola de Bamlil. 
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Rio Grande da Sul: 

Flores da Cunha. 

Partido Trabalhista Brasilwo 

Bahia: 

Luiz Lago. 

Distrito Federal: 

Rui de Almeida. 
Benjamim Farah. 
Vargas Neto . 
Segadas Viana •. 
Benicio Fontenele. 
Barreto Pinto. 

Minas Gerais: 

LeVi Santos. --SãO-Paulo: 
Guaraci Silveira. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Rio Grande da Sul: 

Arthur Fischer. 

Partido Comunista d.o Bra3it 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Alcedo Coutinho. 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
Batista Neto . 
· Rio de. Janeiro: 

C::laudino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. _ 
CaL'"es de Brito. 

Partido Republicano 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 

Sergipe: 

Durval Cruz. 
:Amando Fontes. 

Minas Gerais: 

Jaci Figueiredo. 
Mário Brant . 
Artur Bernardes. 

.. 

<., 
i 
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Partido Popuuar Sindicalista 

PIU'â: 
I>eodoro :M:endonça. 

Bahia: 
Teódulo Albuquerque. 

Partido Democrata. Cristão 

Pernambuco: 

Arruda Cã.mara. 

Ptt.Ttiào .Republica.no Progressista 

São Paulo: 
Campos Vergal. 

Partido Liberta.der 
, Rio Grande do Sul: ' 

Raul Pila. 

Deixaram de comparecer 60 Se· 
nhorefl Repreflentantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Leopoldo Peres. 

Piaui: 

Renault Leite. 
S:igefredo Pacheco. 

Ceará: 

· l'Tota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 
José Varela. 
Valfredo Gurgel. 

Pernambuco: 

Jarbas Maranhão. 
Oscar Carneiro. 
:Ferreira Lima. 

Alagoas: 
Antonio Mafra. 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 
carlos Llndemberg. 
Vieira de Rezende. 
Asdrubal Soares. 

Rio de Janeiro: 
Amaral Peixoto. 
Brigido Tinoco. 

Minas Gerais: 
Benedito Vala.dares. 
Juscelino Kubtechek. 

Rodrigues Seabra. 
Pedro Dutra. 
Cristina Machado. 
Joaquim Libãnio. 
José Akmim. 
Rodrigues Pereira. 
Olinto Fonseca. 

São Paulo: 

Martins Filho. 
Sylvio de Campcs. 
Lopes Ferraz. 
Alves Palma. 

Paraná: 

Munhoz de :\!ello. 

Santa patarina: 

Aderbal Silva. 
Altamiro Guimarães. 

Rio Grande do Sul: 

Gaston Englert. 
Brochado da Rocha. 

União Democrática Nacional 

Piauí: 
Coelho Rodrigues. 

Ce:;.tá: 

Beni Carvalho. 
José de Borba. 

Paraíba: 
.'l.rgemiro Figueiredo. 

Sergipe: 
Leandro :M:aciel. 

Bahia: 
Aloisio de Carvalho. 
Dantas Junior. 

São Paulo: 
Romeu Lourenção. 

Goiás: 
Jales Machado. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 

Partido Trabalhista 13ra3ildro 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 
' São Paulo: 

Marcondes Filho. 
Hugo Borghi. 
Romeu Piori. 
:Berto Condê. 



/ 

partido Comun'ista &>-Brasil 
Distrito Federal:'' 

Maurício Grabols. 

partido Republicano 

Minas Gerais: 
Bernardes Filho. 

São Paulo: 
A\tino Arantes. 
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Partido Popular Sindicalista 
Cearã: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodato •. 

Partido Democrata Cristão 

Sã.o Paulo: 
Manuel Victor. 

" Levanta-se a sessão às 15 horas. 

--------



119.ª Sessão, em 6 de Agosto de. 1946 
PRESID:ll:NCIA DO SR. MELO VIANA, VICE-PRESIDENTE 

As 14 horas comparecem os Senho
res: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Valdemar Pedrosa. 

Pará: 

Nelson Parijós. 
João Botelho. 

Mar.anhão: 
Crepori Franco. 
Vicitorino Freire. 
José Neiva. 

Rio Grande do Norte: 

Dioclécio I)uarte. 
Paraíba: 

Samuel Duarte. 
Pernambuco: 

Etelvina Lins. 
Gerclno Pontes. 

Alagoas: 
Lauro MontenetI-a. 
José .Maria. 

Sergipe; 
Leite Neto. 
Gracco Cardoso; 

Bahia.: 
Aluísio de Castro. 
Vieira de Melo. 
Fróis da Mota. 

Espírito Santo: 
Eurico Sales. 

Distrito lederal: 
José Romero •. 

Rio de Janeiro: 
Carlos Pinto. 
Heil;or Collet. 
Bastos Tavares. 
Acurcio Tôrres. 

Minas Gerais: 

Levindo Coelho. 
Mello Vianna. 
Duque de Mesquita. 
Wellington Brandão. 
Augusto Viegas. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 

Noveli Junior. 
Antonio Feliciano. 
José Armando. 
Horácio Lafer. 
Sampajo Vida!. 

Goiás: 
Pedro Ludovico. 
Caiado Godói. . 
Galeno Paranhos. 
Guilherme Xavier.-

Paraná: 
Lauro Lopes. 
João Aguiar. 
Gomi Juinor. 

Sant:i. Catarina: 

Nereu Ramos. 
Otacilio Costa. 
Roberto Grossembacher. 
Rans Jordan. 

Rio Grande do SUi: 

Adroaldo Costa. 
TheOdomiro Fonseca. 
DalJ1aso Rocha.'. 
Daniel Franco. 
Manuel Duarte. 
Gllcério Alves. -
Nicolau Vergueiro. 
Herótllo Azambuja. 



120."' Sessão, em 7 de Agôsto de 1946 
PRESIDl!.\NCIA DOS Em.S. MEL O VIANA, PR.ESIDENTE, RUI 

Al,MEIOA, 4.0 SECRET.âRIO, E LAURO LOPES, 2.0 SECRETARIO 

As 14 horas. compare<:em os Senha· 
:tes: 

Panido Social Democrático 

Aere: 
- Hugo Carneito. 

Pará: 
Nelson Parij611.
João l3otelho. 

Maranhão: 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 

PiaUi: 
Areia Leêo. 

Ceará: 
-Osvaldo studart. 

- Rio Grande do NClltl:: 
Dioclêcio Duarte. 
Mota Neto. 

Para.iba: 
Jandlti carneiro. 
Samuel I>uarte. 

Pernambuco: 
'Gercino Pontes. 
Osvaldo Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 
Silvestre Péricles. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 

-José Mària. 
Antônio Mafra. 

Sergipe: 
qra.co Cardoso. 

Bahia: . 
F:óls da Mota. 

Espírito Santo: 
Eurico' sales. 

Alvaro Castelo. 
Rio de Janeiro: 

Carlos Pinto. 
Bastos Tavares. 

Minas Gerais: 
LeVindo Coelho. 
Melo Viana. 
Bias Fortes. 

-Duque de Mesquita. 
- Wellington Brandão. 
G~avo Capanema. 
Celso Macha.do. 
Alfredo sã. 

São Palllo: 
Antônio F'E!liciano. 
Honório Monteiro. 

C;oiás: 

Dá.tio Cardoso. 
J oito d' Abteu. 
Calado Godói. 
GUilherme Xavier. 

I>araná: 

Roberto Glasser. 
Feniando Flores. 
Lauro Lopes. 

Santa Catarina: 
Orlando Brasil. 

l:Uo Grande do Sul: 
Adroaldo Costa. 
Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
sousa costa. 
Nlcolau Vergueiro. 
Herofilo .A.zambuja. 

União Democrá.tica Nacio'iull 

Maranhão: 
Alarico PacllecO. 

' -· 



Pia.ui: 
Matias Olímpio. 
José Cândido. 
_'llltônio Correia. 
Ade!mar Rocha. 

Ceará: 
Fernandes Távora. 
Paulo Sara.sate. 

Ps.rafba: 
Argemiro Figueiredo. 
Joã.o Agripino. ' 
Plínio Lemos. 
Ernã.ni Sátiro. 

Bahia: 
Juraci Magalhães. 
otá.vio Mangabeira. 
Manuel Novais. 
Ne&tor Duarte. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 

Espírito Santo: 

Luís Cláu<iio. 
Distrito Federal: . 

Hamiltcn Nogueira. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

-Minas Ger~is: 

José :SOnifãci6. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 
Mário Masagão. 
Plínio Barreto. 
Toledo Piza. 
Aurella.no Leite. 

Goiás: 

Doming05 Velasco .. 
Mato Grosso: 

Vespasiano Martins. 

Partúlo Tra.balhfsta Bra.stleiro 

Distrito Fedeal: 
Rui Almeida.. 
Benicio Fontenele. 
.Barreto Pinto. 

São Paulo: 
PedrosÓ Júnior. 
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Rio Ckande do Sul: 

Artur Fischer. 
Parti.do Comunista do Brasi! 

Bahia: 
Carlos Marighéla. _ 

Distrito Federal: 
João Amazonas .. 
Batista Neto.-'·.,,-

Rio de Janeiro: 
Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 

---são_~~o: 
Jorge Amado. 

Partido Republicano 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Minas Gerais: 

Daniel Carvalho. 
Felipe Balbi. 

O SR. PRESIIDENTE - .Achan
do-se presentes 95 Senhores Repre
sentantes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à lei.tura da ata da .ser:;:: 
são anterior. 

O SR. LAURO MONTENEGRO -
(3.0 Secretária; servindo camo 2.0 ), 

procede à leitura da ata. 

O SR. PRES'I'DENTE - Em dis
cussão ·a ata. , 

Na ata da sessão de ontem deixou 
de constar a presença. do Sr. João 
Adeodato, De:iutado pelo Th"tado do 
Ceará.. -

Não havendo quem peça a palavra 
sôbre a ata, encerro a sua discussão 
e vou submetê-la a votos. 
<Pa~.) 

Está a.provada. 
Passa-se à lei.tura do expediente. 
O SR. LAURO LOPES - (2.0 Se

cretário, servindo como 1.0
), procede 

à leitura do seguinte 

EX!PEDIENTE 

Telegramas: 
Da Assembléia Constituinte da 

França. ao Presidente <ia Assembléia.. 
Constituinlte do Brasil, nos ~p;.iintes. 
têrmos: -

"Em: nome da Assembléia Na.cional 
Const!.tuinte. da- F:nmc;a vos a~to 
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·os mais sinceros agradecimentos pe
lo.s. votos formulados pela Assembléia 
Constituinre do Brasil, pelo trans
cu:rao da da.ta. de 14 de julho. For
mulo, outrossim, os mais a·rdentes 
Yotos para que se realize o nosso 
idee.1 comum, de justiça e liberdade" 
- Inteirad4. 

Do Diretor do Colégio Salesiano 
Sa.nta Rosa, de Niterói, Estado do 
Rio, refutando as notícias divulgadas 

. relativamente a graves violências· 
praticadas naquele estabel~imento e 
convidando os Srs. Deputados a ve
rifica.r in loco êsses acontecimentos. 
- Inteirada. 

Do Deputado Leopoldo Amorim da 
Siilva Neves, solicitando mais trinta 
dta.s de licença, em prO'!Togação. 
A Comissão rLe Policia . 

Aviso: 

Do Sr. Ministro da Educação, 
transmitindo as informações solicita
àss pelo Deputado Café Filho, no 
Rtequerimen,to n.0 227, de 1M6, rela
tiva.mente, aos diaristas de obras. 
Ao requerente. 

INDICAÇÃO N.º 226, DE 1946 

Solicita aos Ministros de Estado 
dias de audiência para os Senhores 
Constituintes. 

Requeiro, por intermédio da Mesa 
da Assembléia Nacional Constituinte, 
sejam solicitadas aos ·srs. Ministros 
de Estado, Prefeito do Distrito Fe
deral e Chefe de Policia (Departa
mento Federal 'de Segurança Pública) 
providências no sentido de serem fi
xa.dos, prêViamente, dias e . horas cer
tos, para a recepção dos Senhores 
!:onstituintes, a exemplo do que jã fêz 
o Sr. Presildente da República, com 
economia de tempo para s. Ex.ª e 
para os representantes da Nação, e, 
sobretudo, com a devida deferência 
ao Poder Constituinte. 

Sala das Sessões, 2 de agósto de 
1946. - Luiz Lago de Arauto. 

· - A Comissão de Estudo das In
dicações. 

Justifica.t;ão 

A praxe é tradicional. Interrompeu
se, apenas, durante o derradeiro pe
ríodo ~e elisão do Poder Legislativo. 
As pnnclpaJs autoridades da Repú
blica sempre demarcavam dias e horas 
certoo para as audiências do.s Con
g :e ss is tas. Presentemente, é uma 
dificuldade falar-se aos ma is altos 

membros do Poder Executivo, exceção 
única do Chefe da Nação. Nãc raro 
SS. Exas. não se encontram em seus 
gabinetes. ou estão ocupados, despa
chando com os chefes de serviço ou 
coruferencianlio reservadamente. o 
tempo dos Constituintes, no entanto, 
é também precioso, e a dignidade de 
seus mandatos exige que lhes &eja 
dispensada a consideração a que têm 
direito como representantes do povo . 

INDICAÇÃO N.º 227, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
construção do Açude "Boa Vista", 
no Municipio de Itaberaba, Estado 
da Bahia. 

Sugerimos, por intermédio da Mesa 
da Assembléia Constituinte, ao Poder 
Executivo, a construção imediata do 
,açude "Boa v"'ista", no distrito de 
Tupim, Município de Itaberaba. no 
Estado da Bahia. 

Justificação 

O aç1•.de público "Boa Vista" jã está 
estuda-do. Estudado pelas Obras Con
tra as Sêcas, em magnfficq antepro
jeto. Anteprojeto preciso e detalhado, 
expondo o custo atual aproximado e 
a capacidade provãvel de represa
mento do açude aludido. Custo: seis 
milhões de cruzeiros (Cr$- 6.000.000.00) ; 
represamento: trinta milhões de me
tros cúbicos (30. 000. 000 m3) . 

E' uma obra inadiável. Inadiãvel 
pelas grandes vantagens econômicas, 
proporcionando a êsse distrito agrí
cola .e pastoril, rico e futuroso. as con
dições necessãrias a seu seguro de
senvolvimento, retardado, no momento, 
pela carência de ãgua, devido a ine
Xistênc!a de vertentes perenes e as 
longas estiagens, causadoras de graves 
perturbações na z o na, à vida da 
pecuária e da lavoura. 

Sala das Sessões, em 6 de ag&to de 
1946. - Raphael Cincurá. - Juraf!11 
Magalhães. - Manoel Novaes. 

Atenda-se. 

,INDICAÇÃO N.0 230, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo se-
;am extensivas aos Condutores de 
Malas as vantagens do Decreto-1.ei 
n.0 8.560, de 1M6. 

Requeremos que a Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte transmita 
ao Poder Executivo, a sugestão que fa-
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, no sentido de que sejam exten
aos condutores de malas, traba

ores braçais e -de construções, as 
vantagens do Decreto-lei n.0 8.560, de 
4 de janeiro .Qo corrente ano. 

J11.Stificaçáo 

O Decreto-lei n.0 8.560, de 4 de ja
neiro de 1946 inclui na Parte Suple
mentar do Quadro m do Ministério 
da Viação e Obras Públicas. os ext.-a
numerârios do Departamento de Cor
reios e Telégrafos, que desempenham 
serviços de. caráter permanente. Ex
cluiu. porém, de tal beneficio os con
dutores de malas, os trabalhadores 
braçais e de construções. Tal orien
tação destoa por completo das mo
dernas tendências do direito legisla
do, que se orienta pelos princípios 
sadios da eqüidade e da justiça so
cial. Não colhe o argumento invocado 
no preâmbulo do referido Decreto
lei,. de que a função de condução de 
malas seja de natureza transitória. 
Tal exclusão representa uma tremen
da injustiça que confiamos seja re
parada pelo atual govêrno. Entrando 
na fase de execução, o referido De
creto-lei apresentou, na prática. a se
guinte e lamentável conseqüência: en
quanto servidores ..recentemente ad
mitidos, alguns com poucos dias de 
exercício na função, foram efetiva
dos, velhos servidores com -trinta anos 
de serviço, não conseguiram tal me
lhoria, por isso que exerciam a mo
desta e honrada função de,condutores 
de ma.Ias. Não procede o argumênto 
da transitoriedade da função, que é 
·exercida por velhos servidores p'ii
blicos, há mais de dez, vinte e até 
mesmo trinta anos! 

Quando por vêzes, ocorre a supres
são de uma linha, por fôrça do De
creto-lei n.0 3.326, de 3 de julho de 
1941, regulamentado peio de n.0 5.405 
de 13 de abril de 1943 (aproveita
mento de caminhões e outros meios 
de transportes), os condutores de 
malas são aproveitados como cartei
ros, mensageiros, ou mesmo para. o 
serviço Interno de carimbação c!e cor
respondêncta etc. 

Enfim. confiamos, que o Govémo 
da República, examinando o assunto 
por- menor. estenderá. aos codutores 
de malas, trabalhadores braçais e de 
construções, os beneficias decorrentes 
do Decreto-lei · n.0 8.560 de. 4 de ja
neiro do ano em curso. Estamos 
num século a que com muita felici
dade, Harold Laski denominou o sé-

culo do homem do, povo. e não seria 
justo que o· Estado perpetrasse uma 
injustiça. contra uma modesta e la
boriosa classe de seus servidores. 

Sala das sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, 7 de agõsto de 
1946. - Leite Neto. - Café FiUio. 
- Eurico Sales. - Ruy Via:na. 
Alvaro Castelo. - . Walter Franco. -
Rui Palmeira. - Segadas Viana. · 
Atenda-se. 

O SR. PR.ESIDENTE - Está fin
da a-leitura do expediente. 

O SR. JOAO AMAZONAS - Sr. 
Presidente, peço a palavra; pela or
dem. 

O SR·. PRESIDENTE - Tem a pa
...la.vra o nobre Representante. 

O SR~ --JOAO -AMAZONAS CPeZa 
ord,em) (Lê ·o seguinte discurso) - --
Sr. Presidente, a Justiça Militar. ns. 
Capital da República e em São Pau- . 
lo, inieiou o julgamento dos traba
lhadores paulistas e cariocas, pres05, 
há i:nuito tempo, por motivo de gre
ve. / 
· Há muito tempo, também, Sr. Pre
sidente, nosso país não conhece julga
mentos dessa natureza, que, por si 
só, valem como um grave atenta.do 
aos direitos fundamentais do homem e 
aos princípios deniocrá.tieos, tão du
ramente conquista.dos pelo nosso povo 
na.luta contra o fascismo. 

Hoje, só existem bancos de réu par:i. 
trabalhadores que lutam por melho
res condições de vida, na Espanha e· 
PorWgal, oil'de 8S ditaduras terro
ristas de Franco e Salazar ainda po
dem fazer repressão feroz às lutas do 
seu pov.:i contra a miséria e contra a -
opressão. · · -. 

Não se pode eompreender. nen;. mes
mo fazendo esforços, Sr. Presidente. 
o motivo por que permanecem detidos 
e agora respo:ódendo a um processo na 
justiça militar, os estivadores e do
queiros de Santos, os ferroviários :pau
listas, o professor Carorniga e o jor
nalista Ms.rtoreli, os portuários e tra
balha.d.ores da Light do Rio d!e-- Ja
neiro. Não se pode compreender. Sr. 
Presidente, porque a greve é um legí
timo direito do proletariado, . direito 
de obter um pouco mais de pão para 
os seus filhos, quando os empregado
res se mantêm intransigentes e cegos 
aos apelos e às dificuldades dos seus. 
empregados, e quando as leis não taci
litam os meios de solução justa. Di
reito incontestável, hoje, Sr. Pl'e3~-
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de:::.~e. ante a terrível miséria em que 
TI•·em as cla.sses laboriosas perceben
dc .salários que, em ~irtude da infla
,ç-.lc, perdem· diàriamente uma parr.I! 
do seu valor real e tornam-se, ainda 
m:sn,io quand:> aumenta.ó.os, insuficien
tes para acompanhar a elevação ãe 
;:;reços dos gêneros de primeira ne
cessi~ade. D}reito incont·~stável, por
~:re e decorrencia do J.ns> into de con
servação, de dE<fesa da própria vida, 
ameaçada pela tuberculose e· outras 
doenças provindas da sub-nutrição 1) 

de constante esgotamento físico 
Direito incontestável, Sr. Presiáen

~· porque. se de um lado há êsse qi1a
ar~CJ a~ cores sombrias, ão ourro o que 
hã sao os proventos aumentados, os 
lum-os extraordinários, obtidos graças 
b. ativi<iade dos que trabalham lu
cros tão escandalosos que o g~vê;
no se viu obrigado, embora que inõ
quamente, a tomar contra ê1es medidas 
d'e caráter resllritivo. L\lcros como 
os da. L!ght ou do Sr. Matarazzo que 
constituem, pelo seu valor, cifras apro
ximadas às da renda nacional. 

Evidentemente, o nroletariado do 
Brasil não é o respoÍlsável peles des
calabros admlnlstr0;tivos, pelo mau 
uso dos dinheiros publicas, pela. orien
tação econômica do Pais, das piores _ 
sem dúvida, não é responsável pela 
1,nflação e pelo câmbio -negro. 

Que outro meio tem o proletariado, 
Sr. Presidente, para colaborar com 
o govêrno, para adverti-lo inclusive do 
abismo para o qual marchamos, senão 
lutando pacificamente pela solução 
que, em primeiro têrmo, tem que re
solver-se pelo aumento geral dos sa-
lirios? · 

Estão Sr. Presidente, sentados nos 
bancos da réus, em S. Paulo e no Rio, 
essas vitimas da. injustiça social e 
para. elas. volta-se o sentimento de so
lidarledade"democrática de todo o nos
so povo, convencido de que não foi 
inútil o sangue glorioso· dos nossos sol
dados vertido na Itália., e do que sig
nifica o cemitério brasileiro de Pis
toia para o futuro do pais. Estão, os 
trabalhadores, perguntando timbém, 
Sr. Presidente. quantos pesos e me
l!lidas tem a balança, da Justiça ·em 
nossa terra. porque ainda há. dias nes
ta capital verificara.m-se duas greves 
contra o povo, a ~e do cafesinho e 
a greve do leite, téndo os patrões ob
tido por êsse meio um aumento para . 
os seus lucros. Ao 'que se saiba, Se
nhor Presidente, nas assembléias rea- · 
lizada.s por êsses senhores, não com-

r 
pareceu a polícia do Sr. Lira, nem 
os agentes oficiais do Ministério do 
Trabalho; tiveram êles tôda a. liber
dade para articular o movimento e 
desencadeá-lo contra o povo. Ne
nhum dêles, Sr. Presidente, está na 
<:adeia e muito menos nos bancos dos 
réus da Justiça Militar. 

Sr. Presidente: Em nome do pro
letariado brasileiro, exprimindo os seus 
melhores sentimentos e a sua sagra
da indignação, quero fazer desta tri
buna, um apêlo aos juízes militares 
que participam dêsse julgamento; um 
apêlo humano e democrático pela ab
solvição dos trabalhadores. grevistas. 

A Justiça Militar em nossa terra 
até hoje procura.não colocar-se aci
ma das injunções momentâneas, das 
paixões partidárias, reagiu sempre 
em servir de instrumento aos poli
ticos inescrupulosos, justiça que re· 
presenta as próprias tradições demo
crâticas e republica.nas do no$:;O · Glo
rioso Exército. Que não se queira, Se
nhor Presidente, incompatibilizar os 
trabálhà.dores com as nossas fôrças 
armadas porque isso seria criminoso e 
impatriótico. Os grandes e heróicos 
!eitos do nosso ~ército têm sido al
cançados de mãos dadas com o povo 
em tõda a nossa história, e muitas 
vêzes, como em 1930, o lenço verme
lho ao pescoÇo serviu de emblema co
mum do povo e do Exérclto.paraa·luta 

· comum. Não esqueçamos o carinho· 
com que os trabalhadores e e pan 
do Brasj' cercaram os combatentes da 
FEB, não esqueçamos que dela vo
luntàriamente fizeram parte milhares 
de operá.rios de todos os pontos do 
território nacional, para, com a sua 
própria Vida, defenderem a indepen
dência e a liberdade de nossa Pá
tria. 

Indiscutivelmente o T. $. N. não 
foi extinto por acaso, mas parque con
tra êle se acumulou o ódio de todo o 
nosso povo, rebelde à injustiça e à ti
ra.ma. A nossa Justiça Militar, Se
nhor Presidente, tão digna e honra
da, jamais poderia ser herdeira da
quele famigerado tribunal. 

A consciência nacional aguarda con
fiante o pronunciamento final dos 
juízes militares que, certamente, se
renos e equilibrados, hão de devolver 
a liberdade aos trabalhadores paulis
tas e cariocas, injustamente perse-

. guidos pelos . restos do fascismo em 
nossa terra. (Muito bem.> 
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O SR. A .. ~TôNlO CORR:tA - Se
nhor Presidente, peço a pa!ir.vra. p'ela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre ~presentante. 

O SR. A.:.'ITÕNTO CORR};:A <Pela 
ordem) (*) - Sr. Presidente, os de
veres de Representante. legítimo do 
povo piauiense nesta Casa obrigam
me a, mais uma vêz, ser o eco dos sen
timentos de meus conterrâneos. Desta 
vêz, Sr. Presidente, a situação é mui
to mais grave, é um brado de deses
pêro, é o clamor de centenas, de mi
lhares d~ vitimas pedindo um pouco 
da atenção do Govêrno, que dev:a sex 
de todos os brasileiros. 

Sou obrigado a, inicialmente, ler um 
telegrama de signatâr_io eminente e 
acima de qualqu10r suspeita, um dos 
mais brilhantes elementos do clero 
piauiense. 

E' possível que isso cause alguma 
irritação aos on!potentes e venturosos 
donatários de wna capitania, que ·tei
ma €IXl não ser colonizada. 

E' êste, Sr. Presidente, o telegrama 
que me foi transIJlÍtido da víZinha ci
dade de Timon, no Maranhão - não 
sei se por que já não seja possível 
sua transmissão da capital do P!aui. 
Levanto essa suspeita porqu-e corre
ligionários dos mais dignos têm sido 
ameaçados, e a tê por eS()rito, pela po- · 
licia do Piauí, pelo simples crime de 

·.transmitir, por telegrama, à bancada 
piauiense, notíc!as verídicas e do
cumentadas. 

O Sr. Lino Machado - Não sei se 
V. Ex ... encontrará. no Ma..-anhão cli- · 
ma melhor. Ponho em dúvida. 

O SR. ANToNIO CORru:A. - E' 
possivel, entretanto, · que o Govêrno 
do Maranhão se desinterêsse doo tele
gramas dirigidos, contendo assuntos 
piauienses. 

O telegrama diz o seguinte: <Lê> 
"Acabo transmitir Pres!den~. 

República seguinte telegrama: 
Terezina tôda triste e profunda

mente incendiada quarenta mli 
pessoas sem trabalho, sem dQr
mir, sem teto, incêndio e mais in
cêndio aterroriZam população quie
ta, Crianças e· velhos morrem 
dentro das chamas, mulheres en
louquecem, v:uvas desesperam. 

---
(~) - Não foi revisto pelo orador. 

S.r Presidente, pelo amor de Deus 
e da gloriosa Bandeira Naciona.1, 
digne-se atender meu pedido, qu< 
também é de quarenta mil pes
soas miseráveis; Peço chorando e 
suplico esmolando para essa gen
te que é brasileira :um coi:ihld~
rável auxilio sob minha dU"eçao 
construir um grande barracão para 
abrigar, com água, al:mento, tan
ta gente miserável e desgraçaàa. 
Sr. P!'esidente, sem partido e sem 
paixão. compenetrado meu dever 
sacerdotal, tomarei -.mesmo com 
impossível sacrifício tão elevada 
tarefa pelo bem do imortal. Che
gue também justo apêlo ao cora
ção caridoso da mais digna dam;; 
brasileira, peço urgente resposta, 
agradecendo assim r~speitosamen
te. - Padre Alberto de Freitas 
Santos - TereZina, Piauí". 

Colllo-Vêem_os Srs. Constituintes, é 
um grito de desesJJêro, é o clamor de . 
um povo torturado que se ergue pel«. 
voz insuspeita e imparcial de um ho
mem apolitico, de um sacerdote. 

O Sr. Adelmar Roclza. - Vossa Ex
celência refere-se ao Secretário do 
Bispado do Piauí? 

O SR. ANTONIO CCB.RÊA - E>:
secretárlo do B!spado e ex-diretor d1> 
Colégio Diocesano de Terezina. 

·Os incêndios crlmmosos que há al
guns anos ocorrem na capital da mi
nha terra, permanecem, até hoje, como 
um enigma, desafiando a, argúcia e o 
cumprimento do dever do govêrno e 
da policia de mfü Estado. Tôda a 
Nação brasileira se recorda de que êles 
serviram de pretexto para V:olências 
inominá.veis praticadas contra pessoas 
das mats diversas posições sociais do 
meio piauiens-e, entre as quais destaco 
o nosso eminente colega Dr. José 
Cândido Ferraz, prêso e acusado pela. 
gestapo do Sr. Leónidas Melo, que 
em nada difere, nem mesmo na com
pos:ção de seus elementos da dêste 
interventor, que foi mandado coloni
zar a capitania do Piauí. 

o Sr. Lino Machado - Entreta:i
to, o Deputado Sr. José Cândido, nes
ta nova :fase dos Incêndios, não está. 
em Terezlna. 

O SR. PRESIDENTE Cf<Z2enilo soar 
os tímpanos> - Advirto o nobre ora
dor de que está. findo. seu tempo. 

O SR. ANTONIO CORREIA 
Terminarei jâ, Sr. Presidente. Que-
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:ro apenas, antes de aceri.tuar que o 
insuspeitíssimo Tribunal de seguxan
ça - até mesmo êsse ':"'.ibunal - ab
solveu os acusados e proclamou, em 
acórdão redlgido pelo eminente senhor 
Juiz Corc;mel TeOdoro Pacheco, a cu1-
pabilidade dos cri:uinosos da policia, 
<lo Piauí. 

Hoje, êsses incêndl.os se repetem, a 
policia é a mesma, mas estão servin
do de pretexto, novamente, para ex
plorações contra a U. D. N. E assim 
é que um órgão orientado pelo P. S. 
D .. que é s voz do interventor Vito
rino Correia, estampa eni "manche
te" : "Métodos revoltar.i:es e desh:u
ma.nos, adotados ·pelas adeptos do bri
gadeiro. Que zombem do pobre tra
õo.lh.aàor, ch.ama:ruJ.o-o de "marmitei
ro" e "vira-lata" mas não criem d.e
so.ssossêgo e paVÓr, queimando 11 hu
milde casinha em que vive." 

É a velha reedição das misérias 
{:Ontra a UDN e contra o brigacleiro. 

É. o regime da calúnia oficializada 
pelo Sr. Vitorino Correia e seus cum
plices, êsse homem que tem cama au
xiliar de confiança um ofical de po
licia, que promoveu no Pia.ui o i:ntêr
ro simbólico do niajor brigadeiro Edu
ardo Gomes. ll: ainda a fôllla lnter
ventorial que diz: "Mas agora, que o 
major Vitorino Correia demonstra pu
blicamente que está contra a UDN 
começaram cs incêndios ·criminosos". 

É a confissão de que está co:ntra a 
"ODN e ataca o Partido, atrib1li.ndo
lhe crime que compete a êle, ~im. à 
sua policia, o dever de impedir ~ apu
rar. (Muito bem. Pc.L'11148) • 

O SR. JOSll: CANDIDO. - Senhor 
Presidente, peço a palavra, pela or-
dem. -. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

o SR. JOSll: CANDIDO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes. Propositalmente, evitei nas 
vêzes que tenho ocupado esta. tribuna 
de referir-me em·, detalhes, aos ino
Jnináveill crimes que !oram praticados 
contra a população pobre da. capital 
do meu infeliz Estado e de cuja auto
:ria intelectual adversãrios sem eSCl"11-
pulos procuraram, em vão, atribuir
lne. 

Acusado que fui, nas trevas da. di
tadura, de crime monstruoso •.• 

O Sr. Lino MacJuulQ - Foi = 
acusação inepta. 

O SR . .JOS~ CANDIDO - .•• e 
julgado po:r uni tribunal de exceção 
~ tanto -el!oàoou o pais, !ui, ainda 

assim, absolvido em uma sentença que 
constitui o mais tremendo libelo que 
foi articulado no Estado Novo contra 
os desmandos àos ti:ranetes esta
duais. 

O Sr, Jurandir Pires - V. Ex." 
teve Uill julgamento ainda mais im
portante: sua eleição, por maioria es
magadora conforme veio. 

O SR.. JOS'.É CANDIDO - Real
mente o julgamento de um outro tri
bunal, êste irrecorrivel, o da opinião 
pública do meu Estado e do País, eu 

,o tive pelas inequívocas demonstra
ções de solidarieàade que recebi e pela 
mais espetacular votação já obtida no 
meu Estado !JOl" um candidato a esta 
casa el?l qu:alquer ocas.ião. 

Receiava, como receio, que a minha 
indignação ante as ofensas recebidas. 
não me desse a serenidade precisa 
para, cta tribuna da Assembléia Na
cional Constituinte, expor as fatos na 
sua terrível monstruosidade e demons
trar ao país atê onde a paixão polí
tica pode levar os déspotas. 

Já agora, no entanto, o meu ilustre 
colei;a, Sr. Antônio Correia, traz ao 
conhe<:imento do plenário a comuni
cação de que aquelas cenas de ina
creditável vandalismo se repetem nu
ma escala sem preeedentes, fazendo 
ainda referências dii-etas s.o meu no
me e ao iníquo processo em que fui 
envolvido. Assim, Sr. Presidente, so
licito a V. Ex.ª se digne de eonside
rar-me inscrit<> para. na hora do ex
pediente da próxima sessão, dar à 
Nação, como seu Representante, o 
depoini.ento que julgo do meu dever 
prestar. (Muito bem; muito bem. Pal
mas). 

O SR. LINO MACHADO - se
nhor l?residente, peço a palavra. pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem !\ 
palavra o nobre Representante. 

O SR.. LINO MACHADO (pela or
dem) - Sr. ]?residente, não era meu 
desejo sair da situação de expecta
tiva em que me tenho mantido em 
face cto falado movimento !\e coali
são. Não tenho propósitos de procu
rar, de qualquer maneira, perturba:r 
êsses entendinientcs que visam, - se
gundo a palavra· dos lideres nacionais, 
- dal' um clima de liberdade, de se
gurança e de garantia aos futuros 
pleitos estaduais. 

Tenho, sim. Sr. Presidente, ape
nas. um dever a cumprir neste instan
te: fazer ligeiro comentário relativa-
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mente à entrevista concedlda há três· 
dias a um dos jornais desta Capital 
pelo Sr. Interventor . no Maranhão, 
entrevista na qual s. Ex..ª teria. dito, 
à certa altura, que os oposicionistas 
maranhenses de todos os partidos, pelo 
silêncio em que se mantinham, nesta 
Assembléia, tacitamente estavam a. 
apoiar seu govêrno. 

Ora, Sr. Presidente, não é momento 
oportuno para. trazer ao conhecimen
to desta Assembléia a série de irregu
laridades que se vêm praticando no 
Ma...-anhão. 

Não é ocasião, Sr. Presidente, de 
fazer chegar ao conhecimento dos Se
nhores Represent::.ntes da Nação os 
desmandos e a parcialidade com que 
se vem conduzindo em terras mara
nhenses o Sr. Saturnino Belo. 

o Sr. Vitorino Freire - Não apo
iado. 

O SR. LINO MACHADO - ll: o 
próprio Interventor, entretanto, que 
me faz subir à tribuna, neste instante, 
para, desde logo, deitar por terra as 
afirmativas de S. Ex.ª. 

O Sr. Vitorino Frftire - O próprio' 
Interventor retificou sua entrevista na 
parte que se referia a V. Ex.•. 

O SR. LINO MACHADO - Não 
se apresse V. Ex.ª em apartear-me, 
pois, no momento oportuno, darei 
resposta precisa ao ponto a que se 
refere o nobre colega. 

Sr. Presidente, tenho impressão, pe
las próprias deelarações C:o Interven
tor em minha terra, que S. Ex.• quis 
dirigir-se ao Chefe do Poder Executi
vo, que prometeu ser o Presidente de 
todos os brasileiros. O Interventor em 
minha terra asseverou que 'enveredara 
pelo caminho da política, da parciali
dade, perdendo assim Sr. Presidente, 
o elan com que fôra escolhido pelos 
seus partidirios para dL"igir um pleito 
seguro, sincero, e que pudesse impor 
tranqüilidade àqueles que irão ao mes
mo concorrer. E' S. Ex.• que::n o diz, 
e não. o Deputado da oposição que, 
neste mstante fala. · 

Referindo-se a desentendimcmos. 
que não me convém comentar, desen
tendimentos êsses havidos nas pró
prias hostes a que pertence o Sr. Sa
turnino Belo e seus representantes 
nesta Assembléia; membros do P.S.D. 
abrindo, assim, cisão nas fileiras da
quelé partido e que o dividiram em 
duas alas perfeitamente iguais, den
tro desta Casa, - S. Ex.• teria 
dito: 

. 
"Essa nova !ase de evidente e7o

lução forçou-me a um desvio na 
minha atitude primitiva. A feição 
administrativa que tinha meu 
··Govêrno transformou-se e passei 
a. intervir politicamente. Os meUl: 
primeiros dois meses de Govêrno 
se caracterizaram por completa 
remodelação do quadro adminis
trativo do Estado. Encontrei no 
Maranhão a máquina polltica ~o
brevivente do golpe de 29 de ou
tubro. Esta máquina foi desmon-
tada." · " 

Não satisfeito, coiitfüuã, ãfirma.Luo 
que . 

~ 

"em 46 municípios", ao que me 
parece, ou 56, pois não estão cla
ros os algarismos, mas o sr. Vito
rino Freire poderá esclarecer se 
as demissões for..m em 46 ou 51i
munic!pios ... 

-e-&--_V.i_tprino Freire - Não h<ru.
.ve demi<ísões--em nenhum .munic!pi9,_ 

O SR. LINO MACHADO - Enti;.o 
V. Ex" .. está contestando ao Inter
ventor que V. E.'!:ª. mandou para a 
minha terra. 

O Sr. Vitorino Frftire - E' bom 
que V. Ex"'. retifique: Interventor 
Federal no Estado. 

O SR. LINO MACHADO - Seu 
I.11terventor. E V. Exª. sabe po;que 
eu assim o considero, não convi:odo 
descer mais a estas coisas já t.ra.z:i~.2.s 

ao conhecimento da Assem,1?léia. 

2-fa.s. Sr. Presidente, continuz o 
Inte:-ventor: 

·1.Lendo) ''-em 46 municíp.:.os 
(ou em 56. pouco importa), e.e
miti e z.dn:üti uma média de 10 . 
novos auxiliares em cada unida
de do Estado." 

Vê V. E:>ª .• Sr. Presidente, que 
foi u.u11 den-i;.1.:lada geral. 

(Len:do'i "Desenvolvi assim - .e 
aqui est& a gravidade de su..s 
afirmativ&E - um plano que co'

/ respondia às instruções que tiLha 
do Sr. Gen~ral Dutra." 

Não qu2~·0 crer. srs. Constituintes, 
que o Sr. General Dutra, que pre
tende, aind~ a es;a .altura, ser o Pre
sidente de todos os brasileiros, tenha. 
dado inst!"uções ao Sr. Intervent·ir 
no Maranhão. no sentido de fazer 
derrubada cm toeos os munic!pios· dc:i 
meu· Estado. 
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Não quero crer seja esta afirma
tiva verdadeira, no que toca ao Se
nhor General Dutra, porque ainda 
quero ver . em S. Ex4 ., não o Minis
tro da Guerra da ditadura, mas o 
general do Exército do golpe de 29 
de outubro. 

·sr. Presidente, não ficou aí o Se
nhor Interventor Federal. 

O SR. PRESIDENTE - Peço' ll
cença para observar ao nobre Repre
sentante que o tempo de que dispõe 

· está a findar. 
o SR. LINO MACHADO -- Ter

lllina.rei dentro em breve. 
Não ficou ai o Sr. Interventor e 

qUi)), a certa altura, referir-se aos 
políticos da oposição. Aqui réspondo 
ao Sr. Vitorino Freire. 

. O Sr. Vitorino Freire - Afirmo 
que o Sr. Interventor contestou essa 
entrevista. 

O SR. LINO MACHADO - Dissei . 
S. Exª.: 

"Apesar disso, entretanto, os 
dissidentes ... " 

Os dissidentes a que se refere ·o 
Sr. Interventor maranhense são os 
pessedistas da ala do Sr. Clodomir 
Cardoso. 

" continuaram com o seu 
ponto de vista e a oposição do 

. Estado, formada por vários par
tidos, entre os quais destaco o 
Partido Republicano, representa
do na Assembléia pelo Sr. Lino 
Machado. Político de valor. apoia 
tàcitamente a minha administra
ção, sem que tenham sido até 
agora atacados ou acusados os 
meus atos pQliticos da tribuna 
da Assembléia." 

O Sr. Vieira de Melo - Parece que 
V. Ex~. estâ desfazendo o atestado 
de coa conduta · (!Ue lhe deu o Se
nhor Interventor no Maranhão, quan
do aludiu ao bom comportamento de 
V. Exª. nesta Assembléia. 

O SR. LINO Y.i.ACHADO - Agra
deço a interferência de V. EX". e 
devo declarar qu~. realmente, vou 
chegar até êsse ponto, em que ·o" Se
nhor Sat:.:n1ino Belo pretende passar 
o atestado de boa conduta acs polí
ticos da oposição maranhense. 

O Sr. Vitorino Freire - Isso foi 
contestado.· ·· 

O SR. LINO MACHADO -'- V. Ex". 
não o pode contest9..r. -

O Sr. Vitorino Freire - Leia Vos
sa Excelência a carta em que o Se
nhor Interventor contesta essas de
clarações. 

O SR. LINO MACHADO - Con
testou no ponto a que jã me referi. 
Tenha V. Exª. a bondade de esperar 
mais urn instante. 

Continuando, o Sr. Interventor ter
se-ia referido ao candidato a Gover
nador. 

Ora, Sr. Presidente, na época do 
Estado Novo, não devíamos estranhar 
que o clitado!' tirasse do bolso seus 
candida.tcs 'a interventores. N11. épo
ca em que vivemos, também nã.o é 
de estranhar, ainda nos arrastamos 
nas rebutalhos da dita.dura... no ter
reno mina.do por aquêle regime; mas -
que o Chefe do Executivo queira, 
agora, tira:r do bo1so os canõiM.tos 
ao govêrno de tôdas as unidades da 
Federação, não, Sr. Presidente. É 
contra isso que nos havemos de re
belar. 

Mas, aqui está. á afirmativa do Sr. 
Interventor .ma.ranhen,s.e: 

"O candidato para governa.dor 
do Maranhão- ainda não foi es
colhido." 

O SR. PRESIDENTE - Observo 
ao nobre orador que estã findo o 
tempc. 
·O _SR. ·LllifO MACHADO - Unt 

minuto, Sr. Pre~id·ente, e termina-
rei. · ·., 

Prossegue · o Sr. Interventor. 
"Essa escolha .será feita num"' 

convenção do Psrti.C,o, se.is meses 
a.nte.:; do pleito." 

Parece que, dent:-o de seis meses, 
não. teremos eleições. É pelo menos 
essa a opinião llo Sr. Interventor 
maranherue. Talvez seja equivoco 
C.a imprensa ... 

·•Antes dis.si:> nada .s-erá resol
vido. Essa atitude tem o apóio 
de quatro membros da Comi.<;.sã:i 
Executiva Estadual do P. s. D, 
do Maranhão e dos S:?:S. Vito:ino 
FreiTé, José Neiva e Afonso Ma.
tos, e do bom comporfa:nent.J poli
politioo de tôda a oposição." 

Chego ao ponti:> a que se r~feriu, 
ainda há pouco. o brilhante parla
mentar . baiano que é o Sr. Vieira. 
de. Melo. 
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Sr. Presidente, não d><'...seio ter ê.;:;e 
bom comportamento. Pelo contrá
rio, t.e-nho como um doo pa.trlmõnioo 
de minha vida pública, o da rebeldia. 
o àa luta contra todos aquêles que 
se d~amdam no poder. em minha 
terra. natal. E entre êsses devo in
cluir. desde logo, o Sr. Saturnino 
:Selo, que d·everia ter ficado no meio 
<:ome:rcial em que semJJ:re viveu. 

Estou certo de que o Sr. &esidente 
da. República, se o conhecesse me
lhOC", se conhecesse o seu passado, 
não muito distante, de comerciante. 
não- o teria retirado da administra
ção da <:oisa privada, on<ie se con
duzia deselegantemente, JJara pô-!o 
à frente da coisa pú.blioa, dos tradi
cionil.is destinos do meu Estado 
CMuito bem. Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
:pala"\'?":;. o .Senhor Dario Cardoso, pri
meiro orador inscrito. 

O SR. DARIO CARDOSO - Sr. 
Presú!ente, Srs. Representantes: pro
curallldo desmcumbir-me, dentro de 
minll3s limitadas p.ossi:bilidades, do 
a1to e honroso mandato de que estou 
investido nesta Assembléiia, nela re
presentando o Est·ado de Goiás, pos
suidor de imensas riquezas ma.teriais 
e· repoo.itório extraordinário de lidimos 
sentimentos de brasilidade, que co.ns
:tituem o apanágio do seu heróico 
povo, tivie a oportunidade de oferecer 
ao projeto constituciona.J diversas 
emendas, algumas dentTe as quais 
reputo de gr.mde relevfmcia. Exa
mmá-ls.s-ei desta. tribima e pars;- elas 
ipeço a. a.tenção dos ilustr.es RepN>.sen
tantts da Nação. 

Começa.rei, Sr. Preside'll.te, por es
'bucla.r a. que tomou o número 3. 246 
e cujo teor é o seguinte: 

"Lnclua.-se no título V, oode 
~-0nvier - Capítulo da Educação 
e Cultura.: 

".o.rt. - A educação é um 
direito de todos os cidadãos, de
i<endo ser ministrada pela Fami
lia e pelo Estado. 

A ação dos poderes públicos, 
exercida concorrentemente Jlela 
Umão, pelos Esta.dos e pelos mu
nicípios, terá por fim proporcio
ná-la, em todos os seus graus, a 
brasileiros e estrangeiros domici-
l1a.dos no pais. _ 

Art. - Compete à' União: 
I - estabelecer o plano nacio

nal de educação, fixando as nor-

mas gerais do ensino em todos os 
seus graus e modalidades, e fis
calizar a sua execuçM; 

n - determinar as condições 
do reconhecimento oficial dos es
tabelecimentos de encino. sectm
dãrio e superior, exercendo sô
bre os mesmos a necessária fie
calização; 

m - organizar e manter nos 
Territórios sistemas educacional.e 
apropriados; 

IV - manter no Distrito :Fe
deral o ensino secundârio, o com
plementar dêste, -Cf superior e o 
universitário; 

V - estimular e coordenar a 
obra educativa cm todo o terri
tório nacional e exercer ação su
pletiva onde se fizer necessãria 
~ deficiêl'-i::ia. de Wciativa ou 

de recursos; __ · 
Parágrafo único~ · - O plano .. _ 

nacional de educação, que não 
poderá ser alterado ou renovad" 
em espaço menor de cinco a.nos, 
compreenderá, além de outras, as 
seguintes normàS-.gerais: 
_ cO o ensino primário integral 
gratuito e de frcqiiência obriga-
tória; . 

?>) obrigatoriedade do ensino 
técnico profissional e, principal
mente, do agrícola em todo· o 
país; 

c) a liberdade do ensino em 
todos os graus e ramos, obser
vadas a.s prescrições da legislação 
federal e . dss estaduais; 

d) proiNção do ensino em idio
ma. estrangeiro, salvo o das pró
prias linguas; 

e) llmlt.a.ção das matriculas à. 
capacidade clidátlca dos estabele
cimentos; 

f) a obrigatoriedade da criação 
em todos os Estados de estabele
cimentos apropriados ao recolhi
mento e educação dos menore5 
abandonados ou Indigentes e do5 
delinqüentes não sujeitos a pro
cesso crfminal; 

~rt. - Compete aos Estadoo e 
ao Distrito Federal organizar e 
manter os seus sistemas edullB
cionals, respeitadas as normas 
constantes do plano nacional de 
educação. 

Art. - Aos municípios que die
puseram de recursos finance.fro.:, 
suficientes, poderá ser entregue a. 
adm!nistração e manutenção de 
ensino nós respectivos territórloe, 
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observadas as normas gerais fi
xadas -pelo Estado. 

Art. - E' mantida, em tôda 
a sua plenitude, a liberdade de 
cátedra. 

Art. - Os estabelecimentos 
particulares de ensino primário, 
secundário. profissional ou supe
rior, con5iderados idôneos, são 
isentos· de qualquer tributo. 

Art. - A União poderá oficia
lizar e manter os institutos de 
ensino secundário e superior per·· 
tencentes a instituições privadas. 
desde que gozem das regalias d2. 
equiparação aos congêneres aos 
situados em Estados de grande 
extensão territorial e de peque
na: arrecadação. .. 

Art. - E' veaada a dispensa 
do concurso de provas para ,., 
provimento nos cargos do magis
tério secundário e superior, as
sim como, em qualquer curso, '.i 
de prova$ escolares de habilita
ção determinadas em lei. 

Parágrafo único - Poderão. 
entretanto, ser contratados, por 
tempo determinado, profesôres 
de nomeada, nacionais ou estran
geiros. 

Art - E' permitida a valida
ção de diplomas expedidos por 
estabelecimentos estrangeiros de 
ensino, desde que os seus porta
dores sejam brasileiros natos ou 
naturalizados. 

Art. - Os filhos de operários 
:manuais fice.In !sentas do paga
mento de tôdas as taxas ·ou con. 
tribtúc;ões nos estabelecimento.s 
oficiais de ensino de qualquer 
grau ou modalidade. 

Art. - Em todos os estabele
cimentos' de ensino técnico ou SH
perior será admitida a matricula 
gratuita a alunos reconhecida
mente pobres que demonstrem 
especial vocação para determma
da catteira · ou especialidade téc
nica. 

• '\ri:. Para o desenvolvlmentv 
e execução dos sistemas educa
cionais, a lei criará o fundo na
cional de educação, constituído 
pela arrecadação dos impostos E! 
tax.'tS especiais e pelos recursos 
financeiros eventuais que a êsse 
fim forem destinados. 

Art. - A União e os municí
pios aplicarão nunca menos de 
dez por cento e os -Estados e o 
DIStrito Federal nunca menos de 
'Vinte por cento da renda resul-

tante dos impostos na manuten
ção e desenvolvimento dos sis
temas educativos. 

Art. - A União poderá esta
belecer convênios com os Esta.
dos, tendo por finalidade o de
senvolvimento do ensino em to
dos os seús graus e principal
mente o técnico p1·ofissional e o 
rural. 

Art. - os poderes públicoõ 
protegerão os monumentos, ob
jetos, obras e documentos de va
lor histórico e artísticos que de
vam pertencer ao patrimônio cul
tural do Pais. impedindo a su'l. 
evasão nos têrmos da lei. 

Serão igualmente protegidos os 
sitbs ou paisagens dotados de 
particular beleza natural, ou que 
possu:lm valor histôrico. 
Art. - As emprêsas industriais, 

comerciais e agrícolas, em qu') 
trabalhem mais de cem pessoas, 
são obrigadas a manter ensine 
primário grat"Jito para os seu~ 

sei'Vidores e os filhos dêstes, se 
não houver no localidade ensino 
primário oficial suficiente. As 
emprêsas industriais são obriga
das a ministrar ensino profissio
nal- a-:is seus trabalhadores meno
res. pela forma que a lei deter
minar. 

Suprimam-se os § § 31. o a 33. 0 

do artigo 164.' -

Justificação 
Não se compreende que~o Pro

jeto constitucional, longo e mi- . 
nucioso como é não tenha a.be!'· 
to um capitulo ~ara a educação. 
sem dúvida, um dos nossos mais 
importantes e agudos problemas. 
Faz muitos anos, Eui Barbosa 
escreveu estas :;>ala vras sempre 
c.tuais: "Ao nosso ver, a chave 
misteriosa das desgraças que nos 
afligem é esta, e s6 esta: a ig
norãnCia popular, mãe do servi
lismo e da miséria" . 

... E o que mais admira é que em 
todo o Projeto não se encontre 
um artigo sequer dispondo sôbre 
o ensino técnico-profissional, quP 
há de ter sempre na agricultu
ra e na pecuária a pedra angular 
de sua economia, não é possível 
se descure do ensino rural e do 
agrícola, como não pode ser ee-

. quecido o ensino profissional em 
geral, porquanto precisamos pre
pa:rar o homem do futuro para o 
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traball10. E' sobretudo no senti· 
do de ensinar a trabalhar que de
ve ser entendida a educação. Se
gundo afirmou Ingenieros "edu
car é desenvolver a capacidade 
:para trabalhar: · o direi te à 'Ji:ta 
pressupõe o dever do trabalho ... 

Em matéria ele ensino, qualquer 
que seja o seu grau ou especiali
dade, não se pode prescindir W. 
intervenção da União, mesmo 
porque se trata de problema na
cional por excelência. Da. unida.
de na orientaçã,o do ensino, prin
cipalmente do primário, depende 
em muito a unida.de nacional. 
Entregar a sorte do ensino intei
·ramente aos Estados e munlci
pire será não só concorrer paro 
o afrouxamento da coesão nacto
nal, como dar aso a que o país 
continue engolfado no 'atrasa em 
que 'Vem vivendo, por isso que. 
além da falta de recursos finan-

.. ceiros de. que padecem. em su11. 
mór parte, os municipios brasi
leiros, e mesmo alguns Estadas, 
a carência de pe!'lSoal técnico pa
ra a orientação' e execução doo; 
sistemas educacionais é generali
zatla nas nossas unidades federa
tivas. com pequenas exceções. 

Como quer que seja, considera
mos a assistência e o supervisio
namento do Góvêrno Federal in-· 
dispensáveis em assunto de tal 
magnitude. 

Po't" outro lado. a Constituição 
que está sendo elaborada, minu
ciosa como é em assuntos de 
milito menor importância, não 
poderá deixar de fixar os prin
c!pios carcliai5 a que deve obede
cer o sistema educacional-. bra
sileiro. Deixar .êsses preceitos bá
sir.cs entregues aos azares da le
gislação ordinária. seré. desco
nhecer a· lmportância do proble
mh e a necessidade de resolvê
lo dà melhor e mais rápida ma-
ne!ra~ · 

Assunto de extraordinária iro- -
portãncia e gravidade é o atinen
te ao amparo" e P.ducação dos me
nores abandonados e delinqüen
tes. c:ue a en:cnd3 inclui · com:i 
preceito {;eral ::t ser incluído no 
plano nacional de educação, vis
to como grance parte dos Es
tados nilc possuem nem cogitam 
de cr'.ar estabel~cimentos desti
nados a abrigar e educar êss,e~ 
i.ntelizes. · 
~· 

A emenda cotxlporta e exige 
mais ampla justificação, que ser& 
feita da tribuna. - pelo primel.r~ 

signatário". . 

Esta. Sr. Presidente e Srs. Consti
tuintes, a emenda que -tive oportum

, da.de· de Oferecer ao projeto const!tu
cional, no. tocaute à educação. 

Em justificação à mCiõma, afirme! 
não se compreender que o projeto 
constitucional, tão minucioso em as
suntos · de muito menor importância, 
não houvesse dedicado um titulo, nem. 
mesmo uma seção, à educação e cul-
tura. -
-Srs. Constituintes, r:.um pàis, como 
o Brasil, que ainda apresenta elevado 
índice de ·· desalfabet:Zação, possuidor, 
alêm disso, dt €xtensa área territo
rial e de pequena densidade demográ-· 
fica, agravada pela dispersão dos nú
cleos populacionais pelos ·nossos imen-· 
sos ~s. não é possível que, ao se 
lh'i! dar nova:-Constituição, se deixe. de 
lado problema de tão-magna-·relevãn,._._ 
eia. • .· 

O Sr. Jurandir Pires· - A emenda 
de V. Ex.ª; além de outras coisas,--re-

. força o t=to do projeto de constitU:
ção em referência aos monuinentos 
históricos . e às paisagens nacionais. 
Sôbre êste ponto, devo apontar ao 
nobre colega um detalhe. Possuímos 
pequena história e não temos tradição 
artí9tica, a não ser a de um aleijado, 
que criou, entre nôs .. uma arquitetura 
deformada: entretanto. a sombra dis
so, trava·-se o progresso de várias ci
dades bras'.leiras. Exemplo do que 
afirmo é o que ocorre. no momento, 
em Minas Gerais, na cida~ ·de São 
Jélâo D'El Rei, onde se es):ioça quase 
uma revolução, pela reação popular, 
em São João D'Ely-Rei, em virtude 
àas .proib!ções de .adaptar a cidade ao
surto progressista qu·~ a impele a sair 
das velhas normas arcaicas de uma 
arqrutetura passadista. 

,Q SR. DARIO CARDOSO.,.- Agra
d~"º o apa~e de V'. Ex,ª. embora não 

. estejrimos de acê..!"do .nr:sse particular. 
Sr. Pres:d~nte, a educação, a saú

de e a viação devem constituir o ·fun- · 
àamento prlncipaJ sõb:re o qual há de 
ser erguido o edifício monumental de 
nosso progresso e de nossa grandeza. 
Não sei m:~nto quaL dentre ·os ·três 
assu:1tos e~U!!~iaC.cs, o mais impor
tante. 

Miguel Couto, com a sua voz ora
;:uhr. afirmou que no Brasil só há 
um probléma - D ds educação popu-
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lar. E Rui, com a autoridade de quem 
exerceu, por mais de quarenta anos, 
sem contestação, a .d:tadura intelEc
tual das Américas latinas.- aludindo à. 
educação no nosso País escreveu: 

"Ao nosso ver, a chave miste
riosa das desgraça::. que nos afli
gem é esta e só esta: p. ignorâ.õl
cia popular, mãe do servilismo e 
da miséria'?. 

Ora, Srs. · Constituin;;es, não é pos -
sível, a esta altura de nossa evolu
ção dotar-se o pais de uma Constitui
ção omissa em matéria de tamanha 
excels'.tude, quando quase tódas as 
Constituições modernas. abriram ca=· 
pítulos para a educação e a cultura. 
Podemos citar, entre outras, a da. 
Alemanha, Je 1919, a do México, a da 
Espanha, e, mesmo, a-nossa, de 1934. 

O Sr. Ca11tpos Vergal - Há emen
·das apresentadas ao projeto constitu
cional que solicitam plena llberdad;: 
de alfabetização em todo país e ple-

. na liberdade de ensino até o terceirc. 
grau primário. De duas, uma: ou o 
govêrno inverte verbas impresc!ndi- . 
veis para pagar dignamente a massa 
professoral, a fim de alfabetizar a~ 

crianças brasileiras, ou abrirá as por
tas para o ensino gratuito, inteira
mente . livre em todo país. A não se:: 
assim, estaremos fazendo, nesta Cons
tituinte, obra profundamente ant'.
patriótica e anti,-evolutiva .. 

O SR. DARIO CARDOSO - Grato 
ao aparte de V. Ex.ª que vem ilustrar o 
meu discurso. 

Srs. Constituintes, penso que, nesta 
matéria, não deve haver competências 
privativas ou estanques. Para a re
solução do problema educacional de
vem ·ser conjugado:< os esforços de tô
das as entidades de direito públ'.co, 
isto é, da União, dos ,Estados e dos 
municípios e. mais· do que isto, devem 
colaborar nessa ingente obra. todos os 
b:casileircs e tôàas ?.s fôrças sociais 
capazes de contribuir' para que a le-

' vemos a têrmo, mesmo_ porque ja
mais conseguiremos no Bras'.l demo- · 
cr2cia consciente sem :instruir e eàu
car o povo. 

O projeto constitucional, a meu ver. 
relegou a matéria a um plano bfe
ric:>r; daí o motivo por que apresen~ 
te1 a emenàa que estou justificando 
da tribuna e para a qual peço a aien
ç<i.o dos ilU.Stres Ccnstitu'.ntes. 
~Srs: Representantes; que na educa

çao popular está a pedra angular do 

,. 

ed?fício dB nossa grandeza, é coi:.:a 
sabida e ressabida, por· isso .mesmo, 
devemo;, enfrentar corajosamente o 
problem;,,, empenhando na sua soluçâo 
tôdas as fôl'Ças e energia5 de que PH· . 
dermos di,,!Jor. Entregar a educaçâo . 
à ;niciatlva dos municípios e dos pat
ticulares, . çomo pretende o Projeto ' 
Constitucional, será não Só concorrer· 
para que continue sem . solução êssc • 
problema de magna- relevância, mas. / ainda - _o que é _mais grave - con-· 
tribuir. com a fragmentação do en
sino, p::.:ra o enfraquecimento dos fa
ços de coesão nacional. Se os Estaeos, 
os Municipios ficarem com a compe
tência p:::ivativa para ministrar o en
sino e a educação. chegaremos. fatal
mente, ao seguinte resultado:· os 
grandes :=:stados. como Sã.o Paulo, per 
exemple, que são ricos e dispõem de 
recursos pecuniários suficientes p~i:a 

elaborarem planos modelares de edn
cação contando, :!.lém · disso, com pei;
soal tecnico competente para a exe
cução dêsse plano apresentaT
se-ão. depois de certo· tempo, no con
certo das unidades federadas, como 

-possuidores de índice cultural supe
rior ao dos chamados pequenos Esta
dos. que são, quase sempre. os de 
maioi· e>."tensão territorial ·e mais po
bres. o f!'!le provocará rivalidades PTC· 

. judiciais entre os filhos daqueles e 
dêstes. 

O Sr. Campos Vergal - Peço li
cença pa~ discordar de V. Ex.ª neste 
ponto, porquanto. se é verdade que 
São Pr..ulo é o Estador lider, econõ
r..li(,-ame?'ite falaudo, éle não ocupa 11 
primcir~ plana em matéria de alfabt~
tização de seu povo. O Rio Grande do 
Su! 'lhe está na frente. Eoonômici
mente, :;ão-Dá dúvida, São Paulo é 
forte, m2.s também ass\lll'.iu compro

. misses muito. grandes ~om seu povc 
que é o maior co::i.glom~rado do pai!l. 
E lembro também a V. Ex.~ que '~' 
i;overnos de São Paulo criaram e ainda 
vêm criando embar:i~os à alfabetiza
cão. cer-~eando a liberdade a que111 
des,;ja exerc~-la. f:sses pcnt.os :pre
cisam í~ca:r ben1 registrados no matrii
fico di.SC\ll'SO de V. Ex.ª 

O S?.. DARIO CARDOSO - ~m 
parte V. Ex.ª tem razão. A -...erdadr.. 
pc:-én1. ê que, se entregarmos a solu~ 

ção do problema exr.1usív:imente ª"" 
Est~õos e aos niunicipios, em gyau d·~ 

inferio:-=d:ade hão de ficar, no respei
tante ao assunto. eni face de S. P:wlo, 
Rio G:r~ntle do Sul e Mi.mts Gerai~. 

os E~t:-<dos de Goiás, Mato Grosso, e 
outros 2,inda mais ::obres. E dentro de 
curto c~pnço de têmpo, verif~raremc~ 
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tio Brasil grand.e desnível entre a.s 
culturas dos filhos de diversas regiões 
~ dêsse desnível intelectual surgirão . 
fatalmente ri"l<B.lidadeS"" que conduzi
J:ãc ao ódio e farão gemllna.r, entre 
êles a semente daninha do separa
tlsmo. 

Senhores constituintes, essa ê a ::-a
S!ãq preclpua porque sustento que, em 
1natéria de educação, não deve ha
\1er competências estanques. Para a 
<ilfusão do ensino e da cultura devem 
cooperar todos os poderes Públicos, as 
entidades privadas e, a!iila.l, todos os 
brasileiros. 

A Constituição de 1891 outorgou aos 
l!:stados a competência para. legislar 
~bre o ensino primário e o sec1.1nd&
~o e, após quarenta anos de Vigên
cíi; dêsse sistema, v~amos q•1e 
nossa situação era .a · de um país de 
l'.llvel educacional baixíssimo, pois que 
e.presentava w:na proporção de BO % 
ti.e analfabetos. Dír-se-á que o sistema 
contrário, aõ.otado pela Constituiçã;i 

· de""-1.934, não produziu igualmente re
sultados compensadores ou satisfa
tórios. Não é verdade. Os dados esta
t~ticos demonstram que a. nossa evo· 
lução, após 1934, foi muito grand;i. 
Apesar, porém. dêsse progresso, ainda 
o Brasil apresenta um grande d.efici! 
em matéria edueacional. l'l"o meu Es
tado, por exemplo, unidade federativa 
que nesta última década de anos apre
sentou o mais elevado !nelice de pro
gresso em todos os setores, inclusive 
nc da educação, porquanto só no go
vêrno do ex-interventor Pedro Ludo
Vico criaram-se ali mais escolas do 

· o:ue em todos os govêrnos anteriores,, 
cie 75% é a proporção das crianças 
em idade escolar qúe não recebem ins
trução pela deficiência de sua rede de 
estabelecimentos de ensino. 

E, se o problema. se apresenta grave 
nos centros urbanos, Srs. · Constituin
tes, que. dizer de sua gravida.de nas 
zonas rurais, onde a carência de es
colas é quase absoluta! E isto acon
tece nlllll pais como o nosso cuja eco
nomia tem que se alicerçar na agri
cultUill e na pecuária. :t<ão é possi
vel continue êsse estado de coisas. Não 
1nais podemos deixar ao desamparo 
essas populações que, afllma.Inos sin
ceramente, são as mais nobres do 
Brasil, parque são as que mais pro
duzem. 

Para que· o problema ed.ucacianal 
cios nossos rurícolas possa. ser resol
vido é indispensável que a União ve
nha em auxilio dos Esta.das e dos Mu
Dicípios. As populações rurais dis:;:>er
sas em pequenos núcleos pelos .nesses 
Infindos sertões, torna a sua alfabe-

tlsação e:i..i;remamente difícil, pois não 
será viável a criação de escolas c:m 
todos êsses pequenos núcleos, o que 
equivaleria a criã-las em cada j'a
zenda ou residência camponesa. 

No meu entender, o problema só :po
derá ser resolvido com a criação de 
colônias escolares agrícolas, que mB.ll
tenham internatos capazes de aeo
lher o discipulado de determinadas 
zonas. ou regiões. E obra de tal en
vergadura j"'lnais poderá. ser realizaó:i. · 
sem a efic:..=nte colaboração do Go
vêmo Federal, através de seu órgão 
especializado. o Ministério da Ed.ur-..a
ção e Saúde. Havendo esgotad•> o 
tempo de que dispunha, eontinuar~.i 

as minhas considerações na próxirna 
sessão, requerendo para tanto ao Se
nhor Presidente me conserve inscrito. 
(M1iito bem; m'}Lito bem. PaJ.mas). 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor 
Guaraci Silveira env'..a ã Mesa o se- . 
guinte discurso para ser dado como 
lido: ---- -- - _ 

O SR. GUARACI sn.v:E:m.A:··;..:. ··-
1. o divórcio não é matéria cons· 
titucional, nem pode figurar no teltio 
de uma constituição sem flagrante 
desrespeito ao mandato outorgado 

pelo povo aos Deputados Constituin-
tes. Uma constituição deve estabe
lecer a estrutura do estado . e fixar 
os direito inalienáveis dos cidadãos. 
Sô lhe é permitido restringir os di
reitos e liberdades dos homens quando 
prejudicam os direitos e liberdades 
dos outros, ou da comunidade. 

2. Desde que a constituição per
mite o desqUite, sem restringir o ài
relto que 1!$Siste aos desquitados de 
organizarem novo lar, de acôrdo com 
a lei natural e exigências f!slológ!
cas, não pode negar ia. sanção legal 
ao lar que se organiza, sob a des
culpa de que a sanção legal vem 
prejudicar os direitos da. comunidade; 
porque maiores são os prejuízos ju,
rldicos e sociais causados pelas man
cebías e prostituição provável de 
muitos desquitados, do que o novo 
contrato matrimonial que visa pro
teger o patrimônio e direitos legíti
mos dos .filhos dessas uniões, orga
nizadas à margem da le1. · 

3. Uma constituição deve ser ela
borada para durar, s~ mais de 
um século. como a Constituição no:
te-americana, ao menos para mais 
de quarenta anos, como aconteceu 
com a de 1891, em má. hora revo
gada contra meu parecer expresso na 
Constltuinte de 1934. Poderia apenaa 
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ser emendada, com a introdução dos 
preceitos exigidos pela evolução social, 
e fixados os pontos em que deveria 
completá-la _a legislação ordlllâria. 
As noções sôbre o casamento, no seu 
aspecto de contrato social, decorrem, 
não somente no sentido jurídico, como 
também no sentido religioso, como 
veremos mais tarde de preconceitos 
que se modüicam, muitas vezes verti
ginosamente, escapando, portanto. do 

· âmJ:iito constitucional. 
4. A afirmação de que o povo br::i.-,, 

sileiro é contra o divórcio é con
testada pelos fatos. Congressos ju
rídicos, associações culturais, juristas 
de renome, 2firmam, categõricamen
te, que o desquite, com tôdas as con
seqüências . ão divórcio. jurídicas e 
sociais. não interessa à sociedade 
porque, não ;;endo fôrça legal para 
!mpedir· as :m:mcebias, contribui para 
inundar o uais de milhares de ca
sais organiZados ilegalmente, e mi
lhares de filhos inocentes, arrastan
do, por tõda a vida, a esti~a de 
filhos ilegítimos. Não sendo possível 
evitar o desquite, não há como im
pedir aos . desquitados o novo casa
mento. 

5. QuandÓ~ a reforma de uma cons
tituição exige. :orno em nosso pro
jeto, dois iêrços dos membros de 
ambas as câmaras. e mais dois têr
ÇOS dos cong-ressos estaduais. os re
presentantes ccnstituintes não podem, 
dentro dC>S p;ec-ei.l;os da ét!ca parla
mentar, impor dispositivos restritivos 
das liberdades e direitos individuais, 
sem a certeza, pelo menos moral, de 
que é.sses disposttivos logram a apro
vação de dois têrços da opinião pú
blica, ou, quando muito (ainda que 
isto seja uma concessão provável da 
referida. ética), t.enha a maioria da 
op~o do povo. Mas em se tratando 
1ie matéria alheia à constituição sõ
mente a certeza. de que em seu favor 
eoncorrem os dois t!rços do povo, 
exigidos, indiretamente, para sua reti
rada da constituição, pode justificar 
o abuso de poderes dos const.jtuintes, 
numa restrição de direitos e liberda
des. 

6. É gratuita a afirmaçãÓ de que 
o povo brasile::-c. por seus pendores 
religiosos manifesta-se contra o di
vórcio. Qualquer sociólogo de medío
cres conhecimentos, que haja· pesqui
sado as condições religiosas do Bra
sil, conc!uirá. que nossa gente se di-· 
vide. no sentido religioso, em quatro 

classes distintas: A) católicos prati
cantes; li).. católicos rebeldes à dou
trina e sacram~tos; e) a católicos 
de seitas cristãs e agremiações filo
sóficas. e, 11) uma grande massa de 
fetichistas e supersticiosos, vivendo 
à míngu:i de qua.Jquer. influência mo
ral da Igrej:i.. Excluídos os católicos 
praticantes, são poucos os brasileiros 
favorávei:: ii, introdução da. indissolu
bilidad•J do casamento, no texto cons
tituciou~l. Estou certo de que no
nh= sociólogo d-i:sta -<IBsembléia 
Constituinte negará a. verdade desta 
afirmação, ~. não ser os pertencentes 
à primeira categoria, e· isso mesmo 
por um esfôrço supremo :no sentido 
de fugir ~. realidade dos fatos. 

7. Só pela>< exigências. catõlicas 011 
acatólicas ültimamente, a natureza 
do vincul~ de ccntraro social e jn?
dico do casamento foi introduzido 
em algumas cartas constitucion~'l. 
A :ifirmat\va de que ur:?;e faze-l_a 
matérfa constitucional, rara. impedir 
que seja discutida na legis!atu:-a or
dinâria, não procede, pois signifi
caria amordaçar os legitimas repre
sentantes do povo. contra o .con
senso universal de todos os povoo 
om2~ ~e r.erm!te es~a discu.."São. at-'l 
que .:ej~ ai;urada a vontade do povo, 
por se tratar de questão S<?Cial _su
jeit<l. a evolução. A outr~ !Úirmat1va, 
de auc se trata de impos1Çao de uma 
minori:>. religiosa. receiosa de perder 
a opo-rtunidade que lhe fugirá nas lE
gislatúra:i ordinárias, t.ambém nao 
deve proceder, a não ser que essa 
faccão s~ julgue tão pouco segura q:_ue. 
nãÓ sendo a. indissolubilidade ?-nclu1i;!a. 
na constituição. por ser a m~lusao 
contra ~. opinião de todos os legi~os 
constitucionalistas de todos os pa1ses 
do mUJ1do já espere, como certa. a 
derrota na'.~ câmaras ordinárias. 

a. Em resumo, quanto ao aspecto 
constitucio:nal. a indissol~bllid~de do 
casamento não deve ser mcluida em 
nossa Constituição: 1.0 , por não ser 
matéria const1tucional, visto que res
tringe uma liberdade individual, li
berdade que não prejudica os diret· 
tos alheio::, mais. do que o desquite, 
já adotado definitivamente em nosso 
país; 2.0, porque não poc;!e se::. incluí
do na coustituição um disPOSltiVo que 
cerceia n liberdade individual sem a 
certeze de que dois têrços de nosso 
povo exige êsse dispositivo. visto que 
são necessilrios dois têrços do povo, 
por seus legítimos repreeenta.n~, pa
ra o reti=· àa carta constitucional; 
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3.''. poJ:"que os verdadeiros--coc.;titucio
:np.listas de todos os povos do mundo 
:repelem a inclusão da mdissolubilid:i.
de do casamento como matéria de âm.
l1ito constitucional e. 4.0 , porque a 
mentalidade jurídica de nossa pátria, 
a despeito da pressão religiosa, não sõ-
11,ente tem se manifestado contra a 
inclusão da indissolubilidade do casa
l'.lleYi.to na co:istitl.J.ição, como tam che
g~do a aprovar o próprio divórcio. em 
cor:.gressos jurídicos e até no senado 
em que pontificava o insigne Rui Bar
bosa:· 

9. No sentido jurídico. por não ser 
matéria de minha alçada, afirmei ti
tubeando no meu discurso de 19 de 
junho, o que posso agora teafirmar, 
cm face do pronunciamento ·de no
tá.veis juristas. confirmando minha 
posição: o vinculo do cas:unento de
pois do desquite, não passa · :ie uma 
mentira jurídica, ou Yiccão f:tridic11, 
como a designou ilustre colega anti
dh·orcista. procurando. eviqentemen
te, eestruir a minha ar~entação; 
e, . no sentido social, êsse vínculo não 
passa de mero castigo aos desquita
do5 e seus !illtos, que o nobre Depu
ta.do E:ermes Lima classificou em sua 
palestra pelo rádio. em 28 de junho, 
como estigma ju.ridico, ma3 c:ue, na 
:realidade, é tanto castigo coIPO es
tigma. 

lG. Existe uma diferença funda
mtntal entre a palavra "casJ.mento" 
e a oalaYra "matrimônio", embora 
ccI?Stantemente sejam usadas como 
sinônimos. Casrunento é a união na
tural éntre o homem e a mulher, re
gulado pelas. leis civis, ou pelos cos
tumes. e matrimônio é o nome ca
nônico do sacramento instituído pela 
:cgreja Católica, estabelecendo entre 
os casados um Vinculo espiritual. O 
simples casamento. no sentido civil, 
era apenas regulado para ·estabelecer 
os direitos dos cônjuges,· ficando os 
deverl!S religiosos para serem regula
dos de acôrdo com os sentimentos es
}>irituais dos nubentes. -

11. o casamento. no sentido Juri
c;M:::o. não deve. nem pode, estabelecer 
vínculos espirituais, porque êstes per
tencem à ·religião. Quanto ao vin
culo jurídico nenhum e.xiste depois 
do desqUitc, visto que os cônjuges 
de.>t:tuitados, não estão impedidos pe
rante a lei de viver maritalmente com 

· outros consortes, de gerar filhos e de 
êonstituir novos lares. .As ol:irigações 
:f~c_!liras. impostas aos · desquitados 
nao sao vincules do casamento des-

feito, mas encargos oriundos do dis
trato encargos que podem surgir na 
:rutura de qualquer contrato pela 
fôrça de ·suas clá.usltlas, ou po:r fôr
ça do próprio distrato. sem que al
guém ou.se chamar de indissolúvel 
um contrato que, rompido, -.i.ca.rrete 
obrigacôes financeiras. 

12. Juridicamente, desde que a Aso.,, 
sembléfa Constituinte não pretenda 
impor vínculos espitituais aos cida
dãos de credos diferentes, sem cre
dos religiosos, na sua grande maio
ria sem filiação religiosa definida, 
porque de religião definida, são ape
nas os praticantes, não lhe é licito 
estabelecer a indissolubilidade do vín
culo no contrato social do casamen
to porque êsse vínculó, no sentido ju~ 
ridico, é inexistente depois do des
quite. 

13. o casamento, no sentido juri
dico, é UJn contrato sui generis, por
que, além do contratante, o estado 
interfere, para garantir os direitos 
dos-eôlljugues, dos filhos nascituros e 
em favor da-comunidade. A cláusula 
principal do contrato é -a união dos - -
corpos. por bi-lateral consentimento •• 
tendo como base dêsse consentimen.
to o afeto mútuo, sem· o qual o _ca
samento .não passaria. de um simples 
. acasalamento, ou união animalerea. 
Desde que cessa o consentimento, por 
haver desaparecido o afeto mútuo que 
dignificava a ;uüão, e se verifica o 
distrato, pelo desquite, não existe 
mais vínculo algum,· a não ser que a 
Constituinte i;iretenda criar. um.a rela
ção imaginária, fictícia. como castigo 
do êrro ou imprevisão dos cônjugues, 
que, em geral, contraem núpcias no 
verdor dos anos e Inexperiência da 
vida.· 

14. O vínculo imaginário, criado 
apenas para castigar os cônjuges des
quitados, além de atentar contfa. a 
possivel felicidade de um novo lar, é 
injusto, porque, não tendo a Consti
tuinte poderes para evitar o direito 
natural que assiste aos homens de 
exercer suas funções fisiológicas. fa
vo:rece o amor livre, o amancebamen
to, e alcança, com seu estigma e cas
tigo, os filhos inocentes dessas uni
ões, que arrastarão. moços. e moÇa.S, 
por tôda a vida, o ferrete de filhos 
i.legitimos, colocando-os como pãrias 
na· sociedade em que vivemos. 

15. A indissolubilidade do casamen
to, no sentido jurídico. encerra em si 
mesma um contrasenso que desme
rece nossa Constituição de Trinta e 
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Quatro, porque ela mesma admite a contraírem novas núpcias, é um pos
nlllidade-ab initio e a anulação do ca- tulado jurídico quase universal, no 
samento, nos- têrmos em- que a lei or- sentido de não ser incluído nos textos, 
dinária o e5tabelecer. Ora, indisso- constitucionais, dos países mais cul-
lúvel é aquilo que não se pode dis- tos do mundo, não sendo, portanto, 
solver, em qualquer hipótese, sendo de justiça que a Constituinte Bra.-
errado aplicar-se o têrmo para o ca- sileú·a se levante contra ~e postu-
samento de cuja dissolução trata o lado, tanto mais que em favor do 
nosso projeto de Constituição no ar- divórcio já se pronunciou um grande 
tigo 164, § 38. congresso de juristas brasileiros. 

16. Em todos os tempos, e ainda 18. O aspecto social da questão do 
hoje em quase todos os países do divórcio seria a única justificativa 
mundo, o divórcio é admitido como para que fôsse o mesmo afastado pela' 
um direito e uma liberdade dos que. legislação ordinária, se estivesse do· 
no Brasil, apelam para o desquite. cumentado que sua proibição viria 
Este fato testifica que o divórcio é contribuir para a melhoria moral e 
um postulado universal, contra 0 qual social do nosso povo. Isso mesmo sà-
nem sequer um plebiscito poderia se mente para que fôsse combatido na 
soorepor, porque o novo casamento, legislação ordinária, porquanto as 
para os desquitados. é um direito in- condições sociais mudam, podendo o 
dividual, e a maioria só tem poder divórcio ser prejudicial hoje e deixar 
para cercear. nU1lla democracia, os de' sê-lo amanhã. Entretanto, cote-
direifos individuais que atentam con- jado com o desquite instituição juri· 
tra ·os direitos de terceiros. Incluir dica necessária. tanto na igreja como 
a L'1díssolubllidade do casamento no no estado as conseqüências do desqul· 
tE\xto coOJ?titucional é um atentado te são muito mais funestas do que as 
contra a consciência juridica de to- do divórcio. 
dos os povos cultos do mundo. 19. A. afirmação de que a permissão 
. li. No sentido jurídico, pois, pode- de novo casamento nos desquitados vi· 

mos resumi:r, afirmando que não deve ria tumultuar a família brasileira, que 
figurar em nossa constituiÇão a in<iio;- seria a balada nos seus alicérces, ar-
solubilidade do vínculo do casamento: rastando muitos casais à sepi-.ração, 
1.0 , porque, depois do desquite, não com a esperança de um novo cas:l· 
resta qualquer vínculo jurídico do mento, não procede, porque isso seria 
contrato nupcial, pois as obrigações supor que não existe base moral nem 
finançeiras são oriundas do distrato. religiosa na constituição da familia 
e não do contrato desfeito: 2.º, porqtt<l em nossa pátria, bastando uma liber· 
o vfaculo que se ·poderia presumir se~ . dade de novo casamento para que 
ria o vinculo espiritual, 0 qual não surgissem milhares de ·desquites, alé:n 
Pode ser estabelecido pelo contrato dos que surgem cotidianamente, na 
civil do casamento, porquanto 0 es~ vigência do desquite. 
tado ignora as condições espirituai~ 20. ·A dissolução da familia, em al-
dos que se casam; 3.0, porque o es- guns países do mundo, atribuida ao 
tabelecimento de um vínculo imagi- · divórcio. CUJO número elevado costu· 
ná."io têm, na mdlssolubilidade do ca- mam . citar, também não procede 
sarnento, ·o efeito de cercear a liber- pois, nos países onde não existe d!· 
dade dos desquitados, e ferretear com vórcio o número de amancebados, 
o estigma de ilegítimos os filhos das por fôrça do desquite, outros sem des· 
uniões necessárias que êles estabele· __ quite, por falta de recursos :financei· 
cerem; 4.0, porque a indissolubilidade ros, Cpois o desquite só interessa 

_do casamento é um padoxo, visto que, quando existem bens para serem par· 
sendo indissolubilidade um têrmo úe tilhados) é multo mais eleva.do co= 
significação absoluta a própria Cons- se pode verificar no Brasil, e na Es· 
tituição o admite como relativo, per- panha monarquista, segundo teste· 
mitindo as -anulações do contrato nun- munho de ~poll, teólogo católico, e!· 
eia!; 5.0 , porque não se pode ínlaii- tado neste plenário pelo nobre depu.· 
nar um vinculo num contrato desfci- tado Hermes Lima. Atribuir o novo 
to, pela ausência da matéria do con- casamento dos desquitados a culpa 
trato, ou desaparecimento da clãusula pelo desquite e separação é o mesmo 
necessárJa, como se dá com o casa.- que atribuir ao remédio a culpa da. 
mente, quando se realiza o desquite; enfermidade. 
·6.", porque o dirreito que assiste a.os ·21. O fato de que nenhum país do 
<le.o;quitados, r.os têrmos da lei, de mundo tem a sua fanúlia mais bem 
~-------· ·-· _.:;:.:;:.;.__ ~-=-t \-·· :.. . .......,::.::?s.,...~ --~-j 
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organizada e sôbre bases :mais sóli
das do que a Inglaterra. foi deturpado 
por uma notícia tendenciosa sobre a 
existência de um número t>avoroso de 
divórcios pendentes de julgamento, e 
a afirmação de que, a despeito do cli
V'órcio, a familia amencana continua 
a ser alicerce sólido em que se Je
V'anta a fortaleza daquele povo, foi 
!1esmerecida com a alegacão de que 
lSSo se deve à imigração. A realidade 
entretanto, é que o Sul dos Estado~ 
Unid~s. onde a imigração pràticamen
te nao existe, continua como celeiro 
da fé e da honestidade dos pioneiros, 
en:quanto que. ao Norte, onct·~ predo
mrnaram as co:~entes .imi;natôrins o 
ppvo amenc::ano ~uta contra as tendên
?SS de estrangell'os de todo o mundo 
:infensos à obediência às leis que é ó 
característico fundamental cio norte
ameri~ano. E ali que se desenrolam 
os crimes pavorosos onde os gangs- · 
ters armados desafiam os cidadãos 
des~ados, onde o cinema, nas mãos 
dps Judeus, procura destruir as tradi
çoes do povo. 

~.: Ninguém. acredita que a insti
twçao do divorcio venha despertar 
nas Pessoas bem casadas a aventura. 
de um novo casamento. Ao contrário, 
essa coorte negra de homens que vi
V'em . tentando des'Viar as mUlheres do 
pr~!'1Jllº~ principalmente mUlheres que 
e:>·. ao pnvada:S do carinho de seus ma
~c o~._ os quaJS se entregaram à pros
titUIÇao, perderiam noventa e nove 
por cento de suas oportunidades 
quando tais mulheres os con'Vidassem 
a recebê-las.como espôsas na pretoria. 
Em tempo descobririam a miséria mo
r9:1 ~e tais _indivíduos que se valem rla 
di.ssimulaÇao para destruirem lares 
mal formados. O convite para um 
novo casamento anularia a ação de 
tais homens, desmascarando-os. 

23. Alega-se que muitas mulheres 
mal casadas, cujos maridos se entre
gam a tõda a sorte de paixões desen
freadas, encorajadas pela poSsibllida
de de um novo casamento, apela.riam 
para o divórcio, rompendo-se milha
res de casamentos, numa terra onde 
o adultério dos homens, ostensivo. 
nomw11zado, indiscreto, notório às, 
próprias .esp&as, eleva-se a assusta
dora percentagem_ Entretanto ,a ver
dade é que a l>OSSibilidade de divón
cio <tas. mulheres tornaria os homens 
mais cuidadosos e mais respeitosos 
para com o próprio lar. E em caso 
contrãrio, seria preferível um mUhiio 
de divórcio com novos casamentos à 

'Vida conjugal de casais onde as mu
lheres são humilhadas pela depm
vação dos maridos, contaminadas 
muitas vezes, e onde os filhos cres
cem numa atmosfera de recalque e 
falta de admiração que todos os fi
lhos devem ter para com seus pais. 
E pelo exemplo do pai, o filro terá 
procedimento idêntico na sociedllde 
onde irá 'Viver. 

24. A situação dos filhos ·d_os ~vor
ciados novamente casados nao e pior 
que a dos filhos dos desquitados. 
Para os f1ihos dos desquitados nã<> 
existe lar possível. Andarão de mão 
em mão. ou'Vindo muitas vezes o que 
não conviria ouvir. E se. o pai ou 
mãe dessas crianças fracassam .na 
sua tentativa de uma vida celibatária, 
pior ainda se torna a sit\la.ção das 
crianças. Se se trata de uma ~!Jlller, · 
seus filhos e filhas descobnrao os 
passos em falso, sem o preparo ne
cessário para ter pena em vez de des
prezo._~la pobre desquJ.:tada. _ Quan
do se tralã-do ·homem .. esse nao tar
dará a constituir um lar sem ·lega.li- --
dade. onde os filhos verá~ alguém 
ocupando um lugar que nao lhe é 
permitido pela lei. No C3:SO d? novo 
casamento, todavia, a s1~uaç~o. dos 
filhos será muito mais satlSfatória. 

25. o lado social do divórcio o com
porta apenas ilações aesde que se 
torna impossível um confronto entre 
os casais ·divorciados em países que 
admitem o divórcio e os casais aman
cebados ou separados pelo ad~ltério 
ostensivo, nos países onde o clivórclc> 
não existe. Podemos, entre~to. re
sumir a argumentação. afl.l'IDando 
que o. divórcio não afeta a vi~a social 
de nosso povo: 1.0 , por que e o des
quite que ocasiona o desamparo dos 
filhos a sua criação em ambiente de
letéri~. e os inúmeros casos de man
cebia; 2.0 porque é preferível para 
a condição moral do pais o no~o .casa.
menta dos desquitados. ao numero 
crescente de mancebias, quer entre os 
desquitados, quer entres os que se se
param sem se valer do recurso do des
quite; '3.º. porque, não P<?d~ndo a le
gislação constitucional exign- dos des
quitados a vida celibatária, ou deve 
impedir o desquite e obrigar os mal 
casados a viverem maritalm~te. ou 
deve estabelecer uma provisão para. 
amparar legalmente os que · organJzam 
novo lar depois de desfeito o contrato 
social dD ciisamento; 4.0 • porque o. 
divórcio restringirá. o número de ma
ridos que obrigam suas pobres espõ-
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sa.s a viverem como se fôra uma das 
muitas mulheres que possuem em seus 
serralhas; 5.0, porque . o novo casa
mento só será requerido pelos desqui
tados sem princJpios religiosos anti
diYorcistas, não sendo lícito à Assem
bléia Constituinte i.D!por restrições de 
liberdade àqueles que não possuem 
tais princípios, os quais, na falta do 
novo casamento, terão que lançar mão 
de. mancebia, em prejuízo do censo 
moral do pais, e dos filhos porvindou
ros do casal. 

26. A despeito da reação que se fêz 
sentir em 1934, quanto à· consideração 
do divórcio à luz da religião, e eu 
ainda nesta Constituinte, quando fa
lava. com erudição e notável cópia de 
argumentos, nosso ilustre c o l e g a 
deputado Vieira de :Melo, não há como 
fugir à consideração religiosa, por 
muitos motivos: 1.0 , porque a indis
solubilidade do casamento foi impos
ta. absurdamente; como matéria cons
titucional, por uma liga religiosa, com 
a promessa de indiear ao eleitorado os 
nomes dos que aprovassem essa pre
tenção, ainda que êsses indicados não 
possuissem os predicados de religiosos 
praticantes, e o eleitorado fôsse tão 
fectício, que nem sequer deu preferên
cia, nos diversos partidos, aos prati
cantes do credo dessa liga; 2.0 , por
<tUc: já em 1934, muitos srs. Consti
tull:ites estavam certos de que o con
trato civil de casamento estava obri
gado à indissolubilidade porque era in
dissolúvel o sacramento do matrimô
nio, devendo haver coincidência entre 

· os dois; 3.0 , porque a indissolubilidade 
tem sido defendida na base de textos 
bíblicos, como a declaração de serem 
os casados uma só carne, e porque 
não devemos separar os que Deus 
ajuntou; e, finalmente, 4.0 , porque o 
Crlstia.nisnlo deve ser o fundamento 
de nossas leis, não sendo licito ao le
gislador ignorar a concepção do casa
mento no sentido cristão. Isso pôsto, 
consideraremos a indissolubilidade à 
luz da. religião. · 

27. O casamento sempre foi consi
derado pelo cristianismo um contrato 
civil, de acõrdo com as leis· do país, 
sem Intervenção . sacerdotal, c o m o 
acontecia .entre os Judeus. Jesus Cristo 
instituiu dois sacramentos, o batis
mo e a. Santa Ceia; foi ba.tiZado e 
mandou aos discípulos que batizassem; 
participou da páscoa dos judeus. e ins
tituiu a. páscoa dos cristãos, distribuin
do, depois de hâver ceiadQ, o pão e o 
vinho, determinando que essa singela. 

cerimônia, conhecida. por outros com 
o nome de missa., fôsse repetida to
das as vêzes que se reunissem, em me
mória dêle. Mas não mandou que os 
apóstolos celebrassem . casamentos. 

28. Os apóstolos, por sua vez, não 
ordenaram às igrejas nascentes que os 
ministros celebrassem c as ame n t o s. 
Mandaram ungir os enfermos, impu
zeram as mãos sôbre os escolhidos 
para o ministério, mas nada deterini
naram quanto ao casamento, continu
ando êste, como no tempo de Cristo 
na sua condição de contrato civil. 
Entretanto, aos casados, S. Paulo deu 
normas morais, éticas e espirituais a 
respeito qa vida conjugal dos cristãos. 

39. O cristianismo reconhecia como 
perfeitamente vãlido o casamento ce
lebrados entre os pagãos, pois S. Paulo 
declara que a mulher cristã casa.da 
com o infiel, antes de sua conversão, 
santificaria o marido, e o marido 
cristão, casádo antes com mulher que 
não- se converteu, santificaria a mu- ' 
lber, e os filhos dêsses casamentos se
riam santos, linguagem bastante cla-
ra para indicar que o contrato conju-
gal anteriormente convolado era san
tificado pela conversão de um dos côn
juge, pois, evidentemente, não era o 
infiel que se tomava santificado sem 
se, converter. -

· 30. O matrimônio não é considerado 
pelos evangélicos como um sacramento, 
por não ter sido instituído por Cristo. 
Nos primeiros séculos do cristianismo 
não haVia interferência dos ministros 
e sacerdotes na celebração do matri
mônio, tanto assim que ainda hoje a 
Igreja Católica considera os nubentes 
como os ministros do sacramento do 
matrimônio, hav~do permissão para 
se casarem sem ·a presença de um sa
cerdote, desde que a êsses seja impossí
vel, ou muito difícil, em certas oca
siões, estar presente ao ato. O pre
ceito de Jesus "a César o que é de 
César e a Deus o que é de Deus" 
sempre- foi aplicado ao casamento: o 
contrato civil pertence ao estado, e a 
Igreja. legisla para os seus fieis, esta
belecendo '1.S condições de vida em 
comum e deveres recíprocos. 

31. O Concílio de Trento, em sua 
Sessão XXIV, declarou que o versi
culo 32 do capitulo 5.0 da Epistola de 
S .Paulo aos Efés!os ensinava o ca
ráter sacramental do casamento cris
tão., Este vers!culo reza, segundo a 
Vulgata Latina, adotada. como base 
das decisões conciliares: Sacramen
tum. hOC magnum est, ego autem dico 
in Ch.risto et in Ecclesia. E' grande 
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este sacramento... mas eu me refiro a licito ao homem repudiar sua mulher 
Cristo e à Igreja. s. Paulo havia por qualquer coisa?' Jesus, depois de 
apresentado a união entre os casados explicar que o casamento instituido 
cristã.os como símbolo da união mfs· por :Oeus deve tornar os cônjuges em 
tlca entre Cristo e a Igreja, mas a ex- uma só carne, e que o homem não 
pressão grande sacramento· não se re- deve separar os que Deus ajuntou, 
feria aos cônjuges, como êle advertiu, explicou .que Moisés havia permitido 
mas a Cristo e à Igreja. Todavia, a o divórcio por qualquer' coisa por 
Vulgata Latina está em grande diver- causa da .dureza dos corações dos ju-
gência com -o grego do Novo Testa- deus, e respondeu à pergunta inicial: 
mento. Onde foi traduzido sacramen- Eu oos digo.· porém, que qualquer que 
to no grego está mistério. E a pala- repudiar sua mulher, .não sendo por 
vra mbtério no grego foi usada 26 causa de fornicação, e casar com ou-
vezes no Novo Testamento, significan- tra. comete adultério. E' evidente. 
do simplesmente coisas misteriosas pois, que Jesus concedeu o divórcio so 
e jamais sacramento ou coisas sacra- cônjuge inocente em caso de adulté
menta!s. o· abade crampon, em sua ·rio, a despeito do caráter perrnanen-

131blla, edição francesa.. revista pelos te do matrimônio. 
padres jesuítas e prot'essôres de São 35. Quanto ao casamento é precl
Sulplclo, corrigindo centenas de erros so notar que existe nêle dois aspectos: 
da Vulgata, substituiu a palavra sa- ~temo, que consta da celebrlll)ão, 
cramento por m11stere: Ce mystere e o irrtimo--que. i;e refere ao estado e 
elt grand,· te veu:c dire, par rapport · disposição das almas· dos nubentes. 
au Clltat et à l' Egltse. Como se vê a Realizado o ato externo. prendem-se 
origem do matrlmõnl.o como sacra- os nubentes pelos compromissos de 
menta, de ontto surgiu o vinculo in- ordem jurídica e social. Se êles illt1-
dlaaol~\·cl não pode ser aceita pelos mamente, estão dispostos a contrair 
cv11n11rllco1, no seu exame livre dos matrimônio de acôrdo com· as normas 
!Rtoi<. de Cristo e seus Santos Apostolos, en-

32. MD11mo considerado como sa~ tão realiza-se, simultâneamente o ca
crnmrnto nunca existiu para o mes- sarnento cristão, pois mesmo na Igre
mo " lndl1111olubllldade. s. Paulo, de- ja Católica os ministros do sacramento 
pol" dll reconhecer a Validade do casa- do matrimônio são os nubentes, e· 
1nento entre J)agãos, :permitia a disso- a matéria e forma, o mutuo consenti
IUÇ~l• do vlncUlo quando um dos côn- to. A presença do pároco é apenas 
JugcM iera lnrlel e não desejava viver uma medida de ordem disciplinar. E' 
em companhia do cônjuge cristão. l!: evidente que não ei9,ste o casamento 
este se tomava livre·para. contrair no cristão quando os nubentes, ou um 
Vllll nl).pclas. Se o Vinculo fôsse in- deles, se casam com a predeterminação 
dtar:olúvel s. Paulo não ousaria per- de não CUlllprír co1n os preceitos crfs· 
mltlr 11. sua dissolução com novo casa- tãos a respeito da_união·conjugal. Sõ· 
menta, mente os que se casam no espirita de 

33. A Igreja Católica permite a <ili>· Cristo podem realli:ar o verdadeiro ca-
soluç4o do matrimônio válido, legiti- samento, que representa a un.ião m!sti
muncnte contraido, antes da sua con- ca entre Cristo e a Igreja. ·os dema.is, 
11um1u;lo, e Isto vem provar que, mes- nem foram casados por :Oeus nem é 
mo conatderado sacramento, não é agradâvel ao Altissimo o seu matri· 

410 lndl&SolCvez, porquanto pode ser mônio. Tôdas as passagens das Es
dlllllOIVldo antes da consumação e a crituras sõbre lndissolublllda.de do 
con•urnaçllo nll.da tei:n que ver com o vinculo se refere' ao casamento cr1s-
11acr11rncnt.o. tão intimo. Quando um dos cOnJu-

:f( JeHUI admltlu o divórcio no <:a$O ges abandona o outro :fica provado 
do ll-lult6rlo de 11Il:l dos cônjuges. que ·o casamento não foi real diante 
Ha Vh1 11ntre 011 judeus duas escolas de Deus, pois se o fõsse não haveria se-
r1tbllllc111>: 1\ de Hlllel que permitia 1' paração. · · · 
dlVórclo por qualquer cousa, . e µ ~e 36. Fjca patente, portanto, que o 
lllll!111mm11.l que slnnente o permitia. em estado deve llml.tar-se ao contrato 
olUIO da adultério. Representantes das civU sem se preocupar com a. indis· 
dwi. a11COl1U1 foram ter com Jesus, solubilidade, porque esta só existe de 
tonl4»1do.o, Jato é, forç&1do-o a pro- fato nos casamentos · realizados de 
n11J1cl11.r••e por uma delas, porque Blllel acõrdo com a vontade de Deus, e ês· 
etra venerado pelo povo e Schammai tes, a deS°peito das celebrações rell-
11Ao era eatlmãdo, Inas estava com a giosas. só Deus os conhece. Por êsse 
bDA 1.111u1111. A pergunta :!oi est: .E' - motivo, talvez. a Igreja Cristã primi-
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tiva não realizava casamentos, dei- vida sexual de incontinência ou ã. 
xa.ndo · que . os noivos realizassem o mancebia, com graves danos para a 
a~ivll e, intimamente, como minis- sociedade, contra a permissão do di
tros do casamento; realizassem o ma-· vórcio em tais casos pela mais alta 
trimõnio cristão, diante de Deus, pela e suprema autoridade de Nosso Se
mutua e piedosa aceitação da vida nhôr Jesus Cristo, nas Escrituras Sa
conjugal instituída pelo Criador. gradas, de modo irrefutãvel; 7."", 

37. ·A Liga Eleitoral católica pre- que a Igreja Ca·i.ólica não deve exi
tendendo impor aos srs. constituin- gir do Parlamento a indissolubilidade 
tes a illdissolubilldade do contrato ci- do casamento civll porque a César o 
vil de casamento, ·cometeu uma in- que é de César e a Deus o que é de 
· t· l Deus: o Estado legisla para os ci
JUS iça, porque ª greja que ela re- dadãos de todos os credos, e a Igreja 
presenta não respeita nem pretende 
respeitar essa indissolubilidade. A legisla para seus fiéis; 8.0 que não 
Igreja Catôlica realiza, sem qualquer é justa a impoSição da Liga Eleito
.atenção para com 0 contrato civil, ral Católica no sentido de ser enxer
casamento de desquitado, quando tada na Constituição a 1ndissolubi
tenham sido casados somente no ci- lidade, pois," a Igreja Católica, pela 
Vil; realiza também casamentos de doutrina e na prática, não respeita 
desquitados ou ainda casados no ci- a indissolubilidade do contrato civil 
vil quando 0 vincUlo religioso tenha pois realiza casamentos religiosos a 
sido ánulado pela igreja, e . realiza despeito do vincUlo civil da indissolu
também, sem qualquer impedimento, bilidade, pelo qual tantO" se batem os 

seus corif eus. ' 
. o casamento de homens casados no Srs. Constituintes. 

l:ivil que abandonam suas· espôsas pa- As conclusões que apresentei, ba-
ra casarem com outras 'no religioso. seadas na lógica irrespondível dos 
Não respeitando, nem o vínculo nem 
a indissolubilidade do casamento ci- fatos, repelem a indissolubilidade do 

. vil, com que pretende a Liga impor casamento no texto constitucional 
aos srs. constituintes a inclusão da porque essa indissolubilidade é uma 
Jndlssolubilidade em no.S.Sa e arta ficção, tanto no sentido jurídico co-

- Constitucional? mo no sentido religioso. Não figura 
em nenhuma constituição dos povos 

38. Resumindo a parte religiosa livre5 e civilizados. porque interfere 
sõbre o casamento, podemos afirmar: no dominio da. consciência de -cada. 
1.0 , que o imaginãrio vinculo do ca- individuo desquitado, e as constitui
samento depois de dissolvido pelo ções não podem proscrever direitos de 
<lesquite é um remanescente do ma- consciência. Se não é licito ã. Assem
trimônio religioso, no estado a.o qual bléla Constituinte impedir . que os 
chegou por evolução; 2.0, que o ca- desquitados vivam maritalmente com 
sarnento, na história da Igreja Cris- outros consertes, não lhe é licito tam
tã nascente, sempre foi uma inStitui- bém impedir que o façam sob a pro
ção civil, para. regular as condições teção da lei. 
juridicas dos nu:bentes; 3.0 , que a Não temos direito de nos levantar
Igreja Cristã não fazia casamentos · mos contra Deus que deu aos ho
mas apentts criou · deveres para os mens o livre ·arbítrio. se em face 
cônjuges cristãos que se casavam de dêsse livre arbítrio os desquitados po
ac6rdo com as leis de seus países; dem se unir, em prejuízo da socie-
4.0, que . mesmo considerado sacra- dade, urge que, em beneficio da so
mento, o matrimônio não é· indissolú- ciedade, a lei reconheça à união dêles. 
vel na Igi:eja Catôlica, porque pode A Liga Eleitoral Católica, conhece
ser dissolvido o vinculo pelo privi- dora da doutrina de sua igreja, para 
légio paul.ino e no caso de .não estar a qual o contrato civil não tem válor 
consumado, embora a consumação religioso, e para a qual o vínculo ou 
não faça parte do sacramento; 5.0 , illdissolubllidade-- civil não ~erece 
que a exigência da. indissolubilidade, quálquer respeito, pois casam constan
por parte da Liga Eleitoral Católica, temente indivíduos que ainda perma
é, evidentemente, pelo fato de ser o necem debaixo dêsse vínculo, não tem 
casamento considerado indissolúvel- . credenciais cívicas, nesse .particular, 
pela comunidade religiosa que ela re- . para solicitar desta colenda Assem
presenta; 6.0, que a Assembléia. Cons- bléia uma indissolubilidade que espe
tituinte para obedecer a injunções sinham e colocam debaixo dos pés. 
estranhas- não deve prejudicar bra- E sôbre tudo, não temos direito de 
.sileiros e brasileiras inocentes a uma nos levantar contra a concessão de 
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Nosso Senhor Jesus Cristo, em favor 
dos desquitados mocentes, forçando-os 
a uma continência muitas vêzes im
possível, ou a vida em. comum de en
contro aos preceitos legais. 

O Legislador DiviDo já se pronun
ciou: E' lícito ao homem repudiar-sua 
mulher, por qualquer coisa?, pergun:
taram-Jbe os fariseus, e êle respon
deu: Ego autem dico vobis, eu pOrém, 
vos dígo, assumindo dessa maneira en
fática, a sua. autoridade suprema, 
qualquer que repudiar sua mulher, a 
não ser por causa de fornú:a.çõ.o, e 
casar com outra, comete adultério. 

Ficou, pois, ressalvado o direito a 
novo casamento para o cônjuge ino
cente, seja homem, seja mulher. Nós, 
que invocamos o nome santo de Deus. 
no preâmbulo da Constituição, nãe> 
temos direito de nos levantar contra 
o livre arbítrio que Deus concedeu a 
todos os homllllS, nem contra a per
missão concedida por Cristo aos des
quitados inocentes. Legislemos para os 
homens e deixemos à Igreja. o direito 
de legislar para seus fiéis. A César o 
que é de César, e a Deus o que é de 
Deus. 

Terminando direi que Seleções, em. 
seu número de junho, trollJle ligeiro 
traços biográficos do Cardia.l Spell-

. mann, dos Estados Unidos. Não se 
pode dizer que Seleções tenha. intui
tos. protestantes. Ao contrário, os tra
dutores brasileiros dessa revista che
gam ao ponto de truncar as traduções 
de modo inexplicável para transferir 
aos católicos - os atos heróicos dos 
evangélicos. De uma feita, narrando 
o desastre do Titânico, citou o fato 
histórico da mo:::te serena dos cristãos 
evangélicos, fato QUe, em 1!>34, .. com 
fidelidade, foi citado pelo ilustre depu
tado padre ArrUda Cã.mara.. Ajoelha
dos; ao som da orquesta evangélica, 
·cantaram o bino: Mais perto quero 
estar, meu Deus, de ti, ainda que seja 
a dõr me leve a ti. "Seleções" para 
favorecer aos católicos deturpou a ver-· 
da.de histórica e escreveu que êles 
cantaram, e isso modificando o pró
prio texto que traduziu: Santa Maria. 
Mãe de Deus, na hora. de nossa morte · 
salvai-nos .•. " 

Isso para mostrar que não é sus
peita a revista citada. ·Pois· bem; es
creveu ela que, surgindo na Itália di
ficuldade na concorddata, porque o Go
vêrno desejava manter·sua. autoridade 
sõbre a constituição da familia, e a 
Igreja. Católica tinha a mesma pre
tenção;· SpeIIman sugeriu que, à se
melhança do que se passava nos Esta-

dos Unidos, os nubentes obteriam a: 
licença da aute>rldade civil antes de 
efetuar o casamento religioso. "Os.
tundo71á.Tios mais antigos ão Vaticano· 
- rµa a revista., - ficaram surpreen
didos com a simplicidade ~ eficiência 
ão Método, e Spellman foi nomeado, 
Monsenhor. 

Pois bem, êsse método, já adotado 
em 1934, numa emenda em que eu 
colaborei, já aprovada, como se viu, 
pelo próprio Vaticano, a multo custo 
passe>u na Comissão de Constituição, 
porque pretendiam cousa multo dife
rente. Todavia, ouso afirmar que se 
pretende no Brasil mais do que o Va-· 
ticano tem pretendido. Na Itália há 
indissolubilidade civil para. o ·casa
mente celebrado perante a igreja, e· 
rompe-se o vinculo civil quando a 
igreja anula o casamento, mas quan
do o casamento é relaizado só no civil 
a lei regula a sua dissolução com di
reito a. novo casamento. A César o· 
que é de César e a Deus o que é de 
D.e~ 

De minha.-parte estou pronto a con
ceder que seja respeitada ·a indissolu- __ 
bilidade do vinculo matrbnonial ·da
queles que se casam perante uma Igre-
ja que admite êsse vínculo, depois 
de satisfeitas as exigências civis, e es-· 
tou pronto a reconhecer a · dissolução 
do vínculo quando a Igreja o dissolva, 
pelo privilégio paulino ou pela anu
lação. Todavia, para os que se casam 
só no civil é o Estado quem de<.·e re
gular pela legislação ordinária. sem. 
enxêrto da indissolubilidade no texto 
constitucional. 

Era o que tinha a. dizer, Sr. Pre
sidente. 

O SR.. PRESIDENTE - Está fin
da a hora do Expediente. 

Pa.ssa.-se à 

ORDEM DO DIA 

Compareceram mais 174 Senho
res .Representantes: 

.Partido Social Democrático 
Acre: 

Castelo Branco. 
Amazonas: 

·Alvaro Ma.la. 
WaJclemar Pedrosa. 
Pereira da Silva. 
C<Jsme Ferreira.· 

Pará: 
Magalhães Barata. 
Alvaro Adolfo. 

,. 

• 



Duarte de Oliveira. 
La.Jneira Biti;encourt. 
Carlos Nogueira. 
Rocha Ribas. 

Maranhão: 
C1odomir Cardoso. 
Crepori Franco. 
Luiz carvalho. 
.José Neiva. 
Jtionso Matos. 

Piauí: 
R.enault Leite. • 

Ceará: 
Ra;;J. Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
-Georgino Avelino. 

Pernambuco: 
No>;ais Filho. 
Etelvino Lins. 
• <;ga,memnon Magalhães, 
°'5car Carneiro. 
Oosta Porto. 
'Ulisses Lins. 
BarbOSa Lima. 

Alagoas: 
~s Monteiro. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 
.Leite . Neto. 

Bahia: 
Pinto Aleixo. 
Lauro ·de Freitas. 
Aluisio de Castro. 
Vieira de Melo. 
Altamirando Requião. 
Eunapio de Queiroz. 

Espirito Santo: 
Henrique de Novais. 
Ari Viana. 

Distrito Federal: 

José Romero. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvlv!er. 
Paulo Fernandes. 
Getulio Moura. 
Heitor Collet. 
Acurcio Torres. 
Miguel Couto. 
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Minas Gerais: 
Benedicto Va:lla.dares. 
Juscelino Kubitschek. 
Pedro Dutra .. 
Israel Pinheiro. 
João Henrique. 
José Alkmim. 
Augusto Viegas. 
Olinto Fo11Seca . 
Milton Prates. 

São Paulo: 
Gofredo Teles. 
Cesar C-Osta . 
Costa Netto. 
José A."Illando. 
Horacio Lafer. 
João Abdala. 
Sampa-io Vidai. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Diogenes Magalhãe.;;. 
Galeno Paranhos . 

Mato Grosso: 

Ponce de Arruda. 
Argemiro Fialho. 
Martiniano Araújo. 

Parana: 
Flavio Guimarães. 
João Aguiar. 
Arz.lnis Ataide. 
Gomí Junior. 

San.a Catarina: 
Nereu Ramos. 
.Ivo d'Aquino. 
otacílio Costa. 
Roberto Grossembe.cher. 
Rogerio Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Domelles. 
Gaston Englert. 
Eloi Rocha. 
Teodomiro Fo11Seca. 
Damaso Rocha. 
Antero Leivas. 
G licerio Alves. 
Mercio Teixeira. 

Pedro Vergara. 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacfcnacl 
Amazonas: 

Severiano Nunes. 
Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 



Maranllão: 
Antenor Bogéa. 

~ará: 

Plinio Pompeu. 
Gentil Barreira. 
Egberto Rodrigues. 
Fernando Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Ara.ripe. ,,.
Edgard de Arruda. 

Rio Grande _do Norte: 
Ferreira de Souza. 
José Augusto. 
Aloisio Alves. 

Paraíba: 

Vergniaud Vanderlei. 
João Ursulo. 
Fel'l:lando Nobrega. " 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 
Lima cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
João Cleofas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcanti. 
Mano G<>m.es. 
Rui Palmeil"a. 

Sergipe: · 

Valter Franco. 
Héribaldo Vieira. 

Bahia: 
_l\.loisio de Carvalho. 
Luiz Viana'. 
Clemente Mariani. 
Rafael Cincurá . 
Aliomar Baleeiro. 
Rui Santos. 

Distrito :Federa"-: 
Hennes Lima. 
Euclides Figueiredo. 

l\[inas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
Magalhã.es Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos: 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 
P:i.ulo N~g-t..leira .. 

Mato. Grosso: 
Dolor de Andrade. 
Agricol&, de Ba.-ros. 
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Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 
Tomaz Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da Cunha. 
Osório Tuiuti. 

Partido· ·Trabalhista Brasileiro 

Babia: 
--~---

Luiz Lago. 

Distrito Federal: 

Benjamitn Farah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Segadas Vianna. 
Baeta Neves. 

_ Antonio Silva. -------.::-._ 
· Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 
· Minas Gerais: 

Leri Santos.· 

São Paulo: 

Guaraci Silveira. 
:aomeu :Flori. 
Eusebio Rocha. 

,• 

Paranà: 
Melo Braga. 

Partido Comunista do Brasii 

Pernambuco: -
Cregorio Bezerra.· 
Agostinho Oliveira. 
.'\.!cedo Coutinho. 

Distri tO Federal: -

Carlos Prestes. 
São Paulo: 

José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Caires de Brito. 

~io Gtande do Sul: 
Abílio Fernandes. 

Partido Republicano • 

Pernambuco: 
Souza Leão. 

Sergipe:_ 
- '.Durval Cruz. 

.-\mando. Fontes. 



' . - -.155 -

Mlllas Gerais: 
Jad Figueiredo. 
Mario Brant. 
Artur Bernardes. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 

I>eodoro l'<1endonça. 
Ceará: 

Alves Linhares. 
João A9eodato. 
- Bahia: 
Teodulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
Arruda Camara. 
Partido Republicano Progressista 

Rio Grande do Norte: 
Café Filho. 

São Paulo: 
Campos Vergal. 

/ 

Partido Libertudor 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila. 
O SR. PRESIDENTE - E' do CO· 

nhecimento dos Srs. Representantes 
que a AssembléL-i Nacional Consr.i
tuinte realizará amanhã, às 14,30, em 
homenagem ·ao General Dwight D. 
Eisenhower, uma ~essão especial. Não 
obstante êste c:i.ráter. serão lidos a 
ata e o expediente, sUS})endendo-se os 
trabalhos, em seguida, e reabrindo-se 
às 15 horas. quando preencheremos a 
finalidade precipua de nossa ccn vo
cação. 

Tratando-se de Parlamento Demo
crático. é Iivi·e aos Srs. Represen::an
tes a escolha do traje. 

Não nos sendo )'.J-Oss!vel cogitar l!~S
sa oportunidade ele outro assunl.o, cic::
signo. desde já, para depois de a;n1-
nhã, à hora regimental, a sessão or-
dinária se:;;ui11te a esta. · 

Para receber o Sr. General Dwif(ht 
Eisenhower no Ga blnete d:i. Presidên
ci2. e o introduzirem no recinto, .faz
se mister a nomeação de uma Comis
são. Tomo a liberdade de designar 
para integrá-la os Senhores Represen-

tantes, Nereu Ramos, Gilberto Frey
re, Souza Costa. Segadas Viana e Jor
ge Amado. 

O ilustre visitante deverá entrar na 
sala das sessões, a exemplo de soleni-. 
dades da mesma natureza, pela por
ta do centro. fronteira à Mesa. 

Era o que me cumpria comunicar 
à Casa. 

o sa. FERNANDl!:S TAVORA -
Sr. Presidente, peço a palavra. ;Jela 
ordem. · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. FERNANDES TAV0R..'I. 
(Pela ordeml <*l - Sr. Presidente, 
a um :requerimento que tive a honra 
de apresentar à Mesa desta Assem
bléia, há cêrca de dois meses. pedin
do informações sôbre as atividades elo 
Departamento Nacional do Café, jun
to. hoje, mais êste questionário su
plementar, que julgo necessário ao es-
clarecimento do caso em foco: . 

1.0 - Qual o dispositivo legal €IIl 
que se baseou o Sr. Armando Pahim 
Neubern, quando presidente do ·De
partamento Nacional do Café, no Go
vêrno Linhares, para mandar pagar 
a Humberto de Lima vultosa quantia 
em dinheiro. a titulo de prêmio sê
cre cafés embarcados para a Arg1m
tina e o Chile. de propriedade do 
próprio Departamento e que por éste 
lhe haviam sido confiados para fins 
de propaganda naqueles países: 

2.0 
- Qual a quantidade de sacas 

de café que o Sr. Pa him NeubElT., 
durante a sua presidência. mandou 
entregar ao me~mo Humberto ele 
Lima. a título de compimsação pelos 
seus cc:mtrntos de propaganda no R.io 
de Janeiro. Argentina e Chile. cujos 
prazos estavam ven1 idos desde muito 
antes; 

3.0 - A q11a11to mo!'ltnm as ci.ner'.1-
ções de r.omnra e ,~~nd~ de caf~ !1'.:1 s 
praças do Rio de Janei'ro e Santos. 
por cor.t~ ão Depa!"tamento. re3liza
das na presidê1ici" do Sr. P'lhim 
Neubern e na orimeir:1 e ·atual ão 
Sr. Ovídio de Abreu: se essas opera
ções foram autori;:ad:is pelo Sr. Mi
nistro ela Faz~n~": qual a sua l1ec<;3-
sidade e nomes· dos i~te~medié.rios: 

4.0 - Qual a qua:itidane de sacas 
de café. e ·seu "•alnr em dinheiro. que 
os srs: O\idio ele Abreu e Pahim 
Netibem mnnt1~r::'.m entre~ar à ~irn13. 
1•Sornca~ana'', contrat..,nt~ da prooa
ganda :na Argentina. Uruguai e Pa,-a-

{*) Não foi revisto pelo orador. 
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. guai, já depois de estarem suspensos 
os negócios do Departamento com 
essa firma, como conseqüência do ru
moroso processo de que foram obje
to no Conselho Federal do Comércio 
Exterior, onde ficou apurada a inido~ 
ne!dade da firma e seus representan-

tes no Brasil, conforme foi larga· 
mente noticiado na imprensa- do Rio 
e de São Paulo; 

5.0 - Quais os motivos que leva
ram o Departamento a manter na 
Bolivia durante mais de dois anos 
consecutivos, a pretexto de ali ach.l.r-· 
se em trânsito para Nova-Orlea.ns, 
com ordenado, diárias e gratificações 
em dólares, num total de mais de oito
centos mil cruzeiros pelo tempo em 
que lá perman~ceu, o Sr. Salvador 
Conceição, que da própria Bolívia vol
tou ao Brasil sem nunca ter ido aqu~
la cidade norteamer!cana; 

6.0 - Quantcs funcionários, e res
pectivos nomes, mantém o Departa
mento 11os seus E~ritórios de Nova 
York, São Francisco da Califórnia, 
Buenos Aires e Cap-Town. na Aíri
ca do Sul; os ordenados que perce
bem e funções que desempenham; a 
quanto montam, em moeda nacional, 
as despesas mensais em cada um dês
ses escritórios e a utilidade de sua 
manutenção; 

7.0 - Quais as providências tom::i
das pelo Departamento com relação a 
denúncia documentada de um ex-fun
cioná.rio do Escritório de Nova Yor.k. 
sõbre desvios de dinheiro e outras i!·
regularidades ali acontecidas na ad
ministração Jaime Guedes; 

8.0 - Quanto custou ao Departa
mento a fábrica de matéria plâstica 
"Cafelite", e os resultados ob1;idos; 
que destino tiveram a maquinaria e 
outros pertences da fábrica depois de 
fechada e porque foi fechada; 

9.0 - Quais os motivos que induzi
ram o Sr. Presidente da República a 
assinatura do Decreto-lei n.0 9.152, de 
8 de abril de 1946, autorizando o De
partamento a pagar, independente
mente de qualquer prova de embãr
que, o valor dos certificados de prê
mio emitidos para incentivar a ex
portação de café. nos têrmos dos 
Decretos-leis ns. 6.622 e 7.623, de 22 
de junho de 1944 e 11 de junho ce 
1945, com flagrante revogação dos :lls
posltivos do Convênio dos Estados Ca
feeiros, aprovado pelo segundo dos 
citados decretos-leis, que exigiam obrl
gatõriamente, para o resgate dêsses 
"!:rti!icados em dinheiro. a apresen~a
çao daquela prova; 

10.0 A quanto vai montar o lo-
tai em dinheiro dêsses certificados e 
quais os nomes dos seus atuais por
tadores. 

Era o que tinha a dizer. <Muito 
bem). 

O SR. CA:Fl];; FILHO - Senhor 
Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

O S..~. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre .Representante. 

O SR. CAFÉ FILHO (Pela ordem• 
(•) - Sr. :Presi:dente, ainda hoje. 
possivelmenre, à pro;ieto de Consti
tuição, com o exame das emende.6, 
desce ao plenãrio •. e Vossa Excelência. 
no cumprimento de disposições regi
mentais, o inchtlrá na ordem do d!a, 
para que a Assembléia vote as res
pectivas emendas. 

O Regimento, no art. 30, § l.°. 
dispõe sóbre como devem ser vota.das 
as-emendas oferecidas ao projeto. na 
pnmeiia'discussa.o: 

"As votações serão pratica.da~ 

·-pelo sistema simbólico, mas po
derão sê-lo pelo sistema nomiDal, 
desde que assim ·resolva a As
sembléia, a requetimento de qua.l
quer dos seus membros." 

Ainda a mesma lei interna - elabo
rada para que a Assembléia vota&.-.e 
a Constituição - estabel~ceu, no Ca -
pitulo 1.0 , da parte 3.ª. atr. 65: · 

"Três são os processos de volll
ção pelos quais deliberará a M.
sembléia ConstituJnte: 

a) o simbólico: 
b> o nominal; 
e> o de escrutínio secreto." 

O art. 69 indica a maneira. como se 
praticará o escrutinio secreto, mas não 
há. dispos! tivo algum indicador de ql.M.' 
o processo de votação secreta só possa 
ser usado para determinado fim, cl!ga
~os para a eleição dos próprios órgã.o• 
de direção. · 

Só se encontra refmncia a êsse pro
cesso como sendo aquêle por que de
liberará a Assembléia. 

A questão de ordem requer de V~ 
Excelência, pois, uma interpretação. 
Dispondo o § 1.0 , do art. 30, que a 
votação das emendas ao projeto de 
Constitciçáo <iev1 seT feita pelo pro
cesso simbólico ou nominal, indago de 
V. Ex.ª se a Assembléia, pela .sue. 

<•) Não foi re•ist.o pelo orador. 
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deliberação, pode. usar, nessa .votação, 
-0 escrutínio secreto. 

Sabe V. Ex.ª que, na elaboração de 
uma. Carta Constitucional, diversati 
.matérias, quando apreciadas e votadas 
a descoberto, especialmente nestes 
·dias, nesta hora, neste minuto reque
rem um pouco de cautela, :para que 
. o Deputa.do não fique sob a pressão 
.de outros poderes ou de outras fôrças. 
{Mutto bem. i 

Vamos deliberar como Representan
ie~ do povo, homens desarma<'!os que 
somos, sôbre um capítulo que Interessa 
muito de perto às classes armadas. 

Fellzii:iente, não só eu, mas todos 
os Srs. Deputados não podemos erguer 
a voz, nesta Casa, para dizer que as 
-classes armadas exerçam pressão só
bre a Assembléia Constituinte para 

. -votar aquilo que direts.mente lhes in · 
teresse. Seria uma inverdade. uma 
.lnistiflcação, ma.s devemos fie.ar a salvo 
~essa hipótese. O Deputado deve ficar 
mdene da pressão que qualquer órgão 
_possa ex~rcer nesta hora, ou nestes 
d!as. 

Vamos votar - por que não dizer? 
- as·· chamadas emenJC!as religiosas 

·CJl;!e são matéria de consclên<:Ia e que 
nao· podem estar sujeitas à. <lisciplina 
partidãz:i_a <!-e ~écie alguma, porque 
. a consciencm nao se deve subordinar 
às injunções part1clãrias. <Muito bem). 

Votaremos emendas que interessam 
eleitoralmente a uma grande massa 
-co_mo seja~ as do funcionalismo pil~ 
blic~. Seria, por conseguinte •. da con
-vemência de todos os Partidos · e da 
-dignidade da própria Assembléia que 
o texto vota.do fósse a expressão da 
vontade. da.quêles que têm o mandato 
do povo, para que não diga um Depu
tado, amanhã, que votou, porque nas 
,g:a.Jerias, nas tribunas. tinha quem 
!i5calizasse seu vot.o. 

~· 

Dai Sr. Presidente, a que;tão de 
i01'dem que submeto a V. Ex:.n. o 
Regimen!O determina ~ processos 
de votaça.o: nominal, s1nibólico e se-

· ereto. A restrição feita, Quando in
cüque1 como devia ser votado o Projeto 
de Constituição, não deve ser levada 
em conta de revogação do dispositivo 
·do art. 65, porque, assim, a Assem
bléia, _que· e.~ta~Ieceu três processos de 
votaça.o, reduzi-Ias-ia a dois exclu
illdo, justamente, a quê l e que nós 
Deputa.dos podemos pedir: o da vo
::ação secreta. 

E&sa, · Sr. Presidente, a questão de 
ordem que submeto a V. Ex.ª. <Muito 
bem; muito bem. Palmas.) · · 

O SR. HAMILTON NOGUEffiA ·
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa~ 
lav.ca o nobre Representante . 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA e•> 
(pela ordem) - Sr. Presidente, a 
respeito da questão de ordem levan
tada, minha opinião é, pela primei
ra vez, ~nteiramente oposta à do meu 
nobre amigo, deputado Café Filho. 
Nos tempos de hoje, em que devem 
prevalecer os direitos do homem, se 
exigimos que os atos dos governantes 
sejam públicos, se protestamos sem
pre contra as deliberações sect"etas, se 
reiteradamente exigimos a nossa ,prer . 
rogativo. de fiscalizar os atos aos ho
mens públicos, os nossos a tos deve::n 
ser fisc:i.lizados pelo povo. 

Entendo, pois, Sr. Presidente. que 
nossa votação deve ser aberta e se 
possível, nominal. <Muito bem: muito 
bem. Palmas>. 

O SR. PRESIDENTE - Srs. Re
presentantes, o Sr. Deputado Café Fi
lho levantou uma questão de ordem que 
a Mesa recebe com o· costumado aprê
ço, devendo, entretanto, apreciá-la . 
colocando-s1:o como de seu dever, no 
ponto de vista de julgadora. 

Efetivamente, o Regimento da Casa 
estabeleceu três processos de votação : 
o simbólico, o nominal e o secret.o. 
A Assembléia, tendo em vista, nossa 
lei interna. que é uma auto-limitação 
da sua liberdade, não pode deliberar 
senão de : acôrdo com o que, ali, se 
acha estabelecido. Assiste-lhe, é bem 
claro, o direito de reformar seu5 dis
positivos. A Mesa, atendendo à von
tade so·berana da Casa, pela sua lei 
interna, orienta os trabalhos. 

Como disse, o Regiment-0 fixou três 
processos de votação, mas é preciso 
notar ·que as matérias são diferentes 
e múltiplas. 

Tratando-se . da Projeto da Consti
tuição, foi limitada a liberdade da 
Casa, sendo excluído o processo da vo
tação secreta. Não tenho -fasclnaçã<:> 
alguma por essa modalidade de voto; 
sem ser positivista, gosto muito de 
assumir a responsabilidade de todos 
os meus atos. Não sou, contudo, mee-

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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tre nem professor do mundo, t cada 
um deve acobertar-se, como entender, 
dos atoS que pratique. 

Sendo assim, a Mesa só poderá ad
mitir os dois processos de delibera
ção que para o caso, o Regimei..to de
terminou. O voto secreto, é permitido 
cm relação a outros assuntos; no to· 
cante à matéria constitucional a :re
gra é a de "inclusio unius fit ex
clusio alterius". Incluindo-se apenas 
aquêles dois processos, previstos no 
§ l.º do art. 30, a Assembléia não fêz 
mais do que limi);ar a própria liber
dade, acentuando a forma, por que 
se faria a votação do Projeto -:la ·cons
tituição. 

Diante dêsse Critério, a Mesa não 
receberia sequer requerimento de voto 
secreto. O nobre Representante tern 
assegurado, como é normal, o seu di
reito de propor a reforma do Regi
mento. A Mesa receberá as miciati
vas tomadas, nesse sentido por Sua 
Excelência, submetendo-as à Assem
"bléia. 

A Mesa, assim., só poderá <idmitir . 
em tôda a votação do Projeto da Cons
tituição o pronunciamento simbólico 
ou -nominal, conforme OS· requt:rimen
tos dos nobres Srs. Representantes. 

Lastimo ter, desta vez, de discor
dar do eminente <:alega e distinto cau
sídico, ao mesmo tempo grande inte
ligência, mas a lógica de S. Ex.ª não. 
chegou a convencer a Mesa, sempre 
tão pronta a atender as solicitações 
do nobre Representante, que, pela 
sua cultura, honra o diploma que o 
o povo lhe confiou. 

Tenho, dêste m.odo, resolvido a ques
tão de ordem do Sr. Representante 
Café Filho. 

O SR. CAFÉ FILHO - Agradecldo 
a V. Ex.ª. 

O SR. JOAO BOTELUO - Se
nhor ·Presidente, peço a palavra para 
apresentar duas proposições. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. JOAO :BOTELHO <"> 1Pela 
ordem) - Sr. Presidente. Srs. Cons
rituintes. o "Correio da Manhã". na 

· edição de hoje, em bem lançado ar
tigo intitulado "Há trigo, in:i.s. não 
para o Brasil", borda comentários 
opertunos e cabiveis acêrca da 1ne
xecução por parte do vizinho pais 

( •) Não foi revisto "pelo. orador. 

a Argentina - sôbre a remessa de 
trigo para a nossa pátria, e finaliza. 
o comentarista o artigo baseando-se 
na frase já proferida pelo Sr. Ge
neral Scarcela Portela: 

"Isso, se não quisermos seguir 
o conselho do Sr. General Scar
cela Portela de que o nosso pais 
precisa produzir trigo para seu 
próprio pão, livrando-o dessa ma
neira da dependência estrangeira." 

Sr. ~esidente, em sessão anterior, 
como V. Ex.e. e'-Os srs. Constituinte& 
sabem, tive oporttintdaüe-de· comen
tar que nosso país, na época do Brasil 
colónia, produziu trigo à farta, a tal 
ponto que, nos anos de 1807 a 1823, 
tinha o ·Brasil exportado para Por
tugal mais de 393.000 toneladas dêsse 
cereal. 

Isto foi dito não só remontando às 
opiniões de entendidos 110 assunto, 
mas_. também escudado no que era 
ventilãOo-pelo-conhecirnento dos téc
nicos abalisados na mãtéria; . 

O Sr. Nestor Duarte - O nobre co
lega tem certezà de que produzim-03 
mesmo trigo a mãos cheias? 

O SR. JOAO BOTELHO - As es
tatísticas provam isso. E V. Ex.ª na
turalmente há de estar lembra.do de 
que proferi rápido discurso sôbre a. 
matéria e, nessa ocasião citei dados 
estatísticos, que V. Ex.• podia ter 
constatado. 

O Sr. Nestor Duarte - Estou na
quela espécie de dúvida metódica que 
apresentei ao nobre colega para sua 
e minha elucidação. Desconhecia, po
rém, que o trigo, no Brasil colônia, 
fôsse como a maçã, na Bahia de hoje, 
sobremesa de rico, como dóce de 
côco em mesa de pobre ... 

O Sr. Jurandir Pires - O livro do 
Deputado paulista, Sr. Aureliano Lei
te, contém uma nota sóbre a grandeza. 
dessa plantação em São Paulo. 

O Sr. Aureliano Leite- Em adita
mento ao aparte do--nobre colega Se
nhor Jurandir Pires, e pedindo per
missão para dependurar qualquer cou
sa à. brilhante exposição do ilustre 
orador, quero afirmar que das cartas 
dos Padres 'Anchieta, Nóbrega. e Fer
não Cardim ao Geral da Companhia 
de Jesus. vem o depoimento de que 
o trigo era plantado e cultivado em. 
São Paulo, com grande proveito. 

O SR. JOAO BOTELHO - Não 
só o trigo, mas a cevada também; 

E, justamente no discurso que pro
feri em sessão anterior, documentei~ 



-- 159 -

com opinião de con:cmporàneos, tudo 
quanto em matéri2. de trigo, por alto, 
se pocleriâ dizer num discurso -nesta 
A1'Sembléia. 

Em Goiás '- e o Sr. Representan
te Dario Cardoso sabe, porque é goia
no - no chapadão dos Veadeiros, no 
tempo do Brasil Colônia. havia bom 
trigo. 

O Sr. Dario Cardoso - Dos me
lhores do mUndo. A :1rop6sito. desejo 
trazer a V. Ex."'. neste apal'te, a 
opinião de uma jornalista norte· ame
ricana., que hoje reside na cidade de 
Anápolis, em Goiás, a Sra . .Joanà 
Bowen. D~se ela a um enviado es
pecial do grande matutino "Correio 
da M:mh5." o seguinte: "Em Goiás 
está o pão do Brasil. Aqui o trigo tem 
o seu "hal:itat" e â:i 1. 200 quilos por 
alqueire. Creio que não preciso dizer 
ma.is nada!" Foi uma norte-america
na que assim falou, demonstrando co
nhecer as nossas possibilidades melhor 
do que nós mesmos. 

O SR. JO.<;.Q BOTELHO - O apar
te de V. Ex.ª ilustra bastante meu 
rãpido discurso e vem demonstrar, de 
modo claro, que o Brasil deve. pode 
e necessita produzir trigo. 

E'· l'.!eeessário que os órgãos com
peten<tes entrelacem esforços co:m os 
de todos aquêles que se interessam 
pelo assunto, pois o Brasil, pelas 
sua.s qualidades climatéricas, pelo es
fôrço-dos seus . técnicos. pela capaci
_dade dos seus homens de Estado, 
poderá, daqui a mais alguns anos. 
figurar entre os pai~ grandemente 
produtores de trigo. 

Esta a realidade. O resto será so
lisme.r e querer retardar a produção 
de mn alimento de i}rimeira neces
sids.de Plllm o nosso pais, alimento 
êsse que pesa na nossa ·balança de 
importação com mais de um milhão 
de eruzeiros, como se pode verificar 

·· da ~tistica do ano de 1944. 
o· Sr. Fernandes Távora - Não 

zerá: demasiado repetir o que jâ dis
se aqui em aparw: a Sociedade dos 
Ami8'00 de Albe~.,o Tõrres ma.nçlou 
:iaf;er., . o exame do trigo produzido 
JlO Chap&clão dos Vea-0.eiros, e êsse 
~ demonstrou :.."3.tar-se de um 
doo primeiros, em qualidade, no mun
do inteiro. 

O SR. J'OAO BOTELHO - Muito 
obriga.do a V. Ex.". 

O Sr. Jv:ra:ndir Pires - No fundo 
de mar há. pérolas; o problema é 
acbi!.-las. Nas águas do mar também 
Jlá ouro de primeira ordem; entre
iallk, não se procurou tl!rã-lo dali. 

E' e 'JUt; st: dã c·n1 l'tla.ção ao n{ÃSso 
trlgo. Deixou-se de plan·te.r trigo no 
Brasil deYido ao custo de sua P'J'Od~~o. 

o SR. JOAO Bo'fEr..Êo - V-OSSa 
· Exce1,:,ncia ainda mais me ajuda. 

Rã. :necessidade de produzirmos trii;o, 
nã.v só pa.ra termos mais uma riq·\1.:
za como pzra. conseguirmos que e-ssa. 
produção se faç::. ao prê<;o das J>ükk'\S 
mais mcclestas. 

o :::~. 1lbílio Ff'Tr..m,wes - No Rio 
Gramle c:o Sul, na zc-na :rrontemça, 
existe.:• do::;e milhões d€ hectares d~ 
terra. que têm dado o melhor trigo 
da .!'..mérica do Sul. Entre-tant-0, que 
acont.ece? O trigo produzido êste a;no 
ná o ~-ale a trilha, pois foram cllst.ri

. bui<l~s L:.QS agricultores :;.em~nt.es que 
não ~stavam imunizada.E. Ad.emais, 
ês~~s a.g.ric11It.ores. sem ;. nj-enor r~juda 
do Govênlo. inteiramf'nte abandona
dos. s;>.{J forçados a deixar suas ter
ras. -O trust B~-Born levou-;;os 
a e.;,s,_ dolorosa situacãc no Br.a;;il. 

O SR. JOAO BO':::-ELRO O 
a:oarte de V. Ex.~ elucida bastante 
o orõ.dír~. Devo. entretaãto. decla.rar 
que, em discurso anter:ior, encami
nhei .requerimento de infonna.ções, a.o 
Pod~ Executivo. sôbre as recli
zacé.4-> do ServiÇO de Expansf.o do 
Trigo. cri&clo no ano de . 1944, e 
quan.w il. situação das estaçÕl"S de 
prot-ecãc aos t."i.ticultores do pa.:ls, 
qu.i; deYem. estar funcionando. 

Assim, o fa.óo que e nome colega 
aduziu, com referência ao tiri.go do 
Rio Grande de Sul, deverâ, na.tura1.
m"'..nt-e, ser e~cla.recidc na respv.<;ta a 
êsse pedido de informações. 

Continuando, Sr. Presidente. - e 
não desejava tomar tanto t.einpo d<J.s 
Srs. R,epresentantes en~rei il. 
M~:; um requerimento de tra.n.."Cl'i
ção. nos Anais da As.o;etnbléla., de 
mag::illico airtigo do Corre'.c da Ma
nàã, pedindo a V. Ex.ª. Sr. F;resi
dente. a fineza de concede:r-:ne mai:> 
um rrJ.nuto. para concluir. 

::::z:-, C.-ccla.raçõ~ recez;tes à. impI-..vn
sa ü-t São Paulo. o Sr. Minü<tro 
João Alberto disse que o ·Brasil do."
ver2. ::-.e-ceber, de oi.:t11'bro em diante, 
:r..;:s. de 800. 000 imigra.n:tes europelltl, 
send.;c1 164.000 agticultmes, 4~-0.00!l 

mi.:lh"'1"€S e menor.es e 300. 000 tra
balhadores em outras atividades. 

. Or.a, Sr. Presidente, .~.abemos que, 
hã muitos anos. colônias agrlcoltl.s 
frutuo.sas e futurosas, como as de 
Ani:t&. Garibaldi e Benjamin Corn;
tant, :no meu Esta.do, onde se loca
lizar~' imigrantes j,tali:vo.s e espa
nhóis. desapareceram por !alta de 
ampa:r·<: do Govê:mo. Hoje .\'ão JX•U·· 
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cos os imigrantes <ie · outrora ainda 
ra.di<:ados no norte. 

Meu segundo requerimento, basea
do nas d-eclara.ções do Sr. Ministro 
João Alberto, visa solicitar à Mesa 
sugira ao Poder Executivo a. necessi
dade de que o imigrante e\!ropeu. seja 
distribuído equitativamente pelos Es
ta-dos, de acôrdo eom as zt1nas de ri
queza natural e possi~llidades re
gionais. 

Era o que me cabia. <lizer. · <Muita 
bem. Palmu.s.l . · 

O orador envia à Mesa a In
dicação e requerimento seguin
tes: 

INDICAÇÃO N.o 231 - DK 1946 

Sugere ~ Poder E:tecutivo que 
os imigrantes a. chegar ao Brasil, 
a partir de oti.t<.tbro p;óxtmo, sejam 
distribuídos por todo· o território 
nacional. 

Considerall'do, que. segundo declara
ções à im)>1'ensa do Estado de São 
Paulo, feitas pelo Exmo. Sr. Ministro 
João Alberto, o Brasil deverá receber, 
a partir de outubro. dêste ano, mais de 
oitocentos mil imigrantes europeus, 
sendo I64: 000 agricultores, 400. 000 mu
lheres e menores e 300.000 trabalhado
res em. outras atividades; 

Considerando· que, por sem dúvid:t 
·alguma, a maior parte dêsses imigran
tes se encaminhará. para os Estados do 
Sul, especialmente São Paulo, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Santa. Ca
tarina, paraná, Rio de Janeiro; 

Considerando, em todo o caso, que 
o Norte recla.ma b..-aços e técnicos, 

. prin<:ipaimente agricultores, os quais 
possam desenvolver-lhe ab riquezas e 
promover-lhe crelleente progresso; 

Requeremos que a Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte sugira. ao 
Poder Executivo que os imigrantes eu
ropeus seJam distribuídos, equitativa
mente, pelos Estados de todo o Pa.is, de 
acôrdo com as sua.s zonas de rique
zas ·natui'ais e possibilidades reglonais. 

Sala das Sessões, 7 de agõsto de 1946 
- João Botelho. - Magalhães Ba
rata. - Nelson PaTijóS. - Vieira de 
Melo. - Adelmar Rocha. - Café Fi
lho. - Lameira Bfttencourt. - Al
varo Adolfo. - Duarte de OUveira. -
Argemiro Fialho. - Martiniano de 
Araújo. - Odilon Soa.rei; • .:.... Nestor 
Duarte. - Lino Machado. - FTóis da 
Mota. - Orlando Brasa. - Cailos 
Pinto. - Campos Vergal. - Bastos 
Tavares. - Dario Cardoso. - Galeno 
Paranhos. - · Aloísio de Castro. -

Oswaldo Studart. - João Adeod.ato. 
- Jura.nàir PiTes. - Souza Costa.. -
Otacilio Costa. - Waldemar Pedrosa. 
- Egberto ROdrigues. - Gom11 Jú
nior. - Costa. Pôrto. - Crepory Fra'R.
co. - Altamiranão R.equião. - Pon
ce de Arruda. - Deodoro Mendonçq;. 
- José Ribas. 

- Atenda-se.· 

'-. l!EQUERO.mN'l:OS 

Requeremos que na.s Atas dos Tra
balhos da. Assembléia Naciooal CoDS
tituinte se tra.nscreva o artigo do 
ccnceituado matutino "Co:reio. dQ 
Manhã", edição de hoje, intitula.4io 

--"Há .. trigo, mas não para o Brasil"._ 
Sala das Sessões, 7 de agôsto óe 

1946. - João Botelho. - Nélson Pa
rijós. - Magalhães Barata. - Altia
ro Adolfo. - Altamirando Eequiáo. 
- Odilon soares. - Lino Machado 
- Frões da Mota. - Orlando Bra-
sil. - .C.arlos Pinto. - Bastos Tava
res. - cp;:m;po!r-Vergal •. - Dario Car
doso. - Galeno Paranhos~ - O.Waldo -
Studart. - Aloisio d.e Castro. - .Ratil 
Barbosa. - João Nogueira,. - Val
ãem.ar Pedrosa. - Egberto RodrigKes. 
:_Paulo Nogueira. - Costa Pôrto. -
Crepory Franco.. - · Lameira, Bitten
couTt. - Dua,rte ae Oliveira. - Ar
gemiro Fialho. - ·Martiniano de 
Araújo. - Deocroro de Mendonça. -
Po;nce de Arroda. - Café Filho. 
Gomy Júnior. - Vieira de Melo. 
Aldemar Bocha.. - José Ribas: 
Atenda-se. 

ARTIGO AO QUAL SE REFERE O REQtll!IH
MEN'J:O E CUJA l't1BLICAÇÃO É AUTOllI-• 

ZADA 

Há_ trigo, mas não para o Brasil -
Situação i7ZSUStentável 

Pode-se discorda.r de medidas que 
o general Scarcela. Portela tenba to· 
mado, na. qualidade de presidente da 
Comissão Central de Abastecimento, 
mas não se poderia. questionsr, sem 
o rece1o de cometer UIIU1 .Injustiça, 
a sua sinceridade óbvia. Assim. 
quando o chefe da. Intendência do 
Exército revela a sua decepção, pelo 
fato do seu mais graduado aUXiliar · 
ter voltado da Argentina de mãos 
vazias, isso constitui um testemunho 
valioso, partindo, aléxn do mais,· de 
quem sempre acreditqu possível, en
contrar, se não uma solução, pelo 
menos um meio de minerar a angus
ticsa situação do nosso abasteellnento 
em trigo. Certo de que depararia com 
a mesma boa vontade que põe em 
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suas ações, o general adquiriu, dlre
t~ente, o trigo. que se lhe ofereceu, 
e mandou a Buenos Aires aquêle seu 
auxiliar, para proviaenciar sôbre o 
seu desembaraço, o que não come
gui11, por ter sido negada a. indispen
sl!vel licença de exportação. Essa re
C\!Sa partiu do própr:io presidente Pe
rón. 

Isso terá surpreendido a muita 
gente, menos a.os que se deram ao 
trabalho de acompanhar, com aten
çâo, as infindáveis negociações sõ
bre essa questão do trigo. Vêm elas 
se arrastando desde outubro ao ano 
passado, quando teve lugar a proibi
ção pelo i;ovêrno argentino. Como 
pontos salientes, depois disso, temos 
a viagem ao r.:osso pais do coronel 
ilauri, que parecia exercer as fun
ções de secretário do Comércio e In
dflstria daquele país, e a criação de 
llIIUI Conussão de Trigo, que se en- · 
carregana de todos os têrmos do 
problema e foi pos.ta. para maior 
eficiência.; sob a presidência e di
reta .orientação do :ministro da:; Re
lações · Exteriores. Não obstante a 
tendência ãe ' atribuir ao interregno 
eleitoral do Sr. José Linhares tõda 
a responsabilidade pela falta de tri
go, não conseguirain os nossos dlplo-
111a.tas, antes ou depois da Co:nissão 
e z:iem mesmo com a. presença do Sr. 
Batista Luzardo à frente da nossa 
embaixada em Buenos Aires, fazer 
com que o precioso cereal encontrasse 
o caminho dos nossos silos. 

A confusão existente em tõmo aa 
questão é por dema.is metódica, pa
ra ser casual. Começa com as ln!or
mações sõbre o trig-0 dispon!vel pa
ra a exportação. Ora é êle nenhum. 
e so a isso se dcvena não nos man
dat"i!m mais do que amor. Depois, 
torna-se tanto que nos ofereeem, pa
ra começo de conversa, um milhão 
e quinhentas mil toneladas. Os ca
b-Os ficaram ocupad~ com os des
pachos procedentes de Buenos Aires 
noticiando um acôrdo, fruto da vi
sita do coronel Sauri. QUando sõa. 
a hora de dar-lhe. explicação, che
ga-se à conclusão de que não hou
ve acõrdo nenhum, não se sabendo 
ainda se ·o coronel saurl teria sido 
desàutorizado, ao voltar ao Prata, ou 
se 60 anunciá-lo teria constituído uma 
precipitação do Ita.ma.ratf. Em todo 
caso, algumas cifras começaram a. 
c1rcular, como sendo aquelas sõbre 
ss quais se teria acordado, no que 
passou a ser descrito como um "acôr
do verbal". Essas cifras inclulao:: 

fornecimentos. de. borrn.cha cru?. e de 
pneumáticos ,d.e nossa parte, pelos 
quais recebetiamos, - em troca, 50.000 
toneladas de trigo mensalmente, du
rante 10 meses. 

E' apenas metade do que precisa
mos, mas já. seria alguma coisa. Su
cede, no entanto, que na derrade!;:a 
entreVista do embaixador argentino, 
general Acame, elas ficaram redw..i- · 
das, até novemb::-o, a apenas 30.000 
to:1eladas por mês, convindo notar 
que nem a:; cotas dos meses ·passados 
foram integralizadas .. Falta de tr!go? 
Não, responde o emissário do general 
Portela, que o en{!ontrou em quanti
dad~ e, o que mais é, sendo exporta
do com outros destinos, o que prova 
11ue a sua movimentação, não obst.°'11-
te a carência de nr.eus. se vem fazen
do. Cai. assim. ·por terra a relação 
direta entre o tráfego rodoviário e a 
exportação de trigo, que se procurou 
estabelecer, não obstante dever-se re
conhecer que a borracha é ;1ecezs:í:::'ia 
âquele país, de um modo g:ral, e que, 
em principio, n!i.o há por que estra
nhar que a peça. 

Mas teriámos nós cumprido a nossa 
l;)arte ?· Ainda na última vêz que se 
manifestou d,1 )>úb!ico, o embaixador 
Acame re-1elou o que seria uma con
dição nova. isto é, que a nossa bor
racha e artefatos deveriam chegar -à 
_.;.rgentlna antes do fim de julho úl
timo. Dos 10.000 pneus promet:d-os, 
G. 000 já esta;va.n: lá; das .1. 828 tone
la.das de borracha. crua, 528. :E:ss-es da,. 
'.los são do próprio embaixador. Ain
da não temos informações sôbre se o 
restante já foi embarcado ou o será. 
De qualquer modo, Iniciamos o cum
primento daquilo a que nos compro
:rneteramos, sendo de notar que, no 
estado atual do nosso equipamento, s. • 
produção de pneus é apenas o bastan
te para as nossas necessidades e qu~ 
as remessas àe borracha. contam, en
tre outras '11l!!culdades, com a de 
transportes, tendo que vir de :Belém 
e Manáus para Buenos Aires. Outra 
dificuldade, que existia, constante de 
mn dos Ac6rdos de W~lngton, que 
reservou os nossos excedentes de bor-

. racha crua pars os Estados Unidos, 
até junho do ano próximo, parece jà 
ter sido removida, o que se depreen
de das'pró]Jrlas declarações do embai
xador Acame a que nos vimos refe
rindo. 

~rgunt:u·-ise-á., então, qual a razão 
de não se ter podido, até hojl!, cheg:µ 
a um resultado conclus!vo nessa ques· 
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tão do trigo, a..rg;:utino. A iiroposta. 
de fornecimento de um milhão e qui
nhentas mil toneladas parece ter, 

· co~o uma rias suas condições, a. fi
Xl!.ção do preço d<:i quintal em 35 pe
sos, o qual já é superior à cotação 
atual do t::igo norte-amer!.cano e ca
n::>.:!.ense :- Tuéc indica que a. pressão 
pr""1lenten:ente exercida sôbre o nosso 
pai:> e que, icicialmente. parecia. ter 
fb~ ;:io!ítlcos, desti."la-se a.gora.. tam
bém, a obter a nossa aquiescência 
para. aquêle preço. Ora, a coll:lei"a 
mundial de trigo, neste ano de graça 
'de 1946, está sendo excepcional. Nos 
Estados Unidos espera-se que at:nja 
a 1.132.075,00 bushels, a maior de to
dos os tempos. No Canadá.; aproxi
mar-se-á da colheita recorà de 194::!. 
que foi de 55(l mil.hões. Na Turquia, 
no Norte ci:t &!rica, na França., na 
GNX:ia, na Espanha e em Portugal 

· es colheitas se elevarão aos niveis de 
an!:P..s da gUerra. A Afrlca do SUl e 
e Aa.strália estão aumentando as su
pen1cioes semeadas com êsse cereal. 
Na própria Argentina, que no ano 
pa %ado sofreu sê<:a prejudicial, as 
cor:d:ções da presente colheita. ze re
velam fa voní.veis. Ainda há um "de
fi.:;it" quanto ao total da produção . 
mu,..dial. de 5.2 para 5,9 biliões de 
'bi:.ahP.l..•. segunão o ·Departamento de 
AgTicultura dos Estados Unidos. de;ri
do àJ; deficiências na produção da Ale
rna.nha. Austria, Hungria e 1?olônia:-
1ua.s as perspectivas são incontestá.vel
meute mais enoorajadoras. Se os ar
g.:nt:nos estão, realmente. c()nvenci
ao" de que as condições do mercado 
do trigo justificam aquéle prêço°': :: 
P-i::.da mai<ires. nada mais fácil do que 
restabelecer a sua liberdade, Jlermi
tindo ao ncsso pe.is adquiri-lo e'm con
c-;,·rencia com os demais. 

O qne se depreende do que se pode 
_q::.Servar nessa confusão do trigo é que 
a JX)litica do nosso pais não tem obje
tivos defin!dos, nem rumos certos, é 
fr:; .. :a. hesitante, claudicante, e se 
110.~ perdoam a confissão, reveste
sc de um tal dese~o de ser a.gradável 
c:u., I':lia pela. subse..""Viêllcia. A pró
pri:;, imprensa argentina já está 
:d ver"..indc o seu govêrno em virtud.: 
s:fa tratamento dado ao nosso pais. 
2f1::al o maior e mais regular mercn
C? do seu trigo . Mesmo a paciência 
desses bol:S moÇos da v!da illterna
cional. que somos, podem acabar e 
a opinião púl:ll!ca forçar os z:i'o~os 
amiveis dip!omat:tS a end\U"ecer a es-

pinha e a lembrar-se um pouco dos 
int.rêsses do nosso povo. Isso, se l'lâo 
qui&ermos seguir o conselho do gene
ral Sca.rcela Portela, de que o nosso 
país :precisa produzir trigo para o seu 
próprio pão e se livrar dessa maneira 
de dependência otrangeira. 

' --- -

O SR. DANIEL FARACO - Se
nl10r Pres~dente, :peço a. palavra, pela 
ordem. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa-
lavra o nobre Representante. · 

O SR. DANIEL FARACO - (Pela. 
ordem> - CLé o seg'Uinte d:Scurso) - · 1 

Sr. Presidente, na sessão de ante-on
tem -da--·Comissão Constitucional, foi 
aprec!ad.a uma emenda de que fui. o 
primeiro signatário e que recebeu o 
apoio de 112 constituintes pertencentes 
a diversos partidos. A emenda em a.pre-
ço cria um órgão técnico, de caráter 
consultivo - e apenas consultivo, fri-
zo bem. êste ponto - incumbido de eS
tudar, de forma permanente e organi
zada, a vida econômica do pafs, su
gerindo as medidas necessârias a man
tê-la em ordem e estimular-llle o 
progresso. 

Discutida a emenda, i<>i a. mesma 
submetida a votos e aprovada pela. 
Comissão. 

Não se conformou com o resultado. 
porém, o nobre deputado Prado Kelly 
- nome que pronuncio aqui com o. 
maior acatamento - o qual tomando 
a palavra e com uma. veemência. que. 
confesso, muito me SUJ:'Preendeu, em 
que :pese às qualidades tribuníclas de 
s. Ex.ª, chamou a atenção de seus pa
res para os perigos oferecidos, segun:
do o seu modo de ver; pela emenda 
contra a qua.l votara. 1!:sses perigos, no 
dizer de s. Ex." e se bem o enten
di, eram de tal ordem que a inclusão 
de um órgão técnlco, como o previsto 
na emenda. punha. .em risco o funcio
namento das instituições democráti
cas. em suma, tinha laivos totalitã
'rlos. Tão veemente foi s. -Ex.• '!!!e, 
requerendo verificação de vo~. 
<:onseguiu derrotar a emenda por l6 
votos contra 13. 

Ora. Sr. Presidente. sou o p~iro 
a reconhecer o excessivo trabalho a 
que, nos últimos dias, se entregaram 
os dignos membros da COmi:ssão de 
Constituição e, em especial, seu Ilustre 
vice-presidente. E, certamente, o can
saço dai resultante explica o fato de 
o nobre deputado Prado Kelly não 
have- apreciado devidamente o a.&
sunto sôbre o qual se pronunciou. Do 
contrário, deveríamos concluir que o 
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seu conceito de democracia não es
tá em coI!ISOnâncla com o de muitos 
elementos de destaque d-0 seu próprio 
Partido. 

Na vwdade,. Sr. Presidente, não 
posso admitir que um José Augusto, 
;por exemplo, tenha sido signatário de 
uma emenda criando lll'.n órgão anti
democrático e que se venha mostran
do tão convk:tamente p111rtidário dês
se órgão. 

O Sr. Jurandir Pires - V. Ex.• dà 
licença para um aparte? 

O SR. DANIEL FARA.CO - Com 
muito prazer. 

O Sr. Jv:ranàir Pires - Não sou 
signatãrio da emenda de V. Ex.ª, mas 
combatê-la na ba-se de um ra.ciocinío 
de origem fascista, representa apenas 
ingenuidade, diante do conceito con
.tempo:rã.neo dos deten:ninantes eco
nômicos das sociedades modernas. 

O SR. DANIEL FARACO - (Len
dol - Ou que um Gilberto Freyre 
também signatário dai emenda, tenha 
Vindo à tribuna- apoiã.-la expressamen
te, se nela houvesse de fato prejuizo 
para <i integridade do sistema demo
crático que a constituição irá estabe
lecer. 

O Sr. José Augusto - Na· discussão 
da Constituição Espanhola - Jimenes 
de Asúa, então presidente da Comissão 
da Constituição, lembra.ra, num dos 
seus discursos, que a democrãcia 
nunca foi inimiga da -técnica.: aceitaª como colaboradora.. E o Conselho 
Econômico .ideado por V. Exa. é jus
tamente um órgão consultivo de co
laboração democrática.. 

O SR. DANIEL FARACO 
Agl"adecido a V. Ex.". • . 

Muito ao contrário, precisamente 
porque a democrâ.cla, para sobreviver. 
necessita mostrar-se eficiente na so
lução dos problemas de gcvêrnó - e 
em particular dos problemas econô
micos - é que estas e muitas outras 
destacadas figuras da Assembléia 
Const:tuinte não ·vacilaram em asse
gurar o concurso da técnica, não um 
concurso qualquer :nas .Permanente 
e organizado. e no próprio texto d:; 
Constituição, subtraindo o órgão in
cumbido de prestá-lo às vicissitudes 
da legislação ordinária e elevando-o 
à categoria de órgão constituclanal. 
a exemplo de como procederam os 
constituintes franceses. 
~ão. Sr. Presidente. nada mais 

<iemocrátlco que Ulll órgão dessa na
tureza. e:>eat:imente porque, assegu-

:rando a eficiência do govêmo, asse
gura também a sobrevivência. da de
mocracia neste nosso tempo contur
bado. E é por isso que, fundo cla.lma, 
dirijo neste momento um a.pêlo à 
Assemblé:a para que apoie com o seu 
voto o destaque que em tempo irei re
querer, se para. Isso me fôr facultada 
a oportunidade; e muito em particu
lar, dirijo êste apêlo ao ilustre depu- , 
tado Prado Kelly, a cuja cultura e a 
cuja fé democrática rendo minhas 
homenagens, para que S. Ex.• não 
negue o apolo de seu talento, ao Im
perativo iniludível de consagrar, na. 
Constituição de 1946, a exemplo da 
Constituição de 1934. o concurso per
manente da técnica econômica no 
sistema de govêrno que vamos inau
gurar. 

Se os meus argumentos não mere
cerem de Sua Ex.ª o levá-lo a recon
siderar a opinião que expendeu, não 
negue o nobre sublider da União 
Democrática. Nacional acolhida às 
palavras do ilustre deputado Gilberto 
Freyre, para que a inclusão dêsse 
órgão técniJo no texto constituicional 
"concorreria para que tambéin no 
Brasil pudéssemos demonstrar com re
sultados concretos que há mna. ter
ceira solução para os problemas de 
desajustamento entre os homens, 
oferecida pela maior cooperação en
tre clentistas e políticos, entre a ar
te política. e as ciências e acima tan
to do simplismo marxista-comunista, 
como do primarismo fascista''. (Mui
to bem; muito bem. Palmas). 

. O SR. DIOCUCIO DU.AR.'I'E -
Sr. Presidente, peço a palavra, para 
:ip.resentar mna indicação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. DIOCLltCIO DUA&'l'E -
A notícia, sr. Presidente, da extinção 
das autarquias, inclusive o Instituto 
Nacio=l do Sal. determinou certo es
pirita de apreensão por parte dos 
produtores norte-riograndenses. 

Ninguém mais se interessou pelti: 
crfação dêsse Instituto do que os pro
dutores do Rio Grande do Norte, que 
viveram durante muitos anos numa 
situação dramática. A ccnco:rência 
dos grandes produtores, que eram ao 
mesmo tempo comerciantes e trans
portadores, durante largos anos, fê?: 
com que a classe de .salinelros norte
riogmndenses zr_-irchasse diretamente 
para a ruína. · 
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Tenno __ aosoluta certeza ae que o 
Govêrno Federal se inspira no senti
do de defender a economia do pais, 
conciliando produtores e consumido
l'es. Não dispondo do tempo necessário 
deixo de Iêr a cópia do memorial que 
os salineiros do Rio Grande do Nor
te dirigiram ao Exmo. Sr. Presiden
te da República e ao honrado MinJs.· 
tro do Trabalho, Indústria e Comér
cio, cujos têrmos esclarecem perfP.1-
tamente a questão. Assim está o re~ 
ferido memorial que junto ao me11 
clJ:icursc;i, devido à gentileza da digna 
D1retona da Cooperativa de Salinef
ros Norte-Riograndense Ltdà., com 
:;ede na cidade de Mossoró.- Eis o me
morial. 

· "0 Exmo. Sr. Deputado Dio
cl~io Duarte. - Sendo V. Ex.• 
um antigo interessado e defensor 
da <:nação do D. N. c., estando 
os produtores apreensivos com a 
notícia de sua extinção, comunl
camcs tcr sido dirigida ao Exmo. 
Sr. Presidente da Re.pública •una. 
lon~a exposição cuja cópia lhe 
enviamos, Pedindo a V. Ex.• to
mar também na devida cons!de
ração o apêlo que lhe dkigim-os 
em nome da Cooperativa da.t Sa
lineiros Norte Riograndense, jun
tando o mesmo memorial envia
do a S. Ex.ª o Exmo. Sr. 1>re
sidente da República. 

"Exmo. .sr. General Eunco 
Gaspar Dutra - M. D. Presiden
te da . República. 

Os médios -e pequenos indus
triais salineiros do Nordeste de> 
Brasil, abaixo . assinados, vêm, 
mui respei-tosamen.te, chamar a 
valiosa a.tenção de Vossa Exce
lência pa...'"ll. o seguinte: 

O Instituto Nacional do Sal 
era uma velha aspiração dos sa
line!ros, nc.tads.mente do m2'tio 
e do pequeno, pela. cr'.se que v:
nha sofrendo com a concor.:ê:icia. 
do. grande salineiro armador e 
comerciante proprietá...'10 :ia fro.t.a. 
de navegação, que conseguia <"fe
rec:er o seu produto com lllil!I. 
organização de que os pequenos 
não dispunham: () tra,nspor;e. 
Dentro de uma situação qua.se 
aflitiva, aí por 1939, nos dingl
mos ao então Interventor do ~o 
Grande do Norte, para jun.tu ao 
Exmo. Sr.· Preside:i.te ds Repu
blica. cODSeguir a decrC>tação de 
um órgão defensor e nivelad<>r 
dos interêsses da classe. · 

Meses depois, reoebeIIios ~ 
comunicação qure o Sr. Presiden
te da -Rapública havia ~ubm.:-ti:i:> 
ao Conselho Federa-! do Comércio 
Exterior o estudo da. questão 
Dia.:nte dessa comumcação os pe
quenos e médios salin:eiros de Ma
cau, Açu, Areia Branca e Mo.;50-
ro resolveram designax os sa::
neir-OS Amaro Costa, abai'{o-a..<.;,"1-
nado, e Dr. Raul Caldas,. quim1-
co- industria.!, paxa, Junto :w 
mesmo Conselho, apresentarem 
uma exposição sôbre a situaç!b 
ua mdúz-tria salinei!"a do Rio 
Grande do No.rte e soos relaçõ-;s 
c..-om o comércio de s·aJ do P ,• ;.. • 
A exposição foLbem. aceit::t pe!"' 
Conselho e foi;temente di;;cuti-d:;. 
pelos interessa.dos. . 

Foi quando surgiu »ma ci\.mJ>a· 
nna de interês.ses por parte dü!. 
!l'I'andes salineiros armad_ores, uo 
~entido da não criação 1o Insti
tuto. 

Não tardou termoo a ad e.oão cio.s 
salinei:-os do Est::.do do Rio de Ja.-

--neiro,_com o pa.trocinio do Inter
ventor daquela unidade da. F~-- _ 
deração. Foi quando nós, os si>
lineiroo de Mac.au e Mossoró, re::•
bemos a visita de> Sr. Dr. Gileno 
Dé Carli, que se dizi,a emissário 
do Sr. Presidente da República ~ 
trazia esboçado um a.nte-projevo 
de decr:eto que regulaxi.a. a cria
ção do Instituto, desejando re
ceber sugestões.. dos produtores do 
Rio Grande do Norte. 

Durante esta visita, tivemos 
oportunidade de d:!sCutir-a fórmu
la que deveria fixar as cotas de 
cada salineiro, bem COino as suas 
áreas de cristalização. 

Tempos depois, o citado ante
projeto era convertido no ~ 
to-lei n. 0 2.300, de 10 de junho 
de 1940, e regulamentado pelo 
de n. • 2.398, de 11 de julho do 
mesmo ano. Criado o Instituto. 
passou a f.uncionar, de acôrdo 
com os moldes ainda. em vigor. 

Mas o Insttt"lto criado tFc.Zi.a. 
no bojo o vicio de origem que 
o diferençava. dos seus simU.a.res, 
pois não penmtia aos produtores. 
de sa.l fazerem parte da sua Co
missão Executiva, e essa delibe
rava secretamente, o que acarre
tava grandes da.llos à. cJesse 
Desta maneira ficaram os pro-

, dutores !sola.doo do seu própri<> 
órg!í.o d·e defesa, impedido.s de. 
darem e recebeTem sugestões, 
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BD.quanto isso, decretos era.m 
J.Emçados. criando cmtras institui
ções, como a do Açúcar e do Al
cool. permfündo a reyres~nLação 

dos produtores na sua Comissão 
Executiva, o que era o normal. 

O Instituto do Açúcar e do A1-
coo1 apenas· fêz proibição de ra
zerem parte da sua Comissão 
Exe<:utiva os comerciantes, comis
.i;ã.rlos e distribuidores de açúcar, 
~do lugar, porém, na sua Co
missão Executiva, aos industria.is 
prO<iutores. 

O contrãrio se passou no Instl~ 
tuto do Sal que omite 1nex11l1cà
".elniente essa representação, em 
vez de torná-la obrigatória. 

08 antecedentes da lei. o ;.nte
projeto em aprêço, transformado 
em lei, consignava que as cotas 
de sal a serem distribuídas, entre 
os :e:stados· e salinas seriam dete::
minadas pela média de e.xport.a
ção, medida essa desastrada, que 
fatalmente traria à indústria poti
guar grandes prejuízos. Tanto as
sim que teve a repulsa dos sali
neiros de Macau e Mossoró. 

A exigência dos industriais de 
&&linas do Rio Grande do Norte 
pSTa a fixação de cotas da outra 
1ei que deveria ter-Wado o I!lsti
tuto era a da área de cristalização 
com um coeficiente. 

O combate que teve essa idéia 
prEConizadora do critério da ex
pol'tação pela fixação de cotas :foi 
feito pelos industriais armadores. 

Foi então que- os industriais, na 
i>Ua exposição ao Conselho, s.pre
i;entaram o exemplo do custo de 
wna tonelada de sal, cif R.io, no 
ano de 1938: 

Custo do sal nas sali-
nas . . . . . . . . . . . . . . . . crs 20,00 

Despesas até a bardo. crs 25,00 
Frete do vapor . . • . . . crs 85,75 

Total . . . . . . • . . . . . . crs 130,75 

<cento e trinta: cruze!ros e setenta. 
e cinco centavos> • 

Esta importância. era. o preço 
m!nlmo pelõ qual deveria ser ven

- elida uma tonelada de sal, cif Rio 
de Janeiro, na luta de concor~ 
:rêncla. normal: 

Mas o que então se verH1cou 
foi a. venda do produto a preços 
mteriores, de modo que, na. reali
dade, o pequeno e médio salineiro 
produtor não era concorrente nos 
me.readas consumidores, pol.s lhe· 

faltava a arma de maiú, :!11ciên.. 
eia: o transporte. 

Para o salineiro armador na
quela época (1938-39) pouco inte
ressava vender o sal a CrS 130,75 
a tonelada, ou mesmo por menos, 
Pois o frete reajustado em ta~
las sucessivas prenchia não sõ
:t:o.ente o lucro da navegação, 
como também um adendo de lu
cro suplementar, margem de que 
dispunha para o afastamento de 
qualquer salineiro não armador 
que temeràriamente ousasse en
frentá-lo no mercado consumi
dor. 

Somente assim se explica o apa
rente paradoxo dêsses grandes sa
llneiros defenderem às vêzes pon
tos de Vista contrários aos inte
rêsses da· produção, quando deve
riam acautelá-la. 
. Na verdade, o que ocultamente 
importa é a navegação, e é por 
este .motivo que as pretensões dos 
produtores armadores estão sem
pre em conflito com as verdadei
i:as aspirações das classes pro:'l.1.t
toras. 

Querem os primeiros <produto
res armadores) , fretes altos para 
os vapores e barcaças, e preÇOS de 
sal aba.b(o do custo e são, ainda, 
contra qualquer organização que 
pretenda defender a indústria. 
Como quer que seja, em conse
qúência dêsses previlégios, os 
produtores a.=dores sempre ex
portavam a sua produção en
quanto os verdadeiros represen
tantes da classe média e pequena 
ficavam com os seus estoques 
congelados. 

Esta era a situação imediata 
anterior à criação do Instituto Na
cional do Sal. 

Com a criação do mesmo, em 
10 de junho de 1940 (decreto-lei 
n.0 2. 300) • a. situação dos peque
nos e médios produtores, que é 
a classe mais numerosa, ficou ·de 
certo modo amparada, na concor
rência corn os grandes salineiros 
armadores. dado o-estabelecimento 
de cotas de cada produtor. tabe
las de preças nos mercados coDSU
midores e o esquema de trans
portes autorizado pelo Govêrno 
do Presidente Getúlio Varga.s no 
decreto-lei n.• 5.077 de 11 de 
dezembro de 1942 e que só coo.se
guiu execução integral por parte 
da atual Comissão de Mar1nbs. 
Mercante sob a Presidência do 
Comandante Amaral Peixoto, a 
partir de fevereiro do corrente 
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ano, já no govêrno de VOSõa Ex
celência. 

A conseqüência · dessa. II!edida 
patenteiou-se por um movimen

to exportatório dos últimos cinco 
meses superior ao dos primeiros 
sete meses do corrente ano sali
neiro, com a retirada quase total 
das cotas do Estado do Rio Grande 
do Norte e Ceará. 

o sal por sua natureza é um 
produto de baixo preço e grande 
densidade, agressivo a ouh'as car
gas e ao próprio transportador, 
aesejável apenas como carga de 
compensação. 

Assim, o seu lucro comercial só 
~e torna apreciável quando ma
nipulado e transportado em gran
des massas. Dai uma ineütávcl 
tendência a se monopolizar, o que 
se patenteia pelo fato de todos 
os armadores nacionais se terem 
transformado em salineiros <'O
merciais. 

Dai a necesstaade imprescind.i
' el da manutenção de um órgão 
dP controle tal como o Instituto 
Nacional do Sal, a fim de evitar 
o retôrno da situação ant.êrlor. 

Por todos êstes motivos, S~
nhor Presidente, os bdustriais sa
lineiros, abaixo assinados. juigam 
de bom aviso apelar, sttnda opor
tunamente, para Vossa Excelên
cia, no sentido de que. dos es
tudos que se .:-stão fazendo sõbre 
as autarquias, seja concluída a 
nc.:cssidade da permanência do 
Instituto Nacional do Sal, em bca 
ho!'"..1. rriado pelo Govêrno Federal. 

Maflau, Rio Grande do Nort!.\. 
2() de m:iio de 1946. - AS!'inados: 
Amaro Costa. - Afonso Fava.ret. 
Ildefonso Gal'IJáO & Cia. - SevCTO 
Irmão Ltda. - Teofilo Camara. 
Adelino Honorio da Silveira. ·
Antonto Teodorico de Souza. 111:i
randJ.t. - Artur Teixeira da Sil
va - Etelvinã da Silva Coelno. 
Francisco Ermogenes de Medei
ro8. - Francisco Soares ·do Car
mo. - Lui.z Xavier da Costa. -
Joaquim Honorio da Silveira. -
Salinas Cariello Ltda. - Tertu
liant> Ferna.nde8 & Cia. - Pau.lo 
Fernandes & Cia. - Francisco 
Solon Sobrinho. - Antônio FlD
rencio de Almeida. - Salir:ulto
Tes de MOS8oró Macau Ltda. -
Ribeiro de Abreu & Cia. - Al
fredo Fernandes & Cia. - Sal 
Indústria e Comércio Ltda. -

Fernandes N Souza Li
mitada. - Cooperativa de Sali-
11 e i r os Norteriograndemes. 

Cun:ha da Motta & Filhos. - Jr»é 
• Rodrigues de Lima. - José ae 

Castro Cordeiro. - Antonio 1'0-
drigues do Monte. - Franci3co 
Ferreira Souto. - Jorge Ferreira 
Caminha. - Raimundo J'irmino· 
de Souza. Souza .Nogueira & 
Sobrinhos. - Carlos Demetrio àe 

Souza. 

Passo a ler a indicação que tenho 
a honra de enviar à Mesa. (Lê). 

INDICAÇW •N .<> 228.-DE 19.46 
' Sugere · a audiência da classe 

salineira sôbre o estudo determi
nado pelo Senhor PresirJ,ente da 
República relativamente a várias 
autarquias. 

Chegando ao conhecimento da As
sembléia Nacional Co::istitutnte a no
ticia de que o Exmo. Sr. Presiden
te ãa-República designara uma Co
missão para estudar a situação de 
diversas a utarQ.uias, inclusive o 
"Instituto Nacional do Sal", e cer
tos como estamos de que o Govêrno 
deseja inspirar-se no sentido de bem 
atender às necessidades do pais, num 
equillbrio entre produtores· e consu
midores. julgamos, de tôda conveni
ência, antes de qualquer medida de
finitiva, recomendar por intermédio 
da Mesa. seja ouvida a opinião da 
classe salineira dos Estados que têm 
nesse artigo um dos fundamentos de 
sua economia. 

Sala das Sessões, 7 de agôsto de 
1946. - Georgina Avelino. Mota 
Neto. - Dioclécio Duarte. 

- Atenda-se. 

O·Sr. Nestor Duarte - Perdão. Acho 
que o nobre orador está enganado. O 
que existe no pais é o anseio, o forte 
clamor da classe dos consumidores 
ante a inanidade dos nossos Institu
tos que. se por vêzes defendem os in
terêsses dos _ procb:tores, também é 
evidente que deixam malbarata.dos os 
interesses dos consumidores. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE 
·Nenhum artigo está mais sujeito aos 

trustes. aos carteis e aos monopólios 
e a história da economia universãl 
demonstra que o sal determinou guer-. 
ras e conflitos internacionais, justa
mente por êsse motivo. 

O Sr. Nestor Duarte - Permite.
me, V. Ex.ª nova interrupção. V. 
Ex.ª há de convir que até bem pouco 
o Brasil não participavl\ dessa histó
ria universal da indústria do sal .. 
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O SR.. DIOC;LECIO DUARTE - V. 
:Ex.• mostra assim que ;.,ão conhece 
a .história da economia do sal, que ê 
ali mUito antiga. escrevendo o seu pr1-
llleiro ca.pítulo na época colonial. 

O Sr. Nestor Duarte - Não a conhe
..;o, mas sei que é muito salgada ... 
!Riso.) 

O SR. OIOCU:CIO DUART.E - Se 
o nobre Repzesen·tante voltassP a~ 
vistas para os plimeiros anos de nossa 
atividade econômica veria que os sa
lineiros de l?onugal organizaram um 
trust no Brasil, prejudicando os nos
sos incipientes produtores inipos.siblli
tados de progredir em face dos privilé
gios dos industriais ultramarinos. 

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.• me 
consinta outro aparte. E' verdade que 
o Sr. Presidente da República teve co
nhecimento de que o sal estrangeiro 
está mais barato que o sal nacional e 
que até exibiu preços nêsse sentido? 

O SR. DIOCLll:CIO DU.A:a'l'E - O 
sal estrangeiro não está mais barato 
que o sal nacional. 

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.• está 
contestando o Presidente da República 
ou negando o fato? 

O SR. DIOCLll:CIO DUARTE - O 
Presidente da República não deve es
tar bem esclarecido e é por isso. que 
desejo seja ou;-ida a classe dos produ
to.res - os salineiros - a fim de que 
não se tome medida definitiva. longe 
<!e proteger aos consumidores, mas, 
4elll querer, aumentando a.penas a for
tuna do.s grandes exportadores do ar
t!g0; como. por exemplo. a firma Ma
ta.:ra.zzo, que ;-isa tornar-se o único 
forp.eceõ.or do sal no Estado de Sã.o 
"Paulo, onde estende a sua fôrça ten
tacular. Essa. poderosa firma, que, 
durante a guerra, não permitira. aos 
seus na.vios transportarem sal, deseja 
agora voltar ao mercado, ganhando 
'l!Omas incalculáveis com o negócio de 
fretes e não com o negócio de sal. 

O Sr. Nestor Duarte - Acho muito 
louvável que o nobre orador mande 
ouvir a opinião dos salineiros. no que 
res.peita à questão da existência ou não 
-d<> Instituto do Sal, mas creio que se 
deve ampliar essa consulta tam·bém 
aos consumidores, aos fazendeiros do 
tnt<'rior. 

O SR. DIOCLll:CIO DUARTE -
Precisamos evitar que o comerciante 
sejl! êle mesmo o. transportador, reall
zando assim um "trust horizontal, que 
.s.ca.rreta gra;·es prejuizos não só ao 

produtor como ao consumidor, porque 
o sal produzido nas salinas do Rio 
Grande do Norte, é vendido, devido ao 
•:::ansporte, taxas excessivas e sa.caria 
por preços realmente injustificáveis. 

O Sr. Nestor Duarte - Sei, por 
exemplo, meu nobre colega, que a bis
tória do sal no Brasil ... 

o Sr. Toledo Pisa. - E' tão velha 
quanto o Brasil. 

O SR. DIOCU:CIO DUARTE -
Tão velha quanto o Brasil e ainda 
mais antiga: vem de cinco mil anos. 

O Sr. Nestor Duarte - Como afir
mava, sei que a questão do sal, no 
caso present~ está liga.da ao proble
ma do transporte e, sobretudo, ao gra
víssimo oroblema da nossa Comissão 
de Marii1ha Mercante, conforme aqui 
denunciou à nação o Deputado Mota 
Neto. Precisamos. a re$pei:to de tud1; 
isso, de completos esclarecimentos. 

O SFc. DIOCI2CIO DUARTE - ·"
questão é muito mais complexa do que 
se pensa. Não deve, portanto. ser rt:o
solvida sem um estudo demorado. l.lu
l·ante muitos anos vimos lutando para 
salvar os salineiros da miséria em qne 
se encontravam. 

O Sr. Toledo Pisa. - E dos im
postos pesadíssimos. 

O SR. DIOCU:CIO DUARTE - ... 
que são ao mesmo tempo produtor~s 
e co111erciantes. Diminua o go;-êmo as 
taxas extensiYas, os impostos exorbi
tantes e evite que os transporta.d.ores 
continuem o monopólio da na;-egação, 
e teremos o artigo a preço razoável. 

O Sr. Nestor Duarte - Então, V. 
Ex.~ deve denunciar o monopólio dos 
exportadores. ll: assim que se conhece 
uma questão. 

O SR. DIOCLÊCIO DUARTE -
Por ocasião da Conferência Nacional 
de L~gislação Ttibutária apresen'llei 
as seguintes consi~erações: 

1 
CONSIDERAÇÕES EM TÕRNO DOS 11\tPOS

TOS QUE ONERAM O SAL 

!Apresentadas pelo Dr. Dioclé
cio Duarte. oõsen•ador do Ins
tituto NaciOnal do Sal na. Con
ferência. Nacional de Legisla.qão 
Tributária. ) 

1. O Brasil é um país sub-ali
mentado de cloreto ãe sódio. Para 
provã-lo, basta comparar sua po
pulação humana e pecuária com 
o s~u atual consumo de sal. 

2. A população do Brasi: é de 
cêrca de 45.0-00.000 de habitantes . 



-168-

o consumo fisiológico de cloreto 
de sódio, em 24 horas, e de cêrca 
de 16 gramas, por individuo adul~ 
to, o que daria 5,840 quilos por 
ano, e, para aquela população es
timada, 262. 800 ,toneladas . 

3. Por outro lado, a pecuária 
do Brasil era estil:ru!.<ia, em 31 de 
dezembro último. nas seguintes ci
fras: 
Bovinos .......... . 
Suínos . . ........• 
Ovinos ............ . 
Caprinos .......... . 
Equinos ...........• 
Asininos e muares .. 

45.988.477 
25. 714.466 
15.098.500 
6.448.941 
7 .321.310 
4.453.905 

105.025.299 

4'. Como o homem, animal tem 
também a sua ração indispensável 
de cloreto de sódio, que preside a 
todo o s:u metabolismo, e abaixo 
da qual não há. o equilíbrio per
feito entre suas funções vitais. 
tornando~o presa das epizootias 
que dizimam nossos rebanhos. 

5. Essa ração padrão foi esta
belecida, depois de estudos espe
cializados, nas seguintes cif;-as: 

'~ações 
Diária - Média anual 

Boi de tração, 60 grs. . .. . 
Kg. 

21,900 
21,900 Vaca leiteira, 60 grs. . .. . 

Boi de engorda, 80 a 
a 150 grs. . . . . • . . . . . . . . . 41,975 

Poreo · de engorda, 30 a 
60 grs. . . . . . . . . . . . . . . . . 16,425 

Cavalo, jumento e mula 
30 grs. . . . . . . . . . . • . . . . . 10,950 

Carneiros (100 cabeças) 
300 grs. . . . . . . . . . . . . . . . 109,500 
6. Se se fizer a multiplicação 

dêstes coeficientes pelos núineros 
correspondentes às cabeças de · 
cada espécie, chegar-se-á ao se
guinte resultado: 

Bovinos ... 
Suínos •..• 
OVinos e ca-

prinos . .. ..• 
Equinos,assl

mnos e mua-
res . . ......•. 

Consumo Médio 
Anual Ks. Total 
31,900 1.467 .032 
16,400 421. 717 

1,100 

10,950 

23.702 

128.935 

2.041.386 
7. :s:ss;;· consumo, adicionado ao 

exigido pela alimentação huma
na. elevar-se-ia a 2.304.186 tone
ladas anuais. 

8. Todavia, considerando-se que 
parte da ração de cloreto de so
dio é fornecida pela própria ._au
mentação, apesar da ponreza em 
que êle é encontrado na ãi; na.se 
vegetal, poder-se"ia conside::ar 
como "ótimo" o consumo que ::-e
presentasse apenas 50% daquele 
tatal, sejam 1.152. 093 toneladas, 
aos quais deverão ser adicionadas 
cêrca de 200. 000 toneladas empre
gadas na in.dústria, o que eleva
ria para 1.350;000. o_cQnsumo ml
nimo anual obrigatório do Bra.;iL 

9. Entretanto, o consumo atual 
aproxima-se de 600. 000 toneladas, 
anuais, isto é, um pouco menos 
da metade daquele mínimo' obri-
gatório. · 

10. Existe, assim, no Brasil. um 
estado de subconsumo, .ocasiona.

dõ;ilrincipalmente, pelo alto pr~
ço porque chega o -.i>roclmo · aos 
centros consumidore:,. -

11. No intuito de combater o 
subconsumo, sem onerar os pro
dutores - já combalidos por cri
ses .sucessivas -· o Instituto Ns.
cional do Sal procura baratear o 
preçe do produto nos mercaó.os 
de eonsumo, através da racionto.ll- · 
zação dos seguintes itens: 

a) produção 
b) impostos 
e) transportes 

• d) distribuição 
12. O item a está. sendo ata<:ado 

pelo inceritivamento1 das coopera
tivas de produção. A questão 
de transportes, tanto marítimos 

· como ferroviários, a que se refe
re o item c, vem sendo objeto de 
estudos e sugestões junto às en
tidades competentes, tendo o Ins
tituto fundadas esperanças de que 
serão conseguidos razoáveis aba
tb:nentos e racionalizada a aplica
ção da tarifa diferencial ferro
viária. A questão . da disôrlbuição 
(it.em d) , já em parte Tesolvida 
pela fixação do preço do sal nos 
.diversos centros consumidores, 
será definitivamente solucionada. 
com e. organização de entrepostos 
nas praças distribuidoras, o que 
facilitará o contacto direto de 
produtores e consumidores, por in
termédio de coóperativas ae pro
dução e venda. · 
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13. Resta o item b - impostos 
- para o qual êste Instituto 
aguarda a cooperação e henévola 
atenção desta Conferêncí~. 

14. O custo da produção de uma 
-;onelada de sal no Rio Grande ·do 
Norte, que representa cêrca de 
80% da quantidade entregue ao 
consumo, monta, em média, em 
20$000. Entretanto, sõbre êste 
J)roduto básico para a nossa tco
nonlia e alimentação, pesam os 
seguin&es tributos: 

Impôsto · municipal de 
produção . . . . . • . . . . . ... . . 1$400 

Impôsto estadual de ex
portação . . . . . . . . . .. . . . . 2$600 

Impôsto de comerciali-
zação . . ............. -. . . 3S900 

Impôsto de vendas e · 
consignàçôes . . . . . . . . . . . S375 

8$275 

15. No Estado do Rio cobmm
se os seguintes impostos: 

por tn. 
Impõsto Municipal . . . . 3$150 
Impôsto estadual de ex

portação . . . . . . . . . . . . . • . 2$000 
Impõsto de vendas e 

consignações, 1,25% sôbre 
a pauta de 230$000 por to
nelada . . . • . . . . . . . . .. • .. $762 

Taxa de defesa, $160 por 
saco de 70 quilos ou se-
jam . . . .. .. . . . . . . . .. .. .. 2$286 

-r 8$198 

• 

16. No Esta.ão àe Sergipe Vigo
ram êstes: 

Réis 
Impôsto estadual de 

produção ($480 por saco 
de 60 ks) • • • • • • • • • • • • • . 8$000 

Impôsto de exportação 
<S138 por saco de 60 ks) • 2$300 

Impõsto de indústria e 
profissão ($290 por saco 

· de 60 ks) • • • • • • • • • • • • • • 4$830 
Impôsto de vendas e 

consignações ($165 por 
saco de 60 ks) • • . • . • • .. . . 2S750 

Taxa. de educação mu-
nicipal ($200 por saco de 
60 ks) • . • . . • . • . . . . . . 3$330 

Total . • .. . . . • . . • 21$210 

17. E, no Estado ào Ceará: 
Por tn 

Impôsto estadual de es- - . 
tatistica . ·- . . . . . . .. . . . . lS<lO« 

Impôsto de vendas mer-
cantis · . . . . . . . . . . .. . . . 2$000 

Impõsto de produção.. $500 

Total . . . . . . . . . . . . . . . 3$500 
18. Resumindo: o ônus que pe-

sa sôbre o sal nos quatro Estados 
acima ê o seguinte: 

Rio Grande do Norte. . 8$275 
Rio" de Janeiro. . . . . . . . 8$192 
Sergipe . . . . . . . . . . . . . 21$210 
Cearã . . . . . . . . .. . . . . 3$500 

A cada um dêsses totais cum-
pre adicionru: o impôsto federal 
por tonelada. 

Tomamos apenas os quatro 
Estados maiores produtores de 
sal e que representam 93;123 do 
suprimento do pais. Os compro-
missos são pesadíssimos. · 

19. No caso especial do Rio 
Grande do Norte, isto represen
ta, precisamente, 190% de ônus 
fiscal, relativamente ao seu prê~ 
ço de custo, no centro produtor. 
Dificilmente será encontrado um 
paralelo para ta.'iação em escala 

·semelhante, para utilidades de 
primeira necessidade, como o sal. 
elemento indiSpensá.vel pa.ra. a 
alimentação e indústria e para 
fortalecimento da nossa pecuá

. na, um dos esteios sôbre o qual 
se firma o edifício de nossa eco
nomia. 

20. Com relação prôpriameute 
ao impôsto de consumo, o crité
rio ot,~rvado foi o seguinte: 

1902/2. . . . . . . . . $25 por quilo 
1904/5........ $015 por quilo 
1906/10. . . . . . . $020 per . quilo 
19!1/14....... SOlO por quilo 
1915/30 • . . . . . S020 por quilo 
1931/38. . . . . . . $022 por quilo 
1939/40....... $030 por quilo 
21. Resumindo o quadro acima 

verifica-se que, numa série de 40 
;inos, a vigência das dl!erentes 
taxações foi a segumte: 

so10-. ..•.••.•..•. , '. . . . 4 anos 
$015. ... . . . . . . . . . .. .. . . z ano:s 
$020. .. . • .. . . . . . .. . . . . 21 ano.o; 
$022. • • • • • • • • • • . . . . .. • 8 anoi. 
S025.................. 2 anos 
$030... . • . • . . . . . . . • . . . 3 anos 

.a anos 
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22. Assim, durante os últimos 
quatro decênios, a produção e 
consumo amoldaram-se a uma ta
y.ação que, em 31 anos. variou de 
$020 a $()25 por quilo. 

23. f:ste limite foi o procurado 
pelo Decreto n.0 828, de 1 de no
vembro de 1938. -'-- Regulamento 
do Impôsto àe Consumo - que fi
xou, para o sal, as seguintes clas
sificações: 
I - Grosso de qualquer pro

cedência por quilograma 
ou fração. pêso bruto. . . . $020 

:;:r - Refinado, moído ou 
triturado, ·purificado, na
cional, a granel, ou acon
dicionado em volumes que 
não sejam frascos de vi
dro ou louça, por quilo
grama ou fração, pêso 
bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5040 
24. Ora, sendo a relação c.r:.tre 

os volumes de sal grosso e o "de 
qualquer outro modo beneficiado", 
de 80% respectivamente, da quan
tidade entregue ao consumo, a mé
dia da estL'lllltiva orçamentária, 
de acôrdo com a tabela acima. 
seria de 24$000 por tonelada, ou 
seja um acréscimo de .9,1 % sõbre 
a taxação anterior. 

25. Entretanto, a discriminação 
do .. sal em "grosso de qualquer 
procedência" e o "de qualquer ou
tro modo beneficiado" apresen
tou dificuldades para a necessá.ria 
fiscalização. junto aos distribuido
res, &ses, então, sem qualquer 
audiência dos produto:o:es e con
sumidores, pediram - e obtive
ram, através do Decreto n.0 739. 
de 24-11-38, - a unifi.;ação da 
taxa, no nível de $030 por quilo, 
que representa, apenas, a m~dia 
absoluta entre as duas class!flca
ções estabelecidas pelo Decreto nú
mero 828, critério êsse que não pa
rece ser justo. 

26. Ante o exposto considera
mos que uma providência deve 
ser tomada em defesa de =a in
dústria de caráter genuinamente 
brasileiro e cuja importância sob 
vários aspectos nenhuma outra 
pode sobrepujar. . . 

27. E a ocasião ma.i.< oportuna 
é justa.mente esta em que se reu
ne a Conferência Nacional de 
Legislação Tributária. com a pre
sença de representantes dos Esta
dos produtores e consumidores, to
dos interessados no desenvolvi
mento do mercado interno, em 

face dos ser1os conflitos que im
pedem a nossa expansão comer
cial com as naçW:s dos outros 
continente:>. , 

28. Na presente indicação en
tendemos que o impõsto global 
sôbre o sal não deve ser superior 
a 30$000 por tonelada, represen
tando assim mesmo, 150% do seu 
custo normal de fabricação que 
é de 205000. ll:sse impôsto poderia. 
ser desdobrado da segmnte-ma
neira: 

Por tonelada 
Impôsto f e d e r a l 

de consumo .... 75 "/o 22$500 
Impõsto estadual. 20 o/o - 6$000 
Impõsto municipal 5 % 1$500 

100 % 30$000 ----
29. Desde que a Conferência. 

Nacional de Legislação Tributária. 
se propõe, - e assim fazendo com 
indiscutível interêsse, - simplifi
cou o sistema de tributação do 
pais, não pode esquecer o que se 
refere ao sal. Reclama êsse pro
duto facilidades de transporte e 
uma equitativa cobranÇa. -de im
postos. Pensamos que o momento 
seja propicio à solução de tão 
importante problema, mesmo por
que à União, Estados e Municípios 
aqui representados seria muito 
mais interessante arrecadassem, 
de acõrdo com a modalidade pro
posta, sôbre um consumo anual 
de 1. 350: 000 toneladas do que sô
bre uma arrecadação tumultuá.ria 
que se vem fazendo, com evidente 
entrave das fôrças vivas do país 
sóbre apenas 600. 000 toneladas 
anuais. 

Não queremos também, Sr. Presi
dente, deixar de documentar estas con
siderações. com os oportunos conceitos 
do meu ilustr.~ conterrâneo Dr. Pau
lo Fernandes, que é também um doe 
mais adiantados industriais do Rio 
Grande e um dos mais lúcidos estudio
sos do problema sallneiro no Brasil. 
Junto, portanto. ao meu, discurso a. 
carta por S.S. enviada a.o brilhan
te órgão da imprensa. o· ·•Correio da. 
Manhã". de 5 do corrente. 

A PROPÓSITO DA EXTINÇÃO DO 
INSTn'UTO NACIONAL DO SAL' 

Uma carta do industrial salineiro 
Dr. Paulo Fernandes 

~Rio de Janeiro, 3 de a.gõsto de 
1946. 
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Sr. Redator do '"Correio da 
Manhã''~ 

Li em seu conceituado jornal de 
4 do corrente, uma nota oficial d:i. 
Secretaria do PJ);;si<lente da Repu
blica, em que se diz: "Em seguida, 
tratou o Ministério de algumas 
autarquias, tem:!o cm vista os es
tudos da comissão nomeada pelo 
Senhor Presidente da Repúbli
ca para examinar a conveniên
cia d~ sua extinção". 

Na mesma página encontra-se 
um "suelto" sob o titulo: ·•os 
Institutos entravam a vi-da do 
Brasil', onde se declara que o 
Sr. Presidente da República em 
reunião da C.C.P. exibiu dus.s 
amostras de sal estrangeiro che
ga-do ao Brasil por menor prer,o 
do que o sal nacional, mesmo o 
produzido em Cabo Frio. 

Pedimos a V. s. o acolhimento 
a alguns esclarecimentos que pre
tendemos presta.r ao assunto de 
VôZ que somos produtores e comer
ciantes de sal no Rio Grande do 
Norte há cêrca de vinte anos e 
temos. portanto, experiência para 
versar a matéria com seguran
ça no que afirmamos. 

l. Começaremos referindo qua 
durante a guzua foi concedi
da isenção de direitos para impor
ção de sal e mesmo com tal esti
mulo a quantidade dêsse artigo 
que chegou ao nosso País foi in
significante e de inferior quali
dade e. ainda assim, por preços 
eleva<ifssin1os, apesar dos tal;ela
mentos. Basta referir que o pro
duto estrangeiro era 1 cotado em 
cêrca de CrS 16,00 a CrS 20,00 a 
saco de 60 quilos acima do prC1-
duto.· nacional. Para melhor cs
clarécer o assunto damos a seguir 
um quadro do consumo de sal no 
País de 1944-45, onde se vê a in
significância das entradas de sal 

estrangeiro no período mais cri-
tico de nossas necessidades. 

Perfodo 
1941. .. 
1942 .. . 
1943 .. . 
1944 .. . 
1945 .. . 

consumo de Sal 

Nac. Estrang. 
508.491 
529.127 
545.561 
579. 718 
553.404 

30.291 
123.242 

16.576 

Total 
508.491· 
529.12'1 
575.852 
702.960 
569.980 

2. Foi o malsinado produto in
d;gena amparado pelo Instituto 
Nacional da Sal que, a despeito de 
tô<las as dificulda<!es, abastec:tu 
os nossos mercados no período de 

1941-45, ns. proporção de 94% de 
suas necessidades satisfeitas. A5-
sim é óbvio concluir que se não 
tivéssemos uma irniústria sali
neira. de que deveríamos nos or
gulhar as cons~qüéncias que ad
viriam durante a guerra, para a 
pecuária. indústJ'ia "' xarque, man
teiga. qu.cij os, etc. . e a própria 
população, teriam r,ido catastr6-
ficas. 

3. Verdade é, o abastecimento 
não foi perfeito, mas tão sómen~ 
porque nos faltaram transportf"S 
maritimo. ferroviária e as nossas 
instalacões portuárias se mostra
ram deficientes. Em conseqüên~ia. 
pela conhecida lei de oferta e 
procura a sal foi, infelizmente. du
ra-nte algum tsmpo, moth·o ::le 
especU!ação o que aconteceu tll.lll
bém com quase todos os produtos 
de consumo forçado. 

4. Imediatamente, porém, o Ins
tituto Nacional do Sal estabelecu 
o contróle da distribuição. po~ 
intermédio das Prefeituras, de 
modo que, o sal pôde chegar, aoo 
recantos mais longíno.uos. aos pre
ços estritamente tabelados. con
si<leril.velmente inferiores aos do 
sal estrangeg'..ro. que na ocasião, 
gozava de isenção d.e impostos. 

Abast'Xl:-mos durante tôda a 
guerra o país inteiro de quant1-
da<les substanciais de sal, sob o 
regime de fiscalização rigor:isa dC> 
Institut-0 do Sal e que produziu 
salutares efeitos. É possível que 
um ou outro prefeito abusasse do 
privilégio quz se lhe outorgou, 
mas, isto foi a exceção e não de
sejamos debater êsse aspecto aa 

questão, pois que nos interessa 
apenas ressaltar o mérito de uma. 
norma que nós mesmo chegamos 
a duvidar do Sl';'U funcionamento 
e que, afinal. fez o sal chegar ao 
coração do Brasil a preços justos, 
numa época· que favorecia apro
veita.m~mtos ilícitos. mercado ne
gro, etc. 

5. Durante êsse péríodo-de pro
vações para tôda a população em 
matéria de abastscimento os na
vios desertaram do transporte do 
sal. 

As praças ma.r~timas passaram a 
ser também obJeto de manobra<; 
lucrativas e, ainda nesse caso, 
deve-se ao Instituto Nactonal da 
Sal a solução do problema. com o 
racionamento das praças. Por de
ver de justiça convém ressaltai-



-172-

que a Compa:ahia Comércio e Na
vegação nãci desertou do seu pôs
to. Durante tôda a. guerra trans
portou as suas cotas de sal coope
:-anào com o abastecimento. Hou
ve, porém, uma. outra· firma na
cional, também pre>dutora de sai, 
que, possUindo na.Vios, · preferiu 
desviã.-los para o transporte de 
mercadorias qu::; lhe proporcionas
sem altos fretes de guerra, a con
l>inuar no serviço do seu próprio 

- sal a que em épocas normas sem
µre se dedicou. i;; esta mesma 
gente que anda, hoje, por trà.s dos 
bastklores, com o seu alto pode
rio econômico e influência polí
tica, mobilizando até o próprio 
Esta.do de São Paulo contra o 
Instituto Naicional do Sal, alegan

'do que sõmente a sua salina se
ria ca.paz de abastecer aquela 
Unida.de da F«deração, o que, nas 
condições atuais, é absolutamen
"te inverídico. Modificando as con
dições técnicas e aparelhamento 
industrial, temos salinas em con
dições de abastecer São . Paulo. 
Vá.rios salineiros também têm 
idênticas possibilidad;.s, mas, ne
Ilhuma, entretanto, pleiteou até 
hoje, para si, tal privilégio. Nem 
também nenhum outro alegou ter 
sido · o desenvolvimento da sua · 
indústria entravado pelo Ii:i..stitu~o 
Nacional do Sal. Ora, o Jll"Oblema 
que ainda perturba o·abastecimen
to é a przcarida<ie dos transpor
tes marítimo e ferroviário e a de
fidência de aparelhamento por
tuá...."'io. . Mistifica-se, porém, .a 
questão para pescar em âgguas 
tlirvas. procuran-do-se extinguir 
o Instituto Nacional do Sal, dan
do-o como responsável pm- uma 
situa.cão anormal decorrente da 
guma para a qual não contri
buiu senão benéfieament.e. 

O ambiente é propido. Os pre
goeiros da democracia pura com· 

· batem as autarquias e aSSim é 
cbegacla a hora de se dar o golpe 
de misericórdia no Instituto Na
cional do Sal de modo a que se 
restabeleça o clima dos monopó
lios. 

6. De passagem, desejamos di- · 
zer duas palavras aos que com
batem o Instituto Nacional do 
Sal, à priori, por motivos doutri
nários. Valemo-nos do exemplo 
das democracias inglêsa e ameri
cana. Cada dia se tornam mais 
comuns nesses países, os exem.-

plos de intervenção do govêmo, 
ora em _favor dp produtor, ora do 
consu=dor. Além disso,- os mo
nopólios são ali combatidos, bas
ti1ndo citar:- no primeiro daque
les países, a lei Sherman, que 
entre outros dos seus dispositi
vos. veda a atividade simultâ
nea do comércio e do transpor
te marítimo para a mesma pes
:soa Jurídica.:-- _ 

7. Seis anos de-ilincionamento 
· provam sobejamente· ter sido be

néfica a influência dó Instituto 
Nacional do Sal no domínio dll. 
produção. Faça-se um inquéri
to entre as mil salinas que Yi
Viam, anteriormente à cri~o 
daquele órgão, em regime defi
citário e talvez não apareça -
só voto discordante, contra essa. 

-ãlltã:rqnia;-; 1rnão ser entre aquê- .. 
les que têm interêsses de wn 
possível florescimento à margem 
do Instituto Nacional do Sal, com 
o esmagamento inevitável da 
imensa maioria dos pequenos ar
tífices da riqueza nacional. Co
nheço de perto a vida do sal1nei
ro e sei o que os espera se lhes 
faltar o Instituto Nacional do 
Sal. O sal ê um produto barato 
que só oferece ·possibilidade de 
lucro compensador quando ma.-
1úpulado em grandes ·masst11S. 
Além. disso, tem que ser benefi
ciado, triturado, etc., nos cen
tros de distribuição. Não pode 
ser normalmente expedido, en
sacado e devidamente prepuado. 
diretamente aos consumidores por · 
que chega a.o destino em péssi· 
mas condições. E' pois, levado 311 
praças distribuidoras em grandes 
carreganientos a granel. 

Exige assim dos que o manu-
. selam, aparelhamento nos porto:! 

de embarques, instalações caris· 
slmas nos centros de distribuições, 
e a Inversão de vultosos capi~. 
sem se falar no fator mais im· 
portante que é o manejo do trans
porte marítimo. Tudo isso con
corre para que, sem o Instituto, 
duas a três firmas apenas, que 
dispõel!l daqueles meios, possam 
Impor condições o.o que restar da. 
indústria. sallneira nacional. o 
salineiro fica para. com estas fir
mas em situação pior do que a.-do 
escravo para seu senhor e na 
ma.toria dos casos termina ven
dendo a êstes últimos ·'a Slltl. pró
pria salina. Seria fácil clta.r fatos 
concretos, de que nos disperula-
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mos por ser coisa familiar aos que 
labutam com .J sal. Eis porque 
respondemos àqueles democratas 
"enragé" que nos sentimos com 
mais liberdade dentro do regime 
do Instituto Nacional do Sal do 
que sem a sua influência que dá 
a. todos o direito de viver. As so
cledaáes a.tnda não descobriram. 
um meio de prescindir das polícias 
que nos asseguram o gôzo das li
berdades públicas. Igualmente no 
dominio da economia para que 
subsistam os pequenos ante a vo
racidade dos grandes torna-se, em 
certos casos imperativa a Inter
venção do poder público que cria
ra. ass1m o ambiente propicio à 
prosperidade de todos. Em nosso 
pais o Instituto do Sal exerce essa 
nobre missão de uma maneira in
teiramente satisfatória no seu as
pecto geral, isto é, tanto com re
lação a produtores como a consu
mldores. Haja à vista o contróle 
de distribuição exercido durante a 
guerra e o atual rai:ionamento de 
praças que é o ponto nevrálgico 
da. questão .. 
8. Assistimos à campanha. de in

trigas que se tecem em tórno do 
Instituto do Sal ao qual se atri
buem , até por analogia, erros de 
outras autarquias ou comissões · 
executivas. 

9. Somos insuspeitos para fazer 
a defesa do Instituto, pois, mais 
de uma vez fizemos restrições à 
sua organização interna e à sua 
administração, mas. sempre no 
louvável intento de aperfeiçoá-lo e 
nunca de condenar a sua existên
cia~ 

10. A verdade. porém, precisa 
ser dita ao Sr. Presidente da 
República. que anda evidentemen
te mal informa.do. Com efeito. 
todo o sal estrangeiro que está 
sendo da.do a. consumo do pais é 
vendido por preço muito mais ele
vado do que o produto nacional, 
a despeito de ser às vêzes inferior 
em qualidade; como constatei há 
dias com um sal retirado de pro
cedência chilena. Isto pode ser 
constata.do em qualquer mercea
ria. Ademais, o produto estran
geil"'o não nos chega.ri.e. nas pro
po:cções de nossa necessidade. Em 
certas oportunidades, o sal. es
trangeiro pode nos ser trazido 
como lastro e é aqui oferecido a 
prece vil. Os direitos de importa
ção protegem, porém, a economia 
nacional. E não seria justo nem 

patriótico e nem do nosso próprio 
interêsse ficarmos à mercê das 
manobras e conveniências dos 
mercados estrangeiros. Já de
monstramos a que conseqüências 
nos exporiam.os se assim proce
dêssemos, no caso de termos de 
en!rentar uma outra emergência. 
semelhantte à da guerra. Será, 
porém, porventura. o sal ll05SO 
único protégido por direitos e.1-
~ande'<:i.rios? justo isentar os di· 
:t'eitos <õôbre sal e não isentá-los 
~ôbre o -,11arque, sôbre os tecidos, 
-'te.? Vale a pena referir tam
bém que a isenção de direitos de
terminaria uma imensa sangria 
em nossos pagamentos-ouro, 
agra vi..da5 R.S nossas dificuldades 
dêste met~ uos tempos normais. 

11. E'. uma irrisão falar-se em 
carestia do sal quando o próprio 
govêrno concorre para isso, au
mentando tarüas de estrada de 
ferro, tarifas portuárias, <'tc. Ain
da agora. está pendente de apro
vação da Comissão de -Assuntos 
Estaduais uma proposta do Es
tado do Rio Grande do Norte,no 
sentido de aumentar o seu impós
tc sôbre sal de cerca de 50 % e o 
dos.irunicípios em cêrca de l()Q%. 
Note-se que faz poucos dias a 
C.C.P. fixou o preço do sal e jã 
.surgem aumentos de preços que 
significam um avanço no lucro 
que foi considerado justo para o 
intermediário. Se daqui a al· 
guns meses, em virtude de outros -
aumentos, os· intermediários re
clamarem um reajustamento, fa.ll
se uma celeuma imensa e grita.
se a plenos pulmões contra os 
tubarões. · 

12. Um saco vas!o de .60 quiloo 
para acondicionamento de sal 
custava antes da guerra Cr$ l~ 
e custa hoje CrS 5,50, portanto, 
vale mais do que o próprio sal, 
que nos centros de produção 
custa apenas Cr$ 5,40. Isto pôsto 
convenhamos que se hã alguma 
coisa· a reajustar no caso do sal. 
não -é propriamente com o pro
duto em si, mas da politica do.5 
Impostos, e o govérno nos respon
derá que precisa de rendas, do 
preço da sacaria, e os seus fabri
cantes responderão que não po
dem abrir mão de seus lucros ex
cessivos, das ta.rifas ferroviáriaSI _ 
que são elevadíssimas e, ape!!31 
disto, tôdas . as nossas estradaS 
dão deficit, dos transportes ma.ri 
tlmos que precisam ser incremen 
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·tados e de aparelhamento por
tuário .. 

13. O mais no sal é despesa que 
só tende a aumentar sem que se 
The possa ou deva restringir a as
censão - são salários sob a for
ma de estiva, de~estiva, capata
sias. carretos e manipulação. Pro~ 
curar-se, porém, no produto, na 
insignificante parcela de Cr$ .. 
0,09, o preço de quilo, o bode ex
pia tório de tôdas as nossas difi
culdades, extinguindo-se o Insti
tuto Nacional do Sal - é agir. 
impensadamente. 

14. :!Ylil salinas de cujo labor vi
ve =a dezena de milhar de bra
sileiros entrariam imediatamente 
em regl:ne de de·sajustamento eco
nômtco, o que seria desastroso 
p(l.ra tôdas elas que em geral não 
gozam de si~uação financeira fol-. 
gada. Claro está que êste estado 
de coisas repercutiria nos prô
prios operários e suas familias, 
estendendo-se o mal estar a de
zenas de milhares de pessoas com 
agravamento de nossa já tensa 
questão social. 'I'ôda essa imensa 
massa de gente vem assim sendo 
indiretamente :unpar.ada pelo 
Instituto Nacional do Sal, a mais 
modesta de nossas autarquias, e 
que com menos de cem funcioná
rios,. exerce a sua jurisdição em 
12 Unidades da Federação c.~m o 
ruínirr.o de intervencionismo, re
duzindo-se a sua ação quase que 
ao co11trôle estatístico. Aliás, 
convém. que se registe ser, sob 
êste aspecto, talvez o único servi
ço perfeito que o nosso País pos
suL 

15. A economia do sal está em 
mãos de gente que vive mais do 
trabalho que do capital e que por 
isso mesmo não dispõe de lazer e 
de meios para desfaz-er as trama;: 
que lhe preparam. Senti..-nos que 
que a borrasca que nos devorará. 
se aproxlma inexorável e não 
quis deixar que se consumasse 
com êxito uma campanha injusta 
como essa que se faz ao Instituto 
Nacional do Sal. sem o meu pro
testo que estou certo será secu11-
dado embom silenciosamente 
pelos obreiros que construiram em 
n.:isso país o maior parque sali
neiro da América do·sui. 

16. Se o destino assim o qu!se1·, 
enfrentaremos serenamente a 

nova situação que se criar com a 
extinção do Instituto Nacional do 
Sal mas, a História não perdoará 

um govêmo que desta maneira 
sacrüicou a garantia de uma in
dústria escravizando-a a mono
pólios funestos. 

O patrício -e admirador - Paulo 
Fernandes. 

o SR. PRESIDENTE - Atenção ! 
Está. findo o tempo de que dispunho. 
o orador. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE -
Vou concluir, Sr. Presidente. De 
Canguaretama, em nosso Estado, re
cebemos ainda o seguinta.-apê\o: 

"Pedimos defender assunto per
manência Instituto Sai, evitando 
indústria volte crise passada mo
nopólio co:npanhia, acarretando 
falta, desorganização, vida fre:;ue
ses saline:ros. Salineiros José u:a• 
ranháo. - Giraldo Vilarim. ~ 
Luís José Gomes. - Abílio Xavier 
de-Al.meida. - Francisco Cala· 
zans. - ··Mario Teixeira de Car
valho. - José Ferreira de Melo. 
- Pio Barreto. - Procurador Rosa 
Almeida de Freitas''. 

Antes. porém de ternlinar as consi
<leraçêio2s que venho fazendo e para a~ 
quais soJ:cito a ate11ção patriótica dos 
n·obres Constituintes, entendo aiJ.1,cl.a 
oportuno fazer constar do meu dis• 
curso os seguintes 

ESCLARECIMENTOS SÔBRE A ATUAÇÍiO DO_ 
INSTITUTO NACIONAL llO SAL 

Reavivou-se, ultimamente, a 
campanha contra o Instituto Na
cional do Sal, visando-se, com 
isso, criar clima propicio à extin
ção do órgão referido. 

Assim é que se pretende faze! 
crer. às autoridades superiores 
ao público, que o Instituto é causs. 
dos aumento1': de prêço do proc!··· 
to; que o Instituto cria embar.i.· 
ços à livre circulação do sal: e 
que provoca a falta dêle nos gran. 
des mercados consumidores nacio• 
nais, restrin.,oindo a produção 
respectiva. 

Nada disso é verdade. . 
Quanto aos preços. cumpre es

clarecer que o I. N. S. jama.' 
concorà<n1 com as pretensões dos 
produtor·"'· nesse tocante, sem 
que. antes, "-~ocedesse a um am
plo e rigoroso !:ilquérito acêroa das . 
despesas que recaem sôbre o cus- · 
to da produção e da distri~'>ição . 
do artigo. 
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Todos os ~eajnsiamentos con ... 
cedidos têm iddo conseqüências 
imediatas de elevações ocorridas 
nos fretes. em. t:ixas, etc. 

Ainda agora, q:zando se permi
tiu um reajustamento nos preço; 
do sai. efetuou. previamente. o I. 
N. S. um estudo circui1stanciado 
da matéria, chegando à conclusã() 
de que o· custo da prndução, em 
si, se conservava estacionário. ao 
pa~so que Si! t:n11a."ll agra vac.lo. 
sensivelmente, os itens que for
mam. o conjunto - prêço de ven
da. Essa a;;ra·v;;ção dzcorreu do 
seguinte: 

I - aumente das taxas portuá
rias e de cai::s. tazlas e de a pare ... 
lhamente do Cais do Pôrto <Por
tarias ns. 72 e :98, de 23-1 e 25 
de fevereiro de ~946. respectiva
mente, do Sr. M'.!nistro da Via
çãoJ: 

II - aumento das taxas de fis
calização adu=ei:ra <Decreto-lei 
n.0 8.653, de 14-1-46, e Portaria 
n.0 197, de 20-4-46, do Sr. Minis
tro da V!ação) ; 

III - aumento das taxas de es
tiva, desestiva, barcaças e rebo
cagem <Boletim n.0 72. de 4 de 
abril de 1946. da Comissão de Ma
rinha Mercante) ; 

COLj :-~. {:::;missão Ce11tral de P-rc
ços, f;.1:·tou pela segunda soli.JÇfiO 
ds.d:1 a impossibilidade de chc!;ar a 
res'!iltados práticos, quanto à 
priznelrai .. 

R~solvtu-se. assim, conceder o 
a~,·!11to pleiteado, e que in:.pc:
t-011 2.l~Cn:ls, em acrescer de CJ'$ 
o.o~ e. quilo de sal grosso. no a-t..'1.
caCc -~ u~ Crs 0,10 o quilo de .~;s.l 
moldo, li.o ;·arejo .. 

O ~::~cn:.ip!o e:-."})csto é tip~.-::o. 

Cor;, no.nhum aumento no pr~<;o 

do $:d c1J.11cordou a.tê z.gora v I .. 
N. s. :\em que. a11teci~J.-da e :'11•)
ticL:.!0$ar:iente .. se co::nProv3.sse n. 
Sli::l ~;y:r,!uta razão c?e ser. )Jã:J. fcl 
o s:i] {lUe ~umentou: as deRpe~a,g 
que e nne::-am é qt1e sofreram !ij::.
jor;. çi".:~~: consideráveis, consooni.e 
se· eÃ·f>Ií1.:::iu acima. se'.1do de not.::1r 
que :io stu preço de venda. ?~(\S 

Ct;r: tro:; distribuidores. o pro~:1i;,) .
repr-::~~nta a.penas 17';",.., sendo -- -o· 
re~:-r.ntc ccrrespo!1de:.1te a~s 1:ret•_'S, 
im;:.-oo;tcs, taxas, embalagem, etc. 

St: (; ::a1, no i11terior. é cob;aoio 
a p:r-e~·on extorsivos. disso tambi~:ol. 
não :irnde ser responsa bilizad·~ D 
I. ?i. S. que. ev1dente1ne11te. nr~o 
dispê-e de meios para exer~er ::ma. 
:fizc::i.liza\,5.o que se fa0ria ta.11to 
mais d!~11€ndiosa, quo.nto inais r;x
te.nr~ .. 

r. µP..QDUÇÃO ~ L~E 

?~:;.i; 1 ... ~m a menor b...'\se a a:ir!Y".1.a.
tiva 1':~ que o I. N. S. restri:r1~e 

IV - aumento de salários dos 
trabalhadores de salinas, objeto 
cJ,e uma convenção coletiva de tra
b-.ilho entre o Sindicato do Comér
cio Atacadist.:t d.a Gêneros Ali
mentícios e o Sindicato dos Car
regadores e Ensacadores de Sal, 
homologada pelo Min!stério do 
Trabalho. em fe7ereiro de 1946. 

\, :?. J:.'~~0uu~ão do sal. 

Para ari;umentar com algar'.s- · 
mos convem a~tuar que os au
mentos de despesas acima discri
minados - verificados a partir de 
l.º de janeiro de 1946 - agrava
ram o sal nordestino de crs 40,11. 
CrS 34,08 e crs 29,07, vendida a 
tonelada da mercadoria, respecti
vamente, nas praças do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Pôrto Ale
gre. Isso importava, em reduzir a 
margem de lucro do importador 
que era de 10% - para 33, 
que, fatalmente, acabaria tornan
do desini:eressante negociar com 
sal. Portanto, no cru;o só se podia 
adotar uma destas duas medidas: 
obter a anulação dos citados au
mentos, ou cor.cordar com uma 
pequena majoração nos preços da 
mercadoria. O Instituto, de acõrdo 

?:--e.timinanne11te. cun1pre CJ:t.43r 
qu-e .:: eqt1ilíbrio a. que se visa. en
tre :>. iiroctução e o consumo. n~'º 
ass-ent'-!.i nem poderia a~scnt.'\r. 

n= principio rígido, estãtico e 
iml.:"tt."Jel~ O s~tema é, natural
mente. elásti.::o: se o consumo o 
exige, d-=vam-se as possibilià2·ks 
de entrega. 

A<l~:Iiais, SPgur1clo o regime í!1•e 
o In~tituto adotou. distribue:r:: .~ 
cntz.~ :1c H.retirn<la&º entre as sn.
lin:!s, l' que significa dizer: conti
gcncl::l.ln-sc as .. vendas" de ca.<la 
um - com base, por sinal, em <:le
ment<~!: que garo.nte..-rn uma dist.rl
buiçãc equitativa - tenham re:>.:is 
pcssibilldades de colaboração <lr. 
mer-ca·doria. 

Jt:. ~~ conseguiu. em co115eqüên
cia. -e:~inguir as lutas i·egiorui.ls 
por monopólios de 't'enda e desa
pal'E-Oeu a instabilidade de prc<;os, 
que ora oferecia lucros excessivos. 
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ora. arrasta\"a e> produtor à fa-
lência e à ruina. · 

·A liberdade de pre>d.ução, para. 
a formação de estóques e para 
a. "cuTa", açha.-se plenamenite 
assegurado, comorm.e o s.rt. 49 
do Regulamento =exe ao De
creto-lei n.0 2.398, de 11 de julho 
de 1940. 

Mas, pergunta:r-se-á., que inte
rêsse poderá haver, para e> sali
neíro, em produzir, além do que 
lhe seja permiti.do vender? · 

o interesse, no cas~ é tun<Ia
mental e de ~llcaçae> fácil: a. 
indústria extrativa de> sal é unia. 
atividade tlpicamen<te dependente 
das con-dições atmosféricas e su
jeitas às suas vadações constan
tes. 

Convém, semp.--e, por isso, ao 
sa.lineíro obter o máldmo nu:ma 
safra., não seimente para jlreve
nir-se contra a eventualidade de 
um período desfavorável à. co
lheita, como. ainda, para cons
tituiJr reservas de sal "cura.do", pois 
é sabido que, quanto ma.is velho 
é o sal, tanto melhor é a sua qua
lidMe. 

Pode-se a!irma.T, enfim: não 
houve diminuição da produção, 
senão onde o fa.tor atmosférico 
a provocou, oomo su.o&deu, por 
exemplo, no Esta.do do Rio de 
Janeiro. 

NÃO HÃ :Eh"".tRAVES Ar) CC>MÉRCIO 
DS SAL~ 

As medidas de contrôie si>bre 
a distribuição do sal, exercido 
pelo I. N. S., só vigoraram de 
novembro de 1943 a agõsto de 
1945. A partir desta. última da.ta., 
cessou nossa. ingerência num se
te>r em o qua.l fomos fe>rç.ados a. 
intervir, bransitõriamente, dia.nt.e 
das condições c.'"iadas pela guer
ra. O Instituto tem poderes le
gais para intervir no comércio 
salinei:ro. Ma.s só exoepclonal
men<te surge a necessi<lade de 
usá-los, a exemplo do que ll(:on
teceu. Nossa intervenção no co
mércio ao sal, com o fito de dis
ciplinar a. distribuição da merea.
dor!a., teve um =é.ter ma-amen
te temporário. O IIlstituto, nor
malmente, a penas coordena, 
orienta. e a.mpa.:ra as a.tivida.des 

. da produção, nos tê:rmos dos dis
positivos que lhe são atinentes .. 
Os 1resulta.<1os do sistema. que vi.
gorou constituira.m verdadeira. 
vitória dos esforços do I. N. s., 

em prol dos .interês&es gex:ai.s, 
que se desdobraram num duple 
sentido: 

a) debelar a crise verificads. 
no . abastecimento dos nOl!BOS 
principais meros.dos consumidores 
de sal; . 

à) resguarda.r, o mais possÍVel. 
os interêsses da coletividade em 
face dos renexos d-essa. crise. No 
caso, os interêsses do consumi
dor foram eficazmente .de!enâi
do.S, dentro, eviden.temente, -.. 
relatividade das possibilidade& 
existentes durante o periodo 119 
guerra.. · 

CONOLtrSÃo 

A quem aproveita.ria. a extintão 
do Instituto Nacional do Sal? .l!.11s 
consumidores? Nunca.. _Porque o 
I.N.S., ao mesmo tempo que am
para os interêsses dos p:roduto:res, 
não perde de vista os direitos dOIS 
primeiros. Sua própria lei bãs!ca 
-~g-ulamento anexo ao De
creto-lei n:0 -2;398,· de 1.1-7-:40, ar
tige> 5.0 letra "e" - determina ·aa.ç-··
Instituto "estabelecer, quando con
veniente os preços de sal nas pra- . 
ças·de consumo, de 1ol'I!la a liBli
tar em têrmo Justo o lucro do pro
dutor e impedir o encarec!memo 
da mercadoria. nocivo aos interê5-
ses do consumidor". Ainda quan-
do baixa medidas destinadas à. 
constante melhoria da qua.lidalie 
do sal brasileiro; quando difunde 
entre os pecuaristas do Brasil cen
tral normas sôbre a ce>:r:reta apli
cação do sal na a.l!mentação do 
gado; quando se empenha porque 
sejam oferecidos ao sa.l navillll 
e vagões .em número suficiente pa-
ra e> seu transporte até os centros 
de consumo; quando distribui, 
equitativamente, a praça mi~ 
disponivel, não estará. procura!M!o 
o LN .S. a.tender as legitimas elli
gências dos consumidores? E apro
veitaria aos prQdute>res a extinçã~ 
do I.N .s.? Jã.mais. As manite~
ta.ções da classe já. o disseram~ 
Com tal providência luc:ra:ria., ape
nas, meia dúzia de grandes sali
neiros, que são também armadore11, 
isto é, . proprietários de pod~ 
emprêsas de navegação. e que ou..: 
tro alvo não têm em vista senão o 
:restabelecimento dos · monopólb 
que, até 1940 - quando !oi cria.de 
o I.N.S. - !mpedla.m o progreeM 
<la. indústria salineira do Brasil, 
eis que os pequenos e médios prcr 
duto:res não podiam n'IIIlca. kr 
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... 

meios de negociar livremente o 
produto de sua:; salinas. 

Sal não falta no nordeste. So
mente os estoques atualmente 
existentes no Rio Grande do Norte 
e no Ceará ascendem a quantida
des que ultrapassam de muito o 
consumo do Brasil inteiro pelo es
paço de quase dois anos. No Es
_tado do Rio de Janeiro, também 
há. sal em abundância. E não te
mos recebidos reclamação alguma, 
do interior de S. Paulo, Minas Ge-· 
rais, Goiás e Mato Grosso. Se es
cassez houver num ou noutro lu
gar dessas uni'Ciades da federação, 
é que para ali estará. difícil por 
motivos que ríos escapam, o trans
porte respectivo. 

O sal, por sua natureza, é um 
produto fàcilmente monopolisá.vel, 
tomando-se necessário um órgão 
de contrôle para sua economia. 

Não hã, pois, patriotismo na 
campaI!ha contra o Instituto Na
cional dC> Sal. 

Existe, de um lado, a boa-fé dos 
que, não conbecendo a realidade 
e a verdade dos fatos, se deixam 
impressk1nar pelo alarido confuso 

-que se levanta em oposição ·ao I. 
N. S.; de outro, o que prevalece, 
pura e simplemente, é o móvel do 
interêsse individual inconfessãvel, _ 
querendo por abaixo o órgão que 
embargou os passos de gigantes in
saciáveis, defendendo, silenciosa e 
eficazmente, os interêsses da co
letividade. 

.. _ Espero, Sr. Presidente, ter nova 
oportunidade de melhor esclarecer a 
ilustre Assembléia a respeito de um 
problema sõbre o qual posso falar, não 
só porque o estudei in loco como por
que fui consultor técnico do Instituto 
do Sal, estando, portanto, em condições 
de ·analizar o assunto sob os seus múl
tiplos e complexos aspectos. 

<Muito bem; muito bem. Palmas. 
O orailor é muito C'.IJ,mprimentado> • 

O. SR. JURA.NDm PIRES - Sr. 
P:relõidente, peço a palavnt, para apre
sentar uma indicação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lav.ra o nobre Representante. 

O SR. JURANDm PIRES (*) -
Sr. Presidente, Da.nton teve uma fra
se genial quando disse que só se des
~61 aquilo qu~ se substitui. Estamos, 

( • > Não !oi :revisto pelo orador. 

-
no momento, procu.-ando destruir sem 
substituir, e fica o vazio na economla. 
nacional. 

Quanto aos próprios Institutos. que 
representavam elementos negativos ao 
nosso desenvolvimento, a sua pura e 
simples destruição constitui mal mui
to maickr para a economia nacional. 

Por outro lado, estamos vendo que 
se vai destr..iir mais uma organiza
ção que teve certo ritmo de traba
lho - o Departamento Nacional de 
Informações, levando no seu bojo a. 
Agência Nacional. 

Se os males podem ser ·invocados, 
em relação a atitudes e orientações, 
não se concebe. todavia, na vida con
temporânea, país que queira ter uo
sição de destaque no cenãrio interna
cional sem procurar desenvolver o 
sentido da explanação e vulgarizaÇão 
dos acontecimentos que no . seu seio 
se processam. E a situação mais tris
te é aquela em que fica, depois de 
cada uma dessas medidas, determi
nadas pela febre. delir.mte dos de
cretos-leis, o pessoal de tôclas essas 
entidades. E' nisso que reside, talve:.:, 
o maior mal: o desprêzo com que se 
encara. hoje ao esfôrço, o trabalho 
humano, desprêzo que vem desde as 
filas, pela diminuição dos funcioná.
rios que atendam às pessoas que pro
curam as i·epartições públicas, fazen
do com que percam tempo precioso. 

Nessa ordem de idéias também está 
incluído o extinto Departamento Na
cional do Café, criando desde logo, 
entre outras coisas objetivas, a majo
ração do preço do cafê, o aumento 
do café em xícara, a escassez da mer
cadoria é a falta do contrõle das sub
venções ·governamentais. Nês.se esta
do de coiSas, só mesn:io a inconsciên
cia da grandeza dos fato;; e a abertu
ra da alma. à. demogogia fofa da apa
rência doo acontecimentos podem jus
tificar. 

Fazendo _parte da Comissão Parla
mentar que tratou com ·o Sr. Minis
tro da Fa.zenda. da situação dos em
pregados do Departamento do Café, 
tive ensejo de dizer a s. Ex." ver
dades bem duras neste sentido . .E 
S. Ex." declarou-me que precisava. 
da colaboração da .Assembléia Na
cional Constitui:Rte para dividir com. 
ela a responsabilidade na solução de 
problema· dessa envergadura. Assim 
sendo, apresento. assinada pela maio
ria. .desb Assembléia, indicação· para 
·que a tutllidade das expressões .do 
Sr. Ministro da Fazenda não tenha 
éco, nem mesmo na sua própria cons
ciência. Nesse sentido, invoco o ar-
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tigo 61 do Regimento da casa, que 
pelo ~ °3.", 1etra /, ce>mbins.do com o 
§ ~-º do mesmo artigo, ciisJ.>enSa a V. 
E-.:.ª, Sr. Presidente. a. consuita ao 
plenário ;iara encaminha.mento dessa 
i.clõ.icação, t.eml.t> em \ista 11.ue se acha 
assinada pela maioria efetiva da As
sa.'Xlbléia. 

A indicaçã-0 que, no.> ~~os dos 
rusp<>sitivos citados, e:nca1Dllll't> a V. 
Ex.3 para o devido def.erilllento, é a 
&..~u!nte: 

"Indicamos que sej:.i t.rQnsf~ri~o 
· o a<:êrvo do D. N. e. ;. FUD:aa~o 

da. casa. Popular, . oo:n :lpli~Qªº 
especí:fica a uma mtensa polltíca 
de habltação e s:meam."..nto". 

Trata-se. portanto, de 1l!IlR política 
ruralista de sanea!llento. 

o Sr. Carws Pinto - V. Ex.ª está 
apresentando indica.c;ã.o ausurda, Ei:
tio V. Ex.ª manda tran;,'f~nr o patr:
r."!.ô':lio. õ.a lavoura, dos Produtores ae 
c<'-!é õ.o Brasil, par:i. a Cass Popu.la\? 

O 8R. JURAND!R 'f'ntl.::~ - V· 
Er.;" está dizendo abSurcw 1u:t:.or quan
do asseve:a que não é no trabalho hu
mano que produz o ca.íG. was nos ~a
vradores que vivem do ca.1'.G, que reside 
e. origem p:1<ra onde dev:': :.:er voltado 
e.1uilo que saiu da p;:-oànçiõ,. tJ:;:-:i.sileira. 

o Sr. Toledo PiW - . Infelizmente 
rcão posso concordar com. a i:::l.dica~ão 
ele V essa Excel.ência só'ore o destino 
r;ue preten<le dar ao p_<itrimônio do 
Dep:irtamento Naclc>n.~.l d() C?a!_é. :tsse 
patrimônio pertence. po:: direito. aos 
ca.feicultores e o único <tf>Stlno justo 
é o da criação de lllll b0.ru:o pa:::i. aten
der aos lanadores de c:ilf,; que. atual
mente, só encontram créditos mesmo 
1!05 estabc!edmentos o.fi~iais, a juros 
E-~~o•·chantes. 

O Sr. Carlos Pinto - Y/. Ex.ª dá 
licença. para ma.is um. ai;art.e? 

O SR. JURANDIR P~ - Com 
muito prazer. 

O Sr. Ca.rlos Pinto - V. E:"'·ª está 
it1dicando ao govêrno co115truir casas 
populares em propriedarlt<.s pa::-ticula
re.;, nas terras dos p:róprios fazen
~eiros? 

O SR. JURAJ\'DIR PllU:S - Não 
vejo nisso ato que e..'ttr-.iN'l:;.e o sentido 
C: o bom senso VUlgar. 

o Sr. Carlos Pinto - \r. E...:.ª de°Ve · 
se.!3er que as casas popuiaJ:es vão ser 
construídas nas vilas e n:i.~ ci-é.ades do 
interior. 

O SR. JUR.ANDIR PIRES - VOiilõa_ 
Excelência -:is t á aipresentando .u:aa 

·parte. mas terá de ser a.presentada 
onde falta. 

(0 ST. P:-"esidcn.te Jv:;: soar os 
tímpanos.} 

O SR. JURANDIR PJ:RES - Vossa 
Excelência dá o sinal de findo o meu 
tempo e, no entanto, não acabei de 
ler o segundo inciso. <Lê. l 

Ao passar a>V •.. Ex.ª o requerimento, 
peçó, Sr. President!Çque-me inscreva 
para a próxima sessão, quando abor
darei, não só êste assunto, come> tam
béín a situaçãe> de ameaça em que se 
encontram functonários de várie>s _ ins
titutos, inclusive do D. N. C. 

· o Sr. Cr:.rlos !?into - E o que tem 
a lavoura no Br!lsil ce>m os funcionã-
1~esem?"l'.el;a.dos? ... 

o s:R-:·:rtiR .. 2'-"'DIR PIRES - Era 
o que tinha a dizer, Sr. Pre.side-nte. 
(Jlfuito bem; ...:.Z!ito bem.) 

O ora!!o~ envia à 1'.!esa a se
guinte: 

INDICAÇÍiO ::< .' 229, PE 1946 

Sugere <LO Poder Executivo a 
transferêncie do acervo do De
partamento Nc.ciona.l do Café para 
o da. Fi.:nà'J:çifo da. Casa Popular. 

Considerando que a Fundação da 
Casa Popular na realidade não diSpõe 
da capital, senão de Cr$ 3.000.000,60, 
embora o Decreto que a criou declare 
a existência de um cap:tai inicial de 
crs 3.ooo·.ooo.ooo.oo; · 

Considerando que, ao lado da ne
cessidade de habitações urbanas, tor
na-se necessária uma Ia.rgà expansão 
de ha·bitaçoos rurais. para a valoriza
ção do homem do campo e, const;:-

. qüentemente, aumento do seu rendi
mento de trabalho; 

Considerando que é predsament.e 
no aumento de rem:iimento de traba
lho que se obtem a elevação da dig
nidade hUll'.lana.; 

Considerando que é iJnpossivel, na 
hora em que vivemos, desprezar o tra
balho, ún!ca fonte da riqueza de um 
país; 

Considerando que o acêrvo do ex
tinto Depart=ento Nacional do Ca.fé, 
tende si ó o f orma.õ.o pelo sacrifício àa 
lavoura. deve voltar ao atendimento 
social das populações rurais; 

Considerando que foi sempxe ne
gativa -para o Bn.sil. a crientaçáo da.s 
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'\'alorizações feitas em benefício dos 
especuladores, em detrimento do es
fôrço do trabalho daqueles que pro
duzem no campo ou na !ndústria; 

Considerando que o Govêmo não 
pode Cleixa.r de apr,ciar o vulto dos 
desempregados, resultante da ajusta
gem a uma nova politica econômica 
forn da antiga orientação da econo-
mia dirigida; . 

Considerando que o aproveitamento 
do aoervo do D.N.C. na assistência 
social ao homem do campo é mais 
digna e a ma'.s nonesta das suas ap!i
caçiie:s; 

L"ldkamos: 
I - que seja transferido o acervo 

ão D. N. C. à Fundação da Casa Po
pular com aplicação específica a uma 
e.-itensa politica ruralista de habita
ção e saneamento; 

II - que a F'Undação da Casa Po
pi;!ar aproveite todos os empregados 
daqude departamento, que percebam 
até crs 48.000,00 por ano, na alta fi
nalidade que lhe compete atingir. -
Jurandir Pi'l"es. - Lino Machado. -
Gurgel do Amaral. - Miguel Couto. 
- Barreto Pinto. - Mota Neto. -
Leite Neto. - Hugo Carneiro. - Du
que Mesquita. - José Alkmin. - Al
fredo Sá. - Bias Fortes. - Matias 
Olímpio. - Adelmar Bocha. - Seve
Tiano Nunes. - Alvaro Maia. - Jus
celino Kubitschek. - Elói Rocha, com 
restrição de um· dos considerandos. -
José .Augusto. - Damaso Rocha. -
Agrlcola de Barros. - Martiniano 
"Araújo. - Vieira de Melo. - Fróis da 
Mota. - Etel'Dino Lin.s. - Ulisses Lins. 
- Georgina Avelino .. - Domingos Ve
Zasco. - Getúlio Moura. - Guilherme 
Xavier: - José Romero. - José Bo· 
nifacio. - Plinia Po1npeu. - Dario 
Caraoso. - Epilogo de Campos. - Do-. 
lor de Andrade. - Diógenes Maga
lh.ães. - Roberto Glasser. - Campos 

. Vergal. - Lima Cavalcanti. - Paulo 
Nogueira. - Rafael Cincu.rã. - Hen
rique Novais. - Licurgo Leite. - Fe
lipe Balbi. - Mário Brant. - Aurelia
no Leite. - Agostinho Monteiro. -
Café Filho. - Alves Linha7es . ..- Ben
jamin Fara1t. - Antônio Silva. -
Antenor Bogéa. - João Henrique. 
- .'lfedeiros Neto. - Teixeira de Vas
crmce_Zos. - Artur Fisc1ter. - Egberto 
Rodrigues. - Gabriel Passos. - Rui 
Pal1n.eira. - Baiard Lima. - Anãpio 
Queiroz. - Jand:u! Carneiro. - Osval
do Lima. - Teódu!o Alõu.querque. 

Heribaldo Vieira. - Valter Franco. -
Rodrigues Seabra. - Aluísio Alves. 
- Ferreira Lima. -Area Leão. - Al
berico Fraga. - João Botelho. - Leão 
Sampaio. - Pereira da Silva. - Eu
clides Figueiredo. - Luís Cláudio. -
Mc.galh.ães Barata. - Rocha Ribas. 
- Nelson Parijõs. - Plínio Lemos. 
- Ponce de Arruda. - Heitor Collet. 
- Pinto Aleixo. - Altamirando Re-
quião. - Milton Campos. - Daniel 
Faraco. - Juraci Magalhães. - Paulo· 
Sarasate. - Ezequiel Mendes. - Be
nício Fontenele. - Sousa Leãó. - Mu
nhoz da Rocha. - Nicolau Vergueiro. 
Pedro Vergara. - José Armando. -
Segadas Viana. - Israel Pinheiro. -
Abelardo Mota. ~ Rui Almeida. -
Plínio Barreto. - Flores da Cunha. 
- Magalhães Pinto. - Manuel Duar
te. - Aloísio de Castro. - Otacilio 
Costa. - Tomás Fontes. - Manuel 
Novais. - Wellington Brandã.o. 
Fernandes Teles. - Graccho Cardoso. 
- Valdemar PedTosa. - António Fe
liciano. - Gafeno Paranhos. - Eu
zeõio Rocha. - Hamilton Nogueira. 
- Argemiro Fialho. - Raul PiZZa. -
Cosme Ferreira.. - José C{J:ndido. -
Dioclécio Duarte. - Osvaldo Studart. 
- Orlando Brasil. - Rogério Vieira 
- Castel? Branco. - Hans Jordans. 
- .Roberto Grossenibacker. - Clod& 
mir Cardoso. - Hermes Lima. -
Guar:xcí Silveira. :- Lauro de Freitas. 
- _Barbosa Lima." - Lair Tostes. -
JOO;p Vilasboas. - Gilberto Freyre. -
Joao Mendes. - Ernani Sátiro -
Arruda Cámara.. - Celso Machad~. 

A Comlssão Parlamentar da "Casa 
Popular". 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor 
Hamilton Nogueira envia à Mesa o 
seguinte discurso para ser dado como 
lido: 

Sr. Presidente, · os Senadores e 
Deputa.dos eleitos pelo Distrito Fe
deral à Assembléia Nacional Consti
tuinte, sob as diversas legendas par
tidârias, reunidos em tomo do pro
blema da autonomia de Distrito, vêm 
reafirmar, da mais alta tribuna do 
Pais. a sua decisão de continuarem 
energicamente empenhados na luta 
em pról do mais ardente anseio do 
povo carioca. 

Cumprindo os compromissos assu
midos durante a campanha eleito
ral, os Senadores e Deputados da Ca
pital da Repúõllca, manifestaram-se 
unânimemente contra o Projeto Cons-
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titucional, no tocante à autonomia 
dos municípios, por isso que a sUa. 
passividade, face matéria de t.amanha 
relevância, importaria. em traição ao 
eleitondo que llS elegeu, com sacri
fi<:io do prestígio e bom nome das en
tidades políticas a que estão filiados. 

P..s restrições à autonomia munici
pal consignadas no Projeto deixa.rã.o 
populações cultas, e, politicamente, as 
mais adiantadas na Nação, privadas 
do elementar direito de escolherem 
seus go\·emantes, bem como de usu
fruírem as vantagellS de ordem ad
ministrativa e benefícios de ordem 
material que dai provêm. -
' A situação criada no Projeto que 
vai entrar em ·discussão é tanto mais 
grave, porque a própria Capital da 
República está impedida de eleger 
seu governante, quando a Constitui
ção de 34, já dava acolhida. a essa 
sentida aspiração, tião havendo ar
gumentos suflciantes para justifica,. 
retrocesso de tal monta. 

Os. representantes do povo do Dis
trito Federal não estão porém inati
vos, mesmo antes da discussão do 
ante-projeto, fizera1t1 runpla defesa e 
propaganda das teses autonomistas. 
Além disso, diversas emendas foram 
apresentadas pelos constituintes ca
riocas, e largamente defendidas na 
Tribuna da-Assembléia, tôdas elas no 
sentido de ser respeí.tada em sua ple
nitude a autonomia do Distrito Fe-

' dera!. · 
Os representantes cariocas sabem o 

que a medida pleiteada tem de de-
· 1t1ocrático, e progressista, o que ela 
representa para o Pistri.to Federal e 
Geu povo. E' a reconquista de um 
direito cujo uso tantos benefícios 
trouxe para a popul:!l.ção carioca, pro
vando na prática que só um Prefei
to eleito se se:nt-a nsstan.te respollSá.
veI ante o povo e comciente de ~s 
graves deveres de governante. Assim 
de que a . eleição do seu Prefeito é 
grande fator de educação politica do 
povo. que, por outro lado. se sente 
lllulto mais obrígado a cercar, esti
!Ilular e apoiar a UUl governante,. por 
si eleito, do que a um delegado do 
G<>vêmo Federal, alheio à vontade 
soberana. do elelto?11do. 

Doutro passo, o próprio Govêrno 
Federal ficaria desobrigado do pesa
do ônus que representa a indlcaçãn 
de delegado para investidura da res
ponsabilidade pclit;lco-admlD1stra.tiva 
de um Prefeito para a Capital do 
País. 

Longe de lhe diminuir a autotida• 
de, a autonomia libertaria e Govêr· 
no Federal da preocupação de reool• 
ver pro\Jle:mas ligados à Capital dr. 
República, sempre que há. necessids• 
de de suprir deiiciência de seu i:e• 
presentante direto, para a tender aos 
reclamos populares, como tem acon• 
tecido. . 

Conscientes, assim, ,da importãncta. 
da autonomia, afirmàmos -ao_ povo 
que iremos à última discussão do 
projeto no plenário, dispostos a pug· 
n:?.r uni::los. pela vitória das emendsS 
que apresentamos, esforçando-no5, ao 
máximo, para convencer os demafs 
constituintes da justiça e da oportu· 
nidade de se conceder à populaçio 
carioca a sua maior reivi:ldicação po• 
lítica do momento. 

Esforçà!'::.nos-emos_para que os nos· 
sos Partidos acompanhem as s!ISS 
bancadas eleitas pelo Dí.strito Fe
deral, na votação das referidas emen· 
das. Nêsse sentido, acreditamos útU 
que tôda ·a população se dirija ao9 
constituintes, em >eemente apêlo que 
lhes faça sentir, ainda mais, os an· 
seios profundos do povo em luta pe!ll 
autonon:tia. ' 

Senadores e Deputados de todo;; os 
Partidos, eleitos nelo Distrito Federal, 
se encontram cÕngregados em tômo · 
da autonomia, seguindo o exemplo 
admirável do próprio povo, que esté. 
confiante na vitória de sua caus9.. 
causa que hã de contar, sem dúvida. 
com o apoio de todos os Constituiu• 
tes democratas. 

F.stamos chegando ao momento de· 
cisivo da campanha pela autonomia 
e, p0r í.sso conclamamos a todos . os 
cariocas para que acompanhem e dls
cu...<são e vota!;ão das emendas auto· 
nomistas, a fim de que possam. r:e• 
:ümente, conhece:r e guardar os no• 
mes do~ verdadeiros amigos e defen
sores do Distrito Federal. 

Em 7 de agõsto de 1946. - Ha· 
milton NogueiTa. - Luiz Carlos Pres
tes. - Juranãyr Pires Ferrei.m. - · 
Hermes Lima. - João Amazonas. -
Batista Nao. - Mauricio G1-a'boi$. -
Jonas Corrêa. -- José Romero. -
Gurgel tUi Amaral Valente. - Sega• 
das Viana. - Baeta Ne'Des. -· An
tônio Jo11é da. Süm. - Benic!o Fon
~enelle. - Ruf Almeida. - Barreto 
Pinto. - Banianüm .Farah. - Vcu• 
gas Neto. · 

O SR.. PRESIPENTE - Ac~ 
sõbre a m.esa w:n requerimento de 
vot..:i de <:ongra.tulaçlies oom o n~e 
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~o da Bolivia, pela. pa.ssa.gem da 
d~ a.niversátia de sua J;ndepen
dêrlcia, nos seguintes têrmo.;, que ve>u 
~eter à votação. 

REQ~'TO 

Requeremos a inserçãe> na Ata dos 
tce.balhos desta Assembléia Consti
tumte, de um voto de congratulações 
com o nobre _,ovo boliviano, pela. pas
...agem do dia de hoje, data da m
dependência da República. da Boli
v!.a, à qual nos ligam laços tradicio
nais de .amizade. 

SaJa das Sessões, 6 de agôsto de 
1Q46. - ACl.elmar Rocha. - Lino Ma
chado. - José Cf1.nd.ido. - Samuel 
DJ.u;Lrte. - Lauro Montenegro. - Ju
r0Af4ir Pires. - Pedro Ludovico. -
Caiado Godói. - Horacio Lafer. -
Duque Mesquita. - Wellington Bran
diio. - Alfredo Sá. - LevindO Coe
lho. - Ruy Almeida. 

O SR. ADELMAR ROCEA - Sr. 
~idente, peço a palavra, pa.ra en
()Mllinhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
p&l·a.vra o ne>bTe Representa.nte. 

O SR. ADELMAR ROCHA - Sr. 
Presidente, motivo inesperruio e do
locooo fêz que fôsse suspensa a ses
são de ontem, quando deveria ser 
~ia.do o requerimento que V. 
EK. ª acaba de anunciar à Casa, no 
~tido de um voto de congratulações 
com a ne>bre nação bollviMla pela 
pa.$3.gem da da.ta, gloriosa e grata 
e. todo o Continente, do aniversário 
de sua Independência política. 

Rendendo as homenagens de nosoo. 
adlrura.çã.o e de nossa simpatia ao 
bravo povo boll'Viano, ·que a.caba. de 
vencer \lll1 dos mais a.gud<:lS transes 
de sua história, fará. esta Assem
bléia. obra de coopemçãe> democrã
tws. e de c~aternização ameri
c11o11a. 

Não hã negar, Sr. Presidente, que 
fot com viva emoÇão e inquietante 
aobressalto que acompanhamos as 
noticias do último movimento popu
lac revolucionário, o q.u.al irrompendo 
em La Paz, acabou triunf<llllte, com 
a o~1l.lliza.çã.o do atual gov~o da 
Bolívia. 

varonil de sua mocidade e no cora
ção heróico de suas mulheres. Da-

~ quera disse muito bem a Federação 
Universitãria Argentina, referindo-se 
ao último movimento revolucie>nã.1'io, 
que · os estudantes bolivianas fooa.m 
mártires dur=te três anos, milicia
nos dur.a.nte quatro dias e heróis pa.ra 
sempre. Destas, direi eu que não 
é a primeira vez que se distinguem 
nas lutas cr.uentas pela liberd-ade . 
Vi, em Cochabamba, cidade em que 
primeiro se ouviu o grito de revolta 

· .pela aute>nomia nacional, um expres
sivo monumento dedicado à mulher 
boliviana, pela bravura, pelo deste
me>r, pelo incentivo, pelo exemplo 
dado aos invictos libertadores da 
gro.ndé Pátria amiga, os mesmos que 
escreveram com a espa.da a nova ilía
da america.na, sob a inspira.ção genial 
do seu herói mãximo: SIMON BoLfvAR. 

Falo, & . Presidente, com inteira 
isenção d~ ânimo, dêsse que, tendo 
sido do.s primeiros entre os maiores 
generais e esta.distas do seu tempo, 
nem sempre viu com a.grado o pres
tígio do nosso Pais no con:sêrto das 
jovens nações do Novo Mundo. Mais 
compreensivo para com o gra.n.de 
Libertador, chegrundo a lembrar o 
modêlo de sua Constituição para a 
República que tentara criar com a. 
Revolução de 1824, não logrou o 
Brasil despertar, no grande condottie
ri ·a confiança que lhe mereceram ou
.tros povos da América. 

VivftSSe, entretanto, o gr.amde Sol
dado e. terja verificado a inexa.tidão 
do pensamento então Vigente de que 
<>s perigos para as jovens repúblicas 
não estavam na Europa e sim na 
América: no Brasil, de um lado, nos 
Esta.dos Unidos, de outro; vi'Vesse o 
grande Reformooe>r e teria verificado 
que o Brasil por tanto abrir o ooração 
às democracias terminou derrocà.ndo 
o último trono da ~mérica, para in
tegr.a.r o Continen·te Colombiano na 
:forma republica.na de· govênlo. 

Povo inteligente e viril, nêle o.s 
sentimentos patrióticos não se confi
llMll na fortaleza. de seus homens, · 
mas se expa.ndem, também, nas mais 
be6as e delica.da.s expressões de sua 

Não vim aqui, Senhores, relembrar 
as façainha.s épicas <is. emancii>8Ção 
sul-americana.. nem exaltar a figura 
llru>rtal de_ BoLivAR, cuja memória en
che com o fulgor de seu gênio as pã
gma.s da nossa. história. continental, 
mas trazer a.o bravo, ao progressista., 
ao 1!.ltivo povo be>ll:Via.no a expressão 
da nossa simpatia e a solidruiedade 
do nosso sentir pelo.s seus . vitoriosos 
ideais democráticos, ideais que são 
igualmente a suMtância e s. vida da 
agremiação partidária a que me or
gulho de pertencer: a União Demo-1 represe-ntação humana - na alma 
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crá.tjca Nacional. <Muito bem; muito 
bem. PcLlmas.) 

(Durante o discurso do Senhor 
Adelmar Rocha, assume a presi
dência, o Sr. Rui Almeida, 4. 0 

Secretário.) 
O SR. PRESIDENTE - Os Se

nhores, que aprovam o requerimen
to, queiram levantar-se. <Pausa.) 

Estâ aprovado. 
Vou submeter a votos o seguinte: 

REQUERIMENTO 

Requeremos· que a Mesa se digne de 
mandar inserir na ata dos traba
lhos de hoje um voto de pesar pelo 
falecimento do Desembargador Artur 
da Silva Dourado, Juís íntegro e mo
delar que honrou a magistratura 
baiana em todos os seus postos, in
clusive no Tribunal de Apelação. -
$.S., 6-8-946. - Aliomar Baleeiro. 
- Rui Santos. - Alberico Fraga. 
- Juracy Magalhães. - Aloísio de 
Carvalho. - Aloísio de Castro. -
Manoel Novaes. - Otávio Manga
beira. - Clemente Mariani. - Luís 
Viana. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res, que o aprovam, queiram levan
tar-se. (Pa!LSa.. ) 

Está. aprovado. 
Há outro requerimento, que passo 

a ler: 
REQUERIMENTO 

Requeremos que, em ata, seja con
signado um voto de congratulações 
pela brilhante exposição comemora
tiva do centenário da Princesa Isabel, 
organizada. pelo_ Arquivo Nacional, 
sob a direção do Ilustre Professor Eu
gênio Vilhena de Morais, dando-se 
ciência dêsse voto ao Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores. 

SS., em 7 de agôsto de 1946. -
:Sarreto Pinto. - Hamilton Noguei
ra.- - Gustavo Capanema. - Aure
liano Leite. - Toledo Piza. - Adel-
7714r Rocha. - Campos vergal. -
António Feliciano. - Dario Cardo
so. - Caia.do Goctói. - Jurantlir 
Pires. - Diocléclo Duarte. - Ves
pa.siano Martins. - Dolor de Andrade. 
- José Cândido. 

O SR. PRESIDENTE - Os senho
res, que o aprovam, queiram levan
tar-se. <Pausa.. ) 

Está aprovado. 

Ainda outro, que vou submeter a 
votos, assinado pelo Sr. Levindo Coe
lho nos seguintes têrmos: 

REQUERIMENTO 

Requeiro a V. Exª., consultar a As
sembléia se permite a inserção na ata 
dos trabalhos da sessão dos dois tele
gramas j~tos - . da J~nta Dioc:e~
na da Açao Católica D1ocese minei
ra de. Leopoldina, congratulando-~e 
com a Assembléia Nacional Consti
tuinte pelo fato de estar o projeto 
da Constituição de pleno .. acô!:do .com . 
os postulados cristãos, e o segundo 
telegrama endereçado pelo _Colégio 
Leopoldinense, de congratulaçoes com 
a Assembléia Constituinte pelo mes
mo motivo. 

Sala das Sessões,· 7 de agôsto de 
1916. - Levindo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que-api:ovam . .9 requerimento, quei-
ram levanta.r-se. ·(PaZsc..) · · . .. .. .. . . 

Estâ aprC>Vado. 
n:I.EGRAMAS AOS QUAIS SE REFERE O REQUE

MENTO 

Leopol<lina MG, 3 - A Junta Dio
cesana de Ação Católica congratula-se 
com V. Ex.ª e como a Assembléia Na
cional Constituinte pelo fato auspicio
so de estar o projeto de constituiçã!l 
de pleno acôrdo com os J>OOtuiados 
cristãos por nós defendidos temos ple-

. na certeza de que serão rejeitados as 
emendas que visarem deturpá-lo e 

· descritiniasar a vida da. Nação Brasi
)elra. esperamos que a nova constitui

ção tomando a Deus por testemunha 
mantenha a indissolubilidade do vin
vulo :matrimonial concetta efeitos ctVis 
ao casamento religioso faculte assls
tencia religiosa as classes armadas 
permita o ensino religioso nas escolas 
e garanta o respeito à dignidade da 
pessoa humana. bem como tôda.s as 
conquistas da justiça social Deus guar
de a V. Ex.• e seus dignos puentes 
Monsenhor José Dômingues Gomes 
Pe SoliDdo José da CUDha Dr. Lidio 
~hado Bandeira de Melo Prof~ôr 
Olliam José Maria Helena Arentes. 

Leopoldina MG, 6 - Colégio Leo
Poldinense com setecentos alunos !i
lhes de famfüas católicas e cristãs 
pelo seu corpo docente e discente con
gratula se com V. Ex.ª pela elabora
ção do projeto da nova Constituição 
pleno acôrdo postulados cristãos con
fia maioria nobre assembléia sejam 
regeitadas emendas tendentes des
truir tradição constituiçã.C? casamen-



-183 -

to religioso com efeito civil ensino re
ligioso nas escolas assil;tência religio
sa fôrças armadas respe1to pessoa hu
mana para felicidaãe nossa. querida 
pátria atenciosamente Monsenhor José 
Domingues- Gomes Diretor Colégio 
Leopoldinenre. 

O SR. PRESIDENTE - Finalmen
te, acha-se sôbre a mesa o seguinte 
requerimento, que submeto à aprecia
ção da Casa.: 

REQUERIMENTO 

Requeremos a inserção na ata de 
um voto de profundo pesar pelo !ale
cimento em Belo Hor.zonte do Revmo. 
Padre Mathias Willems, velho educa
dor - um dos fundadores do Colégi') 
Arnaldo da capital mineira - à cuja 
sabedoria e bondade centenas de jo
vens brasileiros ficaram devendo. em 
grande parte a instrução e a cultura 
que os tornaram cidadãos úteis. 

Sala das Sessões, 7 de Agõsto de 
1946. - Gabriel Passos. - Magalhães 
Pinto. - José Bonifácio. - M!iiio 
Brant. - Mcmteiro de Castro. - Li
curgo Leite. - Milton Campos. -
Lopes Cançado. - Gustavo Capanc
ma: - Daniel de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que o aprovam, queiram levan- , 
tar-se. (Pausa) . 

Está aprovado. 
O SR. PEDROSO JUNIOR - Se

nhor Presidente, peço a palavra, para 
apresentar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. PEDROSO JUNIOR (º) -
Sr. Presidente, o prefeito da cidade de 
Campinas, em São Paulo, resolveu in
terferir no mercado de óleo de ca
roço de alg~ão. Sob a alegação de 
vir o comércio desobedecendo ao ta
belamento, requisitou dez mil litros 

, de óleo e os entregou à Associaçãb 
Rural de Campinas, que os está ven
dendo mediante cartão de· racionõ.
mento. Acontece que o prefeito fêz 
essa requisição à base d'e CrS 5,50 e 
autorizou fósse vendido a CrS 7,00. 
com uma vantagem de CrS 1,50, que 
não se sabe se reverterá em favor 
da Prefeitura ou da Associação Rural 
de Campinas. Esta Associação nã1> 
paga impôsto e está instalada em pré

. dio próprio municipal. A preferência 
que a Prefeitura lhe dá prejudica a 
um tempo o comércio e o próprio con
sumidor, isto porque o comércio não 

( 
0 > Não foi revisto pelo orador. 

tem mais óleo e o consumidor o paga 
acima do tabelamento. 

Em razão disso, Sr. Presidente, 
encaminho à Mesa um· requerimento 
de in.forma1;áes à Prefeitura Municipal 
dP- Campinas, em São Paulo. <Muito 
bem; muito bem) • 

o oradm- enVia à Mesa o se
guinte 

REQUERD!ZNtO N-.º 335; DE 1946 

Solicita informações à Pref eitu
ra Municipal de Campinas, por 
intermédio eia Interventoria Fe
deral de São Paulo, sôbre a en
trega. de óleo à Associação Rural 
daquele M11nicípio. 

Requeiro que a D. Mesa. desta As
sembléia solicite ao govêmo do Es
tado de São Paulo informações da 
Prefeitura Municipal de Campinas sõ
bre o seguinte: 

l.º> preço de compra e venda e 
quantidade de óleo requisitado ]Jela 
Prefeitura e entregue à Associação Ru
ral de Cam]Jinas; 

2.º> prova de que a fiscalização da 
Prefeitura evitou fornecimentos ]Jre
f erenciais e a saída dêsse óleo sem 
cartão de racionamento; 

3.0 ) aplicação do saldo entre a fa
tura de compra e o resultado da 
venda dêsse óleo; 

4.0 > quanto está pagando a Associa
ção Rural de Campinas, de impôsto 
e de aluguel pelo próprio municipal 
que ocupa; 

5.0 ) data da constituição legal da 
Associação Rural de Campinas. 

Sala das Sessões, ,7 de agôsto de 
1946. - Pedroso Junior. 

- Atenda-se. ---º SR. PRESIDENTE - Vamos pas
sar· à matéria cons~ante da. Ordem do 
Dia. Tem a palavra o Senhor Miguel 
Couto. primeiro orador inscrito. 

O SR. MIGUEL COUTO (Lê o se
guinte discurso> - Sr. Pr,esidente. 
não pode o Brasil se d-escurar em sua 
Carta Magna do grave problema que 
representam cs grandes quistos ra
c!ais, que Já envolvem e dominam 
imensas áreas do nosso território. 

Os nobres Constituintes de 1934, que 
foram alei:tados por um grupo de so
ciólogos e cientistas que se dedicavam 
a fundo ao estudo psicológico do povo 
japonês, investigando, observando, me
ditando sôbre todos os se~ propósitos, 
sempre mistif!cadores, conseguiram 
votar a lei restritiva, que limitou a 
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entrada dos japoneses no País, ampa
rando-o contra uma avalanche de 
amarelos, dez milhões. de indeseiá.
veis. 

A campanha foi int~nsa e árdua; o 
Govêmo do poderoso império empre
gou todos os esforços e recursos para 
demover e sus5ar as providências com 
que o esclarecido patriotismo daquela 
douta Assembléia Constltuinte soube 
µreservar-nos em tempo de um mal 
maior. 

Lembro-me bem que, na memorável 
sessão de 24 de maio de 1934, em que 
se decidia o magno assunto, estavam 
na.quela tribuna especial o EmbaiXa
dor do Império Nipônico, todos os seus 
conselheiros e advogados, como a con
trolar e impôr-nos os seus desejos. A 
diploi:nac'.a nipônica, habiliss!ma, ca
minhara até então com os seus habi
tuais "pés de lã", obsequiando, cate
qUizando, sorrindo, prendendo por tô
das as formas de gentilezas e dádivas 
os . nossos homens públicos, e assim 
infiltrava-se nos diversos setores da 
vida nacional, procurando desviar o 
problema !migratório da Constituinte; 
sentindo, porém, as resistências que 
se Ill3.llifestavam no Parlamento, o 
govêmo il!-Ponês chegou até, a am-ea
ças impert:Uentes, ofensivas à dignida
de nacional. Soube, entretanto, aquela. 

··notável Assembléia Ccmstituinte repe
lir. com altivez, as arrogantes insi
nuações, votando d-eassombradamente. 
na presença do Emba:xador nipônico, 
a lei de restrição à imigração japone
sa, pela expressiva maioria de 146 vo
tos contra apenas 41. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Dando 
demonstração de grande patriotismo e 
de visão do prob}ema. nipónico. 

O SR. MIGUEL COUTO - Muito 
obrigado pelo aparte de Vóssa Exce
lência. 

Que ser'.a do Brasil se não tivesse 
susta.do os planos de tão astutos e au
daciosos conquistadores, que nos que
riam absorver com um exército de 
ap-enas dez milhões de pseudos illli
grantes ! Os gigantescos navios da. 
~amosa ~ota dos "Marus" nos despe
Jayam mcessantemente milhares e 
milha!'es de amarelos para as suas 
colônias agro-militares, e êsse perigo 
amarelo difund!a:-se, absorvendo as 
terras ma.is propicias aos sellS':Planos 
de conquista. · 
. Todavia; os japoneses que aqui já. 
estavam, e os que chegaram dentro do 
limite permitido, e ectrn-cota. burlan-

do a lei e a vigilância d-e nossas fron
teiras formaram quistos de lmpre6-
sionante poderio, verdad-eiro Estado 
dentro do Estado. 

Aqui está o mapa de um dêst-<>.s 
quistos amarelos, um pequenino Ja:pão 
co orador e:cibe um mapa); enviou
me o Dr. Varela Alcover. Fiscal de 
Rendas do Estado de São Paulo, na. 
zona. da Noroeste. Representa-imensa 
região, retalhada exclusivamente en· 
tl'e japoneses, donos das terras, e 
onde não se fala o idioma brasileiro. 
Vê-se que já se aproximam e se fun
dem os grandes quistos de amarelos, 
de sete e oito mil japoneses, fonnando 
um wrdade!ro pequeno Japão dentro 
do Brasil; neste mapa estão as colô
nias: - Formosa, Orient-e, Vila Nova, 
l.ª, 2.• e 3.ªiniança,--e. a Nova Alis.n
ça, tôdas situa.das entre Mirandópolis 
e Pereira Barreto, na Noroeste. 

D:Z-nos o Fiscal de Rendas de São 
Paulo: - "Em 1942, ao entrar qual
quer 1nssoa nas colônias" · Alianças", 
era o brigada a trocar o dinheixo "mil 
réis", por outro de circulação entre 
os japoneses, de diversos valores e em 
caractéres japoneses'!. 

Cêrca de trez·entos mil japoneses, 
Srs. Constituintes, aqui estão prontos 
a servir ao imperador IDro!to, nesta 
sua nova colônia. A documentação, 
os mapas bem elucidativos da :pene
tração japonesa no . Bra~il, que n<;is 
!oram confiados pela Sociedade Anu
gos de AI~..rto Tõrres, por intermédio 
do Prof. XaVier de Oliveira, o Cons
tituinte de 1934 que mais se saJ:entou 
na campanha anti-nipônica, publica.
dos no Diário da Assembléia de 10 de 
julllo, bem justificam as apreensões 
pela segurança do futuro da naciona
lida.d-e. 

Estes mapas revelam todo o plano 
que para o Brasil preparou o imperia.
lismo japonês. Não me detere! a ex
plicar os seus detalhes de ordem es
tra tegica e IÍlilita.r, interpretados pelo 
ilustre oficial do nosso Estado Maior, 
Cel. Inácio Veríssimo, porque êles es
tão desCritos na justificativa de nos
sas emendas. 

Os amarelos que invadiram quase 
todo o Estado de São Paulo não po
dem agora sufocar a sua grande ··má
gua; verdad-e!ro fanatismo impede os 
'nipônicos de suportar a idéia da der
rota do seu Divino imperador, e- as 
recentes e irretorquiveis demonstra, 
ções de terrorismo em São Paulo l."ie
ram alertar a todos os incrédulos sõ-
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bre os perigos da imigração japonesa, 
evidenc!ando que ela precisa ser ~s
ta.."'lcacia, definitivamente proibida. 

A prova mais cabal da !nassimila
billdade dos nipônicos está. no fato 
de suma gravidade, registrado pela 
imprensa de São Paulo e do Rio, reve
la.do espontã.neamente pelo nipo-bra
s!leiro, Siasuku Nagaro, de 19 anos d~ 
iclacie, residente em "Pereira Bar
retou. 

o Sr. DiocleciD Duarte - Represen
ta. também, grande perigo para a in
tegridade nacional, situár-los no Ama
:mnas que êles consideravam·ponto es
tratégico de primeira ordem. 

O SR. :M:IGUEL COUTO - Está 
demonstrado que êles só se localiza
vam em pontos estratégicos. 

ll:sse pseu-do-brasileiro confessou ci
mcamente, e ainda vangloriando-se; 
que aprendera nas próprias eS<:olas 
brasileiras, localizadas nas colônias ni
pônicas, ser o Império Japonês inven
civel desde a data da sua fundação, 
hã mais de 2. 600 anoo. 

O Sr. Dioclecio Duarte - Apesar da 
groode derrota que acabam de so
frer. 

O SR. :M:IGUEL COUTO E, 
mais espantoso ainda: - esclarecendo 
que a famosa sociedade "Shindo Róm
mei", tinha wn grupo de suiclda.s, os 
"Toko-Tai", encarregados de desagra
va.r as ofensas ao.Japão e executar os 
maus japoneses, afirmou êste brasilei
ro nato. de alma amarela, que :!azia 
pa....;;e do referido grupo dos "Toko
Tai~ e que a maioria. dos seus compo
nentes, era igualmente, de :filhos de 
japonEses nascidos em São Paulo, nu
ma proporção de 80 a 90%. Que·· mais 
precisamos para provar que os . de_:;
cendentes desta raça. jamais serao 
bons e verdadeiros brasileiros? 

É, realmente, alarmante ts.l narra
tiva; brasileir05 natos, impregnados de 
místicas exótica.5 e de fanatismo, in
cutidos dentro dé escolas a.parente
mente brasileiras; brasileiros natos, 
de alma totalmente amarela, que, cer
ta.mente, continuarão St procriar novos 
pseudos-bras!leiros para servirem sem
pre no "Sh!n-Nlhon", no "Novo· Ja., 
Pá?''. aos interêsses êo seu Imperador. 

O Sr. Ferrw.ndes Tavora - Mais la
mentãvel é que tem havido, em repar
ti~es públicas do Brasil, funcionários 
oa.pazes de detul1Par estatísticas para 
faur entrar no Pais cota mai.or do 
11ue a permitida pela Constituição de 
1934. 

O SR. MIGUEL COUTO - Ê la
mentável; mas a: advocacia a.dminis
trativa dos japoneses tu-do c<>nsegue-: 

O Sr. Dioclecio Duarte - Ê a inca
pacidade dos políticos brasileiros, ven
do apenas o aspecto econômico do 
problema. 

O SR. MIGUEL COUTO - (Conti
nuando) - sr. Presidente, tenho em 
mãos o livro de Vinício Stein de Cam
pos, intitulado "Um pensamento na 
eternidade". em que o notável escri
tor paulista traz o seu testemunho, e 
dedica pãginas surpreendentes ao 
":perigo amarelo", descrevendo muito 
de perto 115 impressões recebidas de 
cont!ltCtos íntimos às regiões niponi
zadas de São Paulo. 

Na fazenda "Sol Nascente", mais de 
300 japoneses novos, entre 18 a 25 
anos, empregados na lavoura d_e ca.fé_e 
arroz, vivem como se no Japao, esti
vessem; êle descreve: - "No interior 
de tôdas as moradias, o vestuário dos 
habitantes, as guarnições de portas e 
pa:redes, os móveis e utensilios repro
duziam com esmerada fidelidade o 
ambiente familiar da pãtria distante. 
Transposta a porta de entrada, esta
va-se em pleno Japão. O :Brasil per
manecia completamente ausi:nte . no 
interior dêsses pagod:;s exóticos, =
pregnado de fanático exclusivismo ra
cial de tradições e costumes das es
trai:tlias terras orientais". 

O mais grave, porém, é que pôde 
surpreender na cabana do colono 
"Wano"' em imprevi:stai visita, que 
êste huiÍiilde capina.dor de caf~ ~ra 
oficial de alta patente do exército Ja
ponês. o seu retrato, ení unüorme de 
gala, espada em punho, à. irente de 
cava.larianos em formatura d~ parada, 
denunciava sua verdadeira identida
de; era o orientador militar da co
lônia preparando-a parai o desempi;
nhd que poderia vir a ter num confli
to sangrento, ajudando o seu impera
dor a dominar, nestas plagas, a.os que 
se opuzerem à hegemonia da SU.'1. 
raça. 
. Por tôda parte, onde se aglom~ram 
japoneses no Brasil, se multiplicam 
exemplos como êste, de infidelidade à 
noosa hospitalidade. 

Outro êrro em que não devemos in
cidir é o de 'se permitir a difusão de 
jornais e impressos em idioma japo
nês. <Muito bem); êsses hierogllfos 
indecl!!ráveis que veiculam, sem rece!D 
de serem compreendidos pel06 brasi
leiros,. a propaganda ja.pone~ •. ~
tuam crenças exóticas.. e os m1Stic1 smos 
orientais. 
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Em todos os tempos o Japão traba
lhou, intensamente, para nos induzir 
e obrigar a rece.her ilimitadamente as 
g:randes massas de nipões. A sua di
plomacia jamais perdeu oportunidade 
para combater e burlar as restrições 

·que lhe impôs a Constituição de 1934. 
Ainda há dias, o Correio da 1',lfanhá. 
den.unciou no seu ma:;ni:fico artigo de 
furudo intitulado "0 cancer da col0-
nização". lamentável imprevidência do 
ncsso Govêmo. 

Ilustre membro da delegação brasi
leira já me havia revelacio o ocorrido: 
- i1a. Conferência. Interam·~ricana de 
Consolidação da Paz, realizada em De
::embro de 1936. en'l. Buenos Aires, o 
Japão proCU!'a=a astucio<amente. por 
intermédio da nossa delegação, colo
car fora dos limites das cotas a irr.'..
gração charna,cia dirigida ou recrut'.1-
da, isto é, a não t;spontânea, para as
sim fugi!" às restrições d a lei. O.:; 
Estados Unidos sempre previdente.> 
vigilantes contra o perigo ama:::-eb. 
opuzeram-se à proposta. e a Conferên. 
eia aprovou a reccmend:l.ção sôment" 
admitindo essa vantagem entre os Es
ta.dos da Europa e os das Américas. 
ex<:Juin<io assim, implicitamente, os 
Asiá-ticos. 

No Rio de Janeiro, entretanto, a 
emJ:raixa:da japonesa, com supresa ge
ral de quantos tomar-aro parte na
quele Congresso, conseguiu vencer 
as nossas leis, e I:lais ainda, as próp..'ias 
reconiendaçõ:;s interamericanas que 
haviam sido assinadas em Buenos Ai
res, fazendo desaparecei· o dispositi
vo, solenemente ratificaido pelo Brasi!. 

Vultoso número de japoneses. pôde, 
cnt&.o penetrar no pais, e agora esta
mes vendo a amplitude do grave ên·o, 
assistindo ao terrorismo dos fanáticc:; 
nipônicos. 

Não vejo. Srs. Constituintes. como 
julgar não cabível em nossa carta. 
magna. providência de tão alta e justi
ficável me<iida de 'defesa em favor da 
ir..tegrldade da Pãtria, ~orno seja o da 
proibição d:~!initíva da imigração ja
ponesa. 

Como já tive opo:::-tunltiade de dizer, 
em entrevista aos jornais, temia que 
o Japão refeito. viesse pela sua diplo
mada e os seus grandes advogados, a 
impressionar Iuturos Go·,n;rnos, onde 
Poderiam ter influência a seu favor no
vos políticos que se elegeriam pela 
enorme fôrça eleitoral dêsses pseud:is 
brasileiros com direito a voto, e pela 
ajll'da dos negociantes e lideres ja- · 
P=eses, que já exercen::. grande pres-

··são no interior. Temia os que, na ân
cia de braços baratos e hábeis, pa·r"
incentivar lucros imediatos, se esque
cem dos grandes males que incontesta
velmente acarretam à segurança do 
país êsses amarelos. Temia qu~ o co
ração bondoso dos brasileiros viesse a 
ceder às súplicas da colônia japonesa. 
que futuramente procuraria fazer vir 
para êste paraiso, que é o nosso Brasil, 
todos os seus parentes e amigos. Te
mia que o brasileiro, etername:nte_im
previdente. viesse a cair em nova 
cibda da diplomacia japonêsa. 

Infeli=enk, posso hoje afirmar que 
nosEos receios têm fundamento; o 
propósito de niponizar o Brasil per
dura com incrível pertinácia; não é 
mais a prnfecia dos Constituintes :J.e 
1934. estamos diante de dolorosa rea
Háa<!e. 

------~~--D2nuncio à Nação que os ja.-pon~-
ses ricos de São Paulo, inspirados pel.:> 
divino Hiroito, pretendem ainda criar 
o ·novo Japão no Brasil. Denuncio 
aos brasileiros que ha.bilil;simos agen»es 
e advo;;ados administrativos, trab.i.
lham intensamente, e procuram ce
gar-nos ~ anestesiar para consegui

. rem, por intermêdio desta Constituin
t'a de nobres patriotas, que o Brasil 
deixe as suas portas escancara<las a 
novas importações de japoneses. 

'· O Sr. Dioclécio Duarte - São da-
dos graves as palavras de V. Ex.ª. e 
merecem tôda a ateção desta casa. 

O SR. MIGUEL COUTO - Agr:'l
deço a co1aboração de V. Ex.& (lendo) 
.il.udacio;amente enviam a constituin
tes. memoriais onde defendem e jus
tificam como necessá:rios êsses faná
ticos. por isso qu~ representam bra
ços de lavradores dos quais carece
mos. Livre-nos Deus de braços trai<io
res; o Brasil não deseja, por nenhmna 
vantagozm, braços assassinos de ~ni

~eis", braços que apunhalam brasi
leiros. 

O Sr. Dioclécio Dua:-te - Esta men. 
talidade excessivamente mercantilista 
é que mata a moral dos povos. 

O SR. ;\llGUEL COUTO - Muito 
obrigaüo (lendo) Hoje, consideramr-s 
proféticas e bendizemos as me<iidas de 
re:;triçõ.:s impostas pela Constituin- . 
te de 1934 à imigração japonêsa: no 
futuro. o Brasil nos agradecerá o 
afastamento definitivo do perigo de 
novos surtos imigratórios amarelos. 
Já bastam -0s qué aqui temos em nú
mero assustnidoramente .crescente, por-
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quanto. como os fatos nidenciam, os 
seus filhos serão sempre brasileirc.s 
<:!e alma amarela. com os quais a Pá
tria jamais poderá contar. 

Srs. Constituintes: Tôdas as asso
ciações cívicas do pais exigem a proi
bição expressa na Constituição na 
vinda de mais japoneses; tôda a im
prensa apoia e grita por esta m:;:.dida 
imprescindível; a nação unãnimc con
fia no patriotismo desta l'.ssembléia 
Constituinte. (Muito bem; muito bP.1n. 
Palmas.) 

<Durante o discurso do senhor 
,1Iiguel Couto, assume a Presi
dência, o Sr. Lauro Lopes, 2.0 Se
cretário.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
pa!avra o Sr. Wc:!ingto:!..1. Brandão, 
o=ado:r inscrito. 

O SR. WELLINGTON BR.ANDÃO 
- Sr. Ptesidente, Srs. Constituintes: 
Sob o imperativo do dever de. repre
sentante da Nação, e, sobretudo. como 
Deputado por Minas Gerais. proce
dente de urna zona intensa e extensa
mente pastoril, volto à tribuna do 
Parlamento para desobrigar-me de um 
compromisso que assumi perante esta 
Casa, de historiar a crise temerosa 
que imobiliza uma das grandes eco
nomias do pais. 

Devo, antes, declarar ã Casa. so
bretudo àqueles Representantes mais 
estreitamente ligados às zonas de pas
tóre!o, que ontem tive s fortuna de 
entreter loni;a palestra com o senhor 
Gudesteu de Sá Pires, Diretor da Car
teira de Crédito Agrícola e Industria: 
cio Banco do Brasil, e ouvir de Sua 
Excelência que era pensamento da
quele estabelecimento interferir. nesses 
próximos dias, junto ao Sr. Presidente 
d3. República; no sentido de sugerir 
a adoção das linhas de um grande 
plano de recuperaç!\o econômico-fi
nanceira. Conheci, nos seus detalhes 
êsse plano, e lamento que injunçõe~ 
r~peitávei3, interêsses ligados -à pró
pria questao, me inibam de transmitir 
ao Parlamento as bases dêsse planeja
mento. 

' Est:ots palav::as, Srs. Representantes, 
const1tu.em resss.lva honests. e bem 
intencionads. do orador, í r e n t e ao 
Dr. Gudesteu de Sá Pires ora com a 
respons::_ bilida de de uma ' Cartei:-a a 
que estão afetos interê.sses ;itais da 
eoconomis. pastoril do país. 

O Sr. Flores da Cnnha - O plano 
foi o.ferecido por V. Ex.ª ou e do 
Govêrno? 

O SR.. WELLINGTON BRANDAO 
- Está sendo eiaborado por uma· co
missfro de técmcos, mais ou menos 
assessora.dos pe!:i. Diretoria do Banco 
c!o Brasil. · 

Tenho para mim que insidiosas cor
rentes econômicas, ou mesmo capita!s 
Egados aos herã.-books de espécies bo
vinas euroamericanas. mantêm no 
cartaz da mais i''rits.nte publicicia<ie o 
pseudo-escfl.nds.lo eles financiamentos 
do Banco do Brasil à região do Brasil 
Central. hcje habitc.t privilegiado de 
reba:-1hos oue conê!ensam dois têr•;cs 
do valor ·da economia pastoril na
cional. 

Com efeito. Ja se não ignora. 
1.ºl que, desd~ 1931, a pecuária do 

ca.'ltro do país concorre, pelo pórto de 
Santos, com uma exportação bem mais 
volumosa de carnes do que a do Rio 
Grande do Sul <Barrison Vilares. aµ1W: 
"População Bovirui d.o Brasil Cen
tral") : 

2."l que, de 1936 a 1940, segundo da
dos esc:rupulosamente coligidos µara 
os "Anais do l.º Congresso de Pecuária. 
do Brasil Central", págs. 335 a 339 
enquanto que. não a.penas o Rio Gran
de do SÜl, 1nas todo o Brasil produzia 
309. 378 toneladas de carnes frigorifi- . 
cadas, no valor de C!'S 599.160.000.00, 
dêsses totais, 208. 733 toneladas. no 
valor de crs 402.611.000,00, perte:n
cklm à região do Brasil Central <Mi
nas. São Paulo, Goiás e Mato Gros-. 
so). sem prejuízo da sua posição de 
abastecedor de carnes de 3/4 partes 
do ?:nercado L'lterno; 

3.0 1 que, se nos basea,=os nos ele
mentos estimativas mais seguros do 
cer.so bovino do .Brasil, colhidM pelo 
Conselho Federal do Comércio Exte
rior. veremos que os rebanhos, distr1-
buidos pelas várias regiões nacionais 
c!;e -pastoreio, asseguram um índice 
nunca menor de 50% ao Brasil Centl'al 
contra outros 50% pa:i:;i o resto do 
Brasil. 

4.0 1 que, também no que se refere 
à. produção de charques, pertence há 
muito à região do .Brasil Central uma 
acentuada dianteira sôbre as demais 
regiões do pais, inclusive o Rio Gran
de do Sul, conforme dados fornecidos 
p>e!o Ministério da Agricultura à Ins
petoria Animal com sede em S. Paulo 
(·'Anais" citados, págs. 338 e segs.) ; 
finalmente: · 
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5.º) que a velooida·de espetacular ds O SR. WELL!NGTON · BRANDAO 
expl!J!l.Sáo da pecuãria do Brasil Cen- - Em todo o Nóroeste de S. Paulo: 
tral, como de resto, do Brasil Leste e O Sr. Flôres da Cunha - •.• assim 
do Brasil Norte e Nordeste, é con- --como parte de Mato Grosso, deve ~l' 
seqüéncia da maior difusão dos espé- atr:ibui<ia · à pastagem do capim gor
cimens zebuinos, porque sô dêles se dura, que dá sabor especial à ca.r:ne. 
nutre a indústria frigorífica da privi-· bem assim ao leite consumido no ruo 
legia.da região e só em razão dêles se de Janéro. O nobre orador cometeu 
pôde converter, tão depressa, no nosso um equívoco: a carne marmorizada a 
pr:iDCipal centro de produção de carnes que fiz referência é a do gado Po
e charques. léd Angus, ao passo que a carne do 

o :Brasil sõ não conhece uma te- . :S:€l'eford não o é. ~· _de bonita_ en
me:osa crise interna de abastecimento gorda, ~Iaa aparencia., mas na-0 é 
de carnes, como ocorre em países lar- marmo sua carne.____ _ _ . 
gamente especializados na indústr:ia O SR. WELLINGTON BRANDA.O 
pastoril, graças à espantosa aptidão - - Carne entremeiada de camadas õe 
dessas ~as hindustânicas que o mi- gordura. 
nejro tão pacientemente aclimatou, e Assinalo apenas que essa pre:ferên
não fóra a nossa terrível desorgani- cia do paladar carioca é, já, decor
zaçã.o nos capítulos transporte e cré- réncia da identificação com a própria 
dito, e Principalmente a auSéncia de carne procedente das invernadas da
~ indústria f~gorifica. nacional, po- queles pantos a que me referi. 
deri.amos varar estes anos duríssimos o Sr. Flõres da Cunha - Deve 
do após-guerra comendo, não 150 gra- saber V. """Ex:"--QUe-o ... vei:.dadeiro mo
~ de carne, mas 250, como o arr;en- tivo reside na forragem, na -planl!l.
tmo. forrageira, ·porque a carne do gado 

o carioca, como, infeliZmente. o 
seu hooiem de imprensa, desconhe
cem essa~ coisas elementares quando 
discutem. uma crise de pecuária. Não 
sabe-m que, bá mais de 30 anos, só e-0-
mem um cnilleà, isto é, um bife de car
ne tenra, sangrenta e meça, porque o 
homem do Brasil Central recria mes
tiços zebiís em vastas invernadas, e os 
ma.n.da, trêmulos de gordura, à ma
tança no Rio. Há 30 anos, e-0m efeito, 
o carioca não mastiga outra carne que 

Dão provenha. de boi, nwo ou "era -
d.o", de . .s~gue zebú. Quando, por 
circunstã.nc1as imprevistas (revoluções 
ou esc;;.ssez- de transporte) , se v:iu 

obrigado a experimentar a carne do 
hereford argentino, caríssima, por si
nal, careteou ante o sabor ·dela ... 
apesar de se tratar da gorda carne 
"marmorizada" de que fala. v a, há 
pouco tempo, nesta Casa, = nobre 
representante da terra gaúcha. E' que, 
sem o seD.tir, se habituou à do zebú, 
não "marmoriZa.da" porém rica em 
pasta e sabor, porque de animais sau
Çá.veis, nutridos à soalhelra. e recriados 
nas desmarca.das solidões do Brasil 
Centxa!. · 

O Sr. F!Qres da Cunha _; Não é só 
êsse o motivo. A verdadeira razão por 
que o carioca se habltuou ao paladar 
da carne dos gados engoràados no 
T.riãngu!o ll!ineb:o, em Barretos, em s. PaUlo ••• 

zebú é inferior, é fibrosa,- mas o gado 
engordado nessas pasta~ dá carne 
de bom sabor. 

O SR. WELLINGTON BR.ANDAO 
- Discordo. Na cidade de Colina, em 
Sã.o Paulo, se vêm fazendo eJq>eriên
cias interessantíssimas nesse terreno. 
com o meio sangUe Hereford, ~m o 
meio sangue Devon, com o meio san
gue Poled Angus e com o meio saR
gue zebú, cevados ns. Fazenda Expe
rimental daquele município, e os :re
sultados têm sido altamente abona
dores para o padrão indiano. 

O Sr. Flêres d.a Cunha - Ne&e 
ponto também V. Ex."' está equivoe&
do. Em matéria de came, quem dite. 
a lei é o ~glês. 

O SR.. WELLINGTON BRANDÃO 
- Fora de dúvida. · 

O Sr. Flôres da Cunha - O inglês 
recebe a carne fr!gorlficada ou con
gelada do Brasil para distribui-la cOlll 
a Itâlia., a Grécia, os países balcâni
cos. E a prova de que a carne do 
zebú é inferior está em que - e V. 
Ex. a não o negará - quando se trl:n
cha um bife nos restaurantes do Rio 

· de Janeiro, a faca enconU-a mús
culos a. cada instante •• 

O SR.. WELLINGTON BR.ANDAO 
- E' questão muito relativa. 

O Sr. F/lJres da CUn:ha - E sa'lle 
v. Ex.ª por que o inglês dita 1ei nee
se setor? Porque êle, mesmo o ope-
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:tá.rio, vive em geral de roast-bet:f e 
pudim. 

O SR. WELLINGTON BRANDA.O 
- Vou prosseguir, Sr. Presidente, pe
dindo a atenção especial do ilustre 
colega Sr. Flores da Cunha, porque 
!arei referência especial ao home:n 
médio da Inglaterra. 

Tal como o inglês da classe média, 
que também a prefere, por fôrça C:e 
hábito, à dos novilhos cevados nas 
fazendas-parques 'da índia e da In
glaterra. São fatos banais . para nós, 
pecuaristas do Brasil Central, mas in
fell=ente ignorados ou deturpados flo 
Rio. 

Pois, emine11tes Representantes, está 
em cheque essa pecuária - antes de 
mais nada, vitima de si .mesma, de 
seu excesso· de saúde e de vigor. 

O Sr. · Flôres da. Cunha - Não igno
:ra V. Ex.ª que me julgo doutor nes
se ;;.ssunto ... 

o· SR. WELLINGTON BRAND-11.0 
- Sim, e dos mais respeitáveis. não 
sô pelos conh~imentos que tem, coi.;:.u 
']>ela prática que possui e identifica
ção perfeita com o assunto. <Muito 
õem). 

O Sr. Flôres da Cunha - •.. e-, por 
isso, vou explicar: não confunda car
ne frlgorificada com came conge!a
ãa.. Elas se diferenciam muito, pois 
que uma é exportada em pedra, como 
se fósse gê!o, e a outra vai apenas 
resfriada. N1i.o . confunda V. E.'{? es
sas espécie~ de carne com a carne 
de conserva, ou corned-beef, pois esta, 
depois de ir para a panela ou para 
o banho-mlj.l'ia, é tôda igual. 

O SR. WELLINGTON 'BRANDAO 
- Uma das finalidades capita1.~ da 
engorda é a indústria frigorífica, é a 
indústria de conserva. · 

O Sr. Flôres da Cunha - Não há 
clistL'lção. Não sei se V. Ex." já vi
sito'..l uma fábrica de .~orned-1Jeef, 

cba..--nada entre nós "carne de lata". 
O SR. WELLINGTON ::3RANDAO 

- Conheço a de Barretos - o Fri
gor'.Jico Anglo .. 

O Sr. Flores da Cunha - A carne 
enlc.tada é picada em grande quan
tidade; não se -sel.:cionam os diantei
ros, nem os taseiros da rez; vai 

. tudo - pescoço, rabada, canela, sa.n
grad-or - vai tudo para. a panela. 
E êles comem perfeitamente bem, 
>orque a carne já vai prepara.da: Aquen
tam a 11'-ta, derramam um ou dois 
ovos sõbre· o conteúd-o e comem-no 
·achando aquilo delicioso. Ao passo 

que a ca..'"l1e congelada e a res!riada 
já são coisas diferentes; são para o 
roastbeef, para o beef, para. o beef
tea. 

O SR. WELLINGTON BRANDAO 
- Terei oportundade de referir-me 
a vários aspectos da questão no de
col'r·e: da leitura dêste trabalho, pois, 
eminentes Representantes, está em 
crise essa pecUária, antes de mais 
nada, vítima de si mesma, de seu 
excesso de saúde e d<> vigor, crise 
de crescimento agrava.da pela falta 
de espirita público dos homens que 
tem gov€l'nado o pais, e já a.gora 
pela desconti.nu~ão violenta - peço 
a atenção do nobre General Flores 
da Cunha para êste aspecto cardial: 
proponh-o-me aqui analisar a poli
tica de financiamento do Banco do 
Brasil e poderia · discuti'!' as minhas 
dúvidas sôbre o gado zebu se se tra
tasse de um tête-à-tête ou de uma 
polêmica cordial entre um grande 
mestre gaucho e um simples prati
cante mineiro. 
- .o Sr. Flores da Cunha - Modés-
-~;a de V. Ex.•. 

O SR. WELLINGTON BRAN-DAO 
- Entretanto, o aspecto central da 
minha exposição reside no assunto 
que ora passo a versar. 

o Sr. Flores da Cunha - vossa 
Excelência vai-me permitir. Na mi
nha terra há uma expressão frontei
riça, misto "dE espanhol e português. 
que diz assim: ganhar o tirão. Quer 
dizer: anteceder-se. Pois bem, Vossa. 
E.-.;:celência me ganhou o tirão ho
je ... 

O SR. WELLINGTON BRANDAO 
- Muito obrigado. 

O Si'. Flores da .Cunha - ... pai& 
até de Campina Grande, na Paraíba. 
irecebo neste instante, no recinto, te
legrama clamando pelo financiamen
to d9. pecuária. 

O SR. WELLINGTON BRANDAO 
- Aliás, estou ri.a tribuna sob a 
pressão justa, razoável e e:i..-pllcável 
das sssociações rurais do Brasil Cen
tral - mineiras, paulistas, goianas. 
matogrossenses. , Afronto o perigo do 
"clama, ne cesses". Sinto que já. 
me vou tornando enfadonho nesta 
tecla <não apoiados), mas, repito. 
acima de tudo está em cheque, está. 
em jôgo uma das colunas mestras 
da economia nacional. <Muito bem.> 
Irei até o fim, Senhores Represen
tantes, glosando aquilo que se me 
afigura um ê:ro capital. do Ban~o d<> 
Brasil: a descontinuação subitànea. 
de um financiamento iniciado ·em 
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condiçées tão auspiciosa.s ~ retirado 
no momento em que, mais do que 
nunca, a :pecuária. está. a c~. 
quando nada, pelo apoio moral da 
Carteira de Crédito Agricola e In

. du.strial do Banco do Brasil, que em 
tôda essa contenda tem primado pelo 
silêncio e até pela conivência com 
acusações temec:é.rias à politica do 
financiamento. · 

O Sr. Toledo Piza - As irregula
ridad~ havidas é que determinaram 
essa descontinuidade. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Suspen
der o financiamento determinará 
grandes prejuízos aos pecuaristas, 
como prejuízos catastróficos ao pró
prio Banco do Brasil. 

o SR.. WELL!NGTON. BRANDAO 
- P::i:fcitamen.te. PeÇ<> a todos os 
dioonos · RA!presentantes, com quem 
dialogo, a honra especialisslma de 
ouvirem minha exposição, ma.is pelo 
que ela.ma o interêsse da pecuária 
e menos pela vaidade pessoal do 
orador que ora versa tão complexo 
e delicado assunto. 

O Sr. li'l.ores da C-.i.nh.a. - Vossa 
Excelêllcia terá notado que não al
teei minha voz uma ·só vez para cla
mar pela pecuária do meu Estado 
que, no momento; atravessa quadra 
mais ou :menos !eliz,_Não se pode 
esconder, porém, que a pecuá.na, a 
grande riqueza nacional, brada pelo 
socorro público. (Muito bem.) 

O Sr. Dolor ãe Andrade - Pa
rece que se prepara a futura impor
tação de carne para o Brasil! 

O. SR. ~GTON BRP...NDAO 
..,.... Dizia éu, Sr. Presidente, que a 
crise de crescimento é agravada pela 
!alta de espfrito ;iúbllco dos homens 
que têm governado si pais, e, já agora, 
pela descontinuaçãó violenta de um 
fomento que, iniciado tão auspiciosa- . 
mente em 1940, em bases econôm!ca
mente certas, se ret!'aiu, se encolheu, 
se sonegou, ms.l desembarcavam nas 
praias da Normandia os . primeiros 
soldados do General Eisenhower! 
Crise, já nesta altura, :ina.llgnada pela 
fria perversidade de inimigos ranco
rosos, embora velados, da mais res
peitável fortuna animal do Brasil! 
Crise, não mais econômica, e' 6im de 

,nervos, extensa. · e profundamente 
· psicológica, porque alllnenta.da pelo 

· sofisma da inflação, pela ind!feren-
. ça ou pelo partidarismo dos nossos 

técniC-06 calçados em sola. dupla e não 
em rudes botas lida.doras. Crise em 
~uJo ventre roncam ventos s.rt!!iciais. 

de escândalo, soprados h.àbilmente 
pelos sabotadores da economia pasto
ril do Brasil Central! Crise, finalme:a.
te, alongada aos domínios do deses~ro 
pelo estarrecimento do Banco do Bt'l\sU. 
grande ~efunto, inefável ausente no 
silenci~o garroteamento dos nossos 
mais altos valores de economia pas
toril! (Apoiados) • 

o Sr. Flores da Cu.nha - Note-se 
que a crise ainda não--atingiu o auge. 
No próXimo ano, ;i.té a pecuária do 
R.io Grande do SUl·-vai ser afetada, 
parque estou informado cleqüe·0s fri
goríficos estrangeiros pretendem e>fe
recer, para a safra vindoura, pr.;çós 
muito inferiores aos. da atual sarra. 

O SR. WELLINGTON BRANDAO 
- E' o que se vai · d1tr em todo o 
Brasil. , 

S::. Presidente: prestigiosos órgãos 
da impl'enSa,_ do Rio, alguns sincera
mente identiflCàdos com cs. lnte::êsses _ 
da nossa economia rural, viiicilb.m·, -- ·· 
sem mais detido exame, increpações 
sensacionalistas, acusações arrazado
ra.s no mundo, que desconhecem . inti
mamente, dos negócios pastoris do 
Brasil Central. Vimos um conceitua-
do vespertino acusar, em caixa alta, 
o animal zebú como o ~pai da infla
ção", germe de não sabemos quu
tos "pana.más". Na revelação e co
mento elo famigerado relatório secre-
to do ex-diret1>r de Carteira, Sr. Lou
reiro da Silva, nas colunas de um dos 
mais difundidos matutinos, lemos, es
tarrecidos, que, "no inominável ~s
cândalo dos financiamentos''. se en
volveram· .até "homens de Estado ... 
Deslembram-se, assim, os homens de 
imprensa c:ue não se amarfanharia 
uma cartola, ou não se rasgaria um.a. 
casaca de polit!co, sem se pisar ou 
Ja.cerar o honrado pé de meia de mi
lhares de homens, ruáêS, pioneiros in
compensados, trabalha.dores !ndefessos 
e indefesos que formigam por este 
chão de mundo elo Brasil Central -
mineiros, paullstas, goianos, matogros
senses ..• 

Não tenho qualquer delegação dos 
homens públlcos· elo meu Estado, prin
cipalmente vitima n::i crise; perrnito
me, porém, afirmar que nenhum dê
les negaria o seu assentamento, pú
blico ou expresso, a que se levante 
do seu silêncio o Banco do Brs.sil 
para dizei- quais sE"-j!UQ. êsses estadis
tas especuladores .•• 

O Sr.· FZJYres da Cunha - \Teja V. 
Ex.ª que país :infeliz é o nosso! G 
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Be.nco do Brasil cessou. tôda finan
dação da pecuária, pe!o temor de pre
jutzos. Mas, a ne>&a inépcia, a nossa 
inópia .irá até o ponto de os nossos. 
dirigentes não conhecerem os proces
sos para e\i tar os prejuízos, sem 
abandonar a financiação? 

O SR. WELLINGTON BRANDAO 
- Infelizmente, estamos numa linha 
fluida. Os homens capazes de inter
ferir, . de ·modo vantajoso, nesse irn
l'QSSe, apalpam rumos . e não encon
tram a diretriz. 

(Lendo) : Se escândalos h·nlve no~ 
financiamentos da indústria pastoril. _ 
que se detlnam, para conhecimentJ 

_ do pais; se, como insinua o Si-. -Lou-
.. :reiro da Silva, homens públicos se 

envolveram em "frenéticas especula
ç6es", . não se compreende que, para · 
resguardar o bom nome do estabele
dment<f creditador, permaneçam igno
ràdos e, o que é pior, impunes! 

Nos escudos e brazões de sua digni
·daiie não deverá inscrever, apenas, o 
n0860 principal estabelecimento de 
crédito, a i>alavra «Sigilo" - senão, 
e. antes dela, a regra inviolável do 
:respeito à incolumidade da honra 
alheia. 

Mas, Sr. Presidente, tudo isso é 
. a· guerra de nervos que, desgraçada

mente, encontra dédicados servidores 
· DGS :Incauto!;, nos que, para. SP.rvir ao 
público, ou supondo servi-lo, muita 
vez concorrem para perdê-lo, quan
do :menos na de~orientação · do juízo 
critico, ou na enganosa aceitação de 
verdades aparentes. Essa mens, ca
viloi;a. e repugnante. está organizada 
embora subterrâneame::i.te, contra os 
interêss~ pastoris do Brasil Central, 
sobretudo contra Minas Gerais, re
cordista nacional na grande pecuâ
ria, em todos os ·sentidos. inclusive o 
laticinista. 

Passemos à história, que ainda não 
toi bem contada, dos financiamentos 
do Banco de Brasil. ctúa Carteira · 

. l'ndustrial e Agrícola.. desde, prática
. mente, 1939, entrou a operar com a 
·amplitude de um ba."lco rural. Quan
d~;/nessa ocasião. se iniciou a poli
tica do fomento animal, por fôrça 
da Lei .n. 0 492, de setembro de 1936, 
estava o zebú em alta: reconhecia
se, com · justiça, ser êle o único es
pecimen bovino .capaz de resolver sa
tillfatôriamente o tonnentoso proble
ma das nossas :rcrma.ções pecuál'las. 

· Ma:aso e nistico, saudável e precoce, 
cem propriedades de engorda supe
nares, nas :zonas tropicais e sub-tro--... . 

pics..i~. :.;; C\e qualquer das raças 00-
vina.> ~hamadas nobres. e, além do 
maiR. cónti:àriame::i.te ati qne m·üita 
gent:; supõe, ou finge acreditar. d<! 
aprer:ãvefa aptidões leiteiras, terla 
que se aszenhorez.r, con'lo aconteceu, 
do meio pastoril brasileiro, cãlido 
e ae;:restc o de seu "habitat" êe orl
ge:r.. Süo fatos comprovados nem l;6 
nas ra-:iru.s e nas montanhas de MI- · 
nas e de São Paulo, mesmo onde 
inte:-coi7em as ba:x~s temperatt1T3S, 
senzo. e sobretudo. nos vastos e mor
nos ch9.padões do Brasil Cent~l. E 
fatos comprovados, Sr. Pres.iclent.e, 
mesmo quanto ao item ;aça mi~ta 

leiteir~. - porque, nesse particumr, 
só ãep;,ncle, como qualquer ouira ~s
pécie ;;radiclonalmente sujeita à 
ir.nãs:i.::< üo ubre, do fator s<?leção. 
Vastas zonas de Minas e de Goiás, 
mais -:elhas no convívio do a.:ni:::lal 
indi:mo, constituem um atesta do !:n
·pone::m: do que podem as ~eme:.>..s 

zebúa.s ou azebuadas, mor::l'lente ;:i.:ts 
familias Gir e Indobrasil. · 

E1n municípios densamente -cria<!o
res, ccmo Passos, Cassia, Araguari, 
Uberlândia e muitos outros, onde im
pera o forte sangue do animal in•ll
ano. o leite é a indústria !un<bmen-

- tal ·do l azendeiro. Passos, !)or exem
plo, sustenta duas das maiores em-
prêsas laticinistas do Braeil, as 
•quais concor.ero, anualmente, no 
abasr.e-...imento do pais, com. uma :pro
dução de manteiga nunca menor de 
500.000 quilos. Cassia nem i;ó man
tém -:zma ativa fábf.ica de queijes 
.. Pa..-mezão'~, mas .a~nda fornece ma
têrla prima a indústrias de t::lllniéi
pios vlZinhos -.- mineiros e paulista~. 
Ali, ::ie:n um só exemplar das lõctan
tes d1spée de sangue holandE-z. cu 
de oui..-ra qualquer raça bovina das 
chamgdas leiteiras: - siio fêmt":>S 
zebúas, ou acentuada.mente azebua
das, · sob cobertura permanf'nte de 
marroazes zebús, puros, apUl'a.dc·s ou 
avan~da;mente mestiç.ados. E acre
centemoo, ainda. nesta brecha. que 
êsses r~banhos não conhecem, pri:ti
camente. outro sistema · de alimenta
ção q-.~e o capim - o gordura, o 
jaragua. o campo ::i.ativo ou '"!ar
mado" - e ma.is o da salga coadjw
vante. -Este detalhe vem aq\li. a tim 
de ant<:cipar contestg,ção s.o ~a 
se"12Ilt:o o qual õs · financiaI:lentos ·a 
zebus ;ião ariroveitiun à expaJl!láo do 
laticiruo. Sofisma imbecil, porém, 
aceito tomo verdade pelos qlle. dêsse 
mesmo zebu, só conhecem o cupim 
e mais umas lendas desmoral.izadls
sim~s. entre out.-as a de que o mi-
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neiro adora êssc animal porQ11e, ape- logias, duas economias de pastoreio di
zar de não dar leite, nem carne, dá. ferentes - a do Centro do pais e a do 
dinheiro. Lendas que só um pais co- Rio Grande do Sul, - com int<!rê5.Se3 
mo o Brasil, tão ignorante e tão e diretrizes não apenas diversificadas, 
pouco cioso·de si próprio, ainda con- senão, muitas vêzes comercialmente 
serva uo tapete das discussões ocio- antagônicos! · 
sas; jogando, embora, econômic:amen- A alta dos reprodutores finos, segui
te, com a morte e com a ru!na, den- da de uma inflação que não contami
tro daqu:la mesma jogralidade com. nou apenas o zebu. senão a tôdas as 
que maneja o réco-réco numa têrça- utilidades (veja-se, ainda, o tecido!J 
feir::z. gorda de carnaval... as quais de então para c:i. subir;i.m 

Mas estávamos iniciando o capitulo 500%, não alarmou o Sr. Loureiro no 
- história dos financiamentos pas- bom Eentido - isto é. no sentido da~ 
torís. POT efeito, d'zíamos, da Lei medidas e atitudes de prudência, de 
n.0 492, de setembro de 1936, que ·~ defesa dos já volumosos e importan
deu, entre nós, feição prática ao ins- tíssimcs interêsses econômicos e fimm
tituto do penhor rural, embr!onària- . ceiros ligados à vida ~ ·C:irt<:!r:i, C<J 
mente dioiplinado no Código Civil. o Banco do Brasil, e da próprio. Nação: 
Banco do Brasil entrou a operar inspirou-lhe uma politica dEsem~a
francamente, pela sua Carteira de · nhadamente jcrn!tica de d2smorallza
Crédito _Agrícola e Industrial, a c~r- ção dos padrões bovinos do B~as:: Cer.
go, entao. de um verdadeiro especia- tral. Provam-no os seus famiger:idos 
lista - o Sr. Sous~ M~lo, que tiv;:,- relatôrios seeetos, um dos quais, co
mes o prazer de ouVll', ainda na pou- mo se viu no "Carre:o da. Manhã" 
c~. no seio de uma de nossas <_:omis- contendo acusações delirantes a ho~ 
so_es Parlamentares .. A ortent~çao_ que mens_púolicos do Brasil Central: pro
aaota':'~. o n_osso pnnciJ?al instituto vam-nõa!nda·as suas instruções, tam
de _crecuto nao podia dellt9.l' de reper- bem secretas, e confidencíalisstmas; ae 
cutir, profunda e. gratamente, nos corpo de gerentes do Banco, impondo
mercados do Brasil Central, pois J.!!l- lhes uma drástica orientação bapdsta 
p~r~ava seguran;ent~ 3: consagraçao no estudo e deferimento dos emprésti
oficial dos p_adroes oovmos conentes mos _ impondo-lhes mesmo; .extra
naquela regiao. regulamentarmcnte, um córte de 51>% 

A Carteira financiadora, por fôrça em quaisquer limites de empréstimos· 
de seu próprio Regulamento e de ge- autorizados pelos laudos de avaliaçf>o! 
neralizadas Instruções, só empresta- Foi o primeiro. gra;e anepio na dinâ-
va sob garantia real (penhor pe- mica dos negócios pastoris, nessa a.l-
cuáriol nos moldes seguint~: tura avançadamente influenciados pelo 

comportamento ótimista da Carteira 
em- de Crédito- Agrícola e Industrial. Lim.ite de avaliação - .. .Ltmite de 

préstimos Em fevereiro de 1945, o Govêrno dá 
acôrdo de que existe uma inflação ge
neralizada no pais e descmb:linha, ci>n
tra ela, a espada do Decreto-lei ntl-

(60% da ava.llaçãol 
CrS 

Reprodutoras finas -. 
CrS 4. 000,00 . . ...... 

Reprodutores finos 
CrS 30.000,00 ....... . 

mero 7.293, de 2 daquêle mês. Para 
2.400,00 sanear a moeda, dita normas tão se

veras aos bancos que êstcs, pràtica
lS. 000,00 mente, caem na retração ... 

A alta se acentuava cada vez mais, Teria que começar, como começou, a 
não contaminada ainda pela Inflação. época das reconsiderações, o processo 
quando assume as rédeas da Carteira que poderíamos chamar da introversão 
o Sr. Loureiro da Silva, ex-Prefeito eco.nômica e financeira, dcs balanço• 
dé Pôrto Alegre, .fazendeiro no Rio íntimos e das pesquisas nervosas ll<l 
Grande do Sul, criadcr de raças bo- complexo mundo dos negócios, sobre
Vinas cham:idas nobres (ma:; em ver- tudo daqueles que não podem subsistir 
dade plebéias diante da saúde, da be- dissociados do crédito. Por essas oca.
leza e do vigor do zebu - único aris- siões <e a história, nesse sentido; se 
tocrata nos domínios pastoris do tró- repete com. uma precisão matemã.ti
pico e do sub-trópico!). :tsse ilt:.stre ca!), desfila inevitàvelmente pela ri
Sr. · Loureiro, que gosta de discursar .baita a corrente grave bunda dos dou
gongoricamente, conh>ecia. tanto da. pe- tores sutilíssimos. dos excessivament~ 
·cuária do Brasil Central quanto nós, ajuizados, dos salvadores proVidenc!a.i8 
mineiros, da Vida pastoril dos pampas. do barco desarvora.do da finança na
Porque são duas geografias. duas eco- c!onal. . . São os soldadinhos do ~rut" 
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a.nti-inflaeionlsta, os descobridores d" 
'!t(?nlcilinas infalíveis contra o cstrepto
cocus monetário, radicais, unilatzr.ais. 
univiSuais como só o sabem ser os fa
náticos da doutrina. 

A inflação é um fato económico 
que não tem admiradores, pelo menos 
declarados ... A deflação é objetivo que 
:não inspira senão fanáticos. ao invés 
de .servidores ... E nêsse jôgo mortal. 
nesse duelo entre os prefixos "in" e 
"d.e" - cuida-se da moeda. do cru
i:eiro, da circulação do papel ou do 
metal, nunca, porém, do giro ou da 
circulação dessa ou·,ra cousa viva. dês
se dinheiro em espécie, dessa riqueza 
!und?.m;mtal e ·verdadeira que é a uti
lidade econômica! Para salvar o pais 
da inflação, vai-se praticar esta tera
?êutica nefanda: retirar a p:oteção, 
eliminar a assistência financeira à pro
dução numa de suas colunas mestras. 
:aum de seus valores fundamentais: a 
pecuária centro-brasileira, um patri
mônio vivo que, me~mo subsstirnado 
ll!.OS azares da hora, não valeria menos 
de doze bilhões de cruzeiros! 

Com ref.erência à pecuária centro
brs.sileira, de que se· tornara grande 
1mimador e principal capitalista, foi o 
que fêz o Banco dó, Brasil. a partir de 
roei.ado de 1945, segundo o historia o.. 
uróprio r<'!latório último de· seu Dire
t-0r Presidente, sr. ll.ianuel Guilherme 
da Silveira Filho ("0 Observador Eco
nômico e :Financeiro. pág. 135 do nú
mero 123): sob pretexto de que as in
versões da Carteira iam muito altas 
e que, paralelamente, ·•se esboça.ra, 
quanto ao gàâo indiano, uma crise à 
qua! não foram estranhos. os valores 
anormalmente elevados a que subiram 
os preços désse gado, especialmente em 
Minas GErnis e Goiás, estimulados pe
lo compreer..sivel entusiasmo dos -cria
dores" <grifos do orador) , contra
marcha a Carteira, subitamente, não 
apenas cortando, senão negando cré
ditos que devia ministrar por fôrça 
de lei a quem, nas condições usuais, 
dêles necessitasse! 

O SR. PRESIDENTE (jazendo soar 
os tímpanos) : Lembro ao nobre ora
dor que está findo o seu te~o. 

O SR. WELLINGTON BRANDAO -
Infelizmente, o rigor ·da rotina regi
mental nã.o me permite con<:luir as 
considerações que estava fazendo, para 
as quais peço a leitura, a atenção e 
a meditação dos ilustres Representan
tes - da Naçã.o, sobretudo de homens 
como o meu eminente am!go General 

Flores d::. Cunha, hoje considerado, 
sem favor, um. do:1 patronos .• ão ape
nas da pecuária nacional, senão da. 
pecuária do Brasil Central. 

·O Sr. Dioclécio Duarte - Muito 
bem. 

O SE.. WELL.INGTON BRANDA.O 
..:.. O nome de s. Ex.ª é benquisto até 
o fundo do coração em tõda aquela 
região, como tenho tido e>portunidade 
de ver<...f;c::.r em 'l'.ários contactos que 
mantenho nas minhas z<inas de fre
quência. 

O Sr. Domingos VeZruico - Infor
mações que confirmo também, porque 
tenho ouvi.do em todo o Brasil Cen
tral palz•,;ras de elogio ao General 
Piores da Ci.:nha. 

O ST. F!O"Tes da Cunha - Quero 
declare:r a V. Ex.ª. Sr. deputa.do por 
Minas C-,.Brais e meu prezado colega, 
que V. r:.x." fêz uma referência em 
latim r .. c ::entido de que clamava e não 
cessãrb.. Continue, pois, v. Ex.• a 
ciamar ~ n:O.o c~se, que eu estarei a 
seu ladc. 

O SR. WELLINGTON BRANDAO 
- Muitv obrigado. 

Eu i2 !~r, Srs. constituintes, e ..:o
mentar •;t; tópicos do relatório do 
Presiden1,;· do Banco do Brasil refe
rentes i1. Carteira de Pecuária. assim 
como provar e mostrar à Assembléia 
o desz.cêrto dessa política, porque, Srs., 
não se C!Ucr o dinheiro do Banco do 
Brasil, r.ão se pleiteia o !Jrosssegui
mento d:. pn!itica imode::ada de finan
ciamento, mas urna saída razoável, 
uma solução econômie-0-fmanceua à. 
altura d:i provocação dêsse temeroso 
"impasse" que ora imobiliza uma for
tuna que pode ser avaliada, na sube:i
timaçll.o da hora de = econômico 
que atrs·1e~samos, em 12 bilhões de 
cruzeiro:: . · 

Ora, Sr~. Representantes, o Ba."'l.co 
do Brasil nli.o estava, pe>r forma al
guma, en"7o.lvido nessa crise de valo
res '"anormalmente elevados": e5'"..a.
va, sim, altament.e desembolsado nas 
inversões ou aplicações do capital ele 
sua Carteira, o que é coisa di!erento'.:; 
estava, silll, insistamos, com uma crise 
de caixa, desembolsado num capitl\l 
que- se tornou volumoso, alto, pezado, 
não pela qualidade dos negócios que 
avençara,_ mas pela qucntldade que se 
vira for1:ado a adotar, dêles! Erre, 
portanto, unilateral _.:. erro do Banoo 
do Brasil, €.."TO que se não pcde..""ia ful-. 
minar com o alarme e a desmora1il&
cão dos litf.ócios. assil!tidoo! 
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. Áo invés de conjurar o pen;;o ~que 
se avislnhavjl" por formas que não 
ai:;:a;assem a situação de seus mutuá
rios, que fez ésse Saturno de nova es
~ie? Dispôs-se fr::ament.e a devorar 
os f:..ihos inocentes ... 

·•Foi quando - prossegue o Sr. 
.Manuel Guilherme da Silveira Fi
l!lo - a Carteira baixou circulares 
às agências. chamamlo-lhes a 
atenção para o perigo que se avi
sinhava e reccmendan<lo :tlgu:mas 
medidas de prudência ... ·· . . 

. &..>as medidas de prudéncia se cir
cm10Creveram, uma e impiedosamente, 
a um c.orte de, pelo menos, 5D% nas 
pautas de empréstimo simples e breve 
expediente cirurgico que deiJ!:a. ante
ceder _o garroteamento definitivo da 
grande economia . . . Continua o rela
tório: 

afirmativa de que, na grande casa 
de crédito; "não tinha havido mu~ 
dança na politlca de apoio crescente 
às legítimas atividades econômicas"! 

Por hoje, ficaremos no expendido. 
Necessário que seja e, sobretudo, 

respondido, miudamente. o questio
nário ·que, por interméãio da Mesa, 
propusemos ao Banco do BTasil, vol~ 
taremos à. tribuna ou, impedida. esta 
pela preferência da matéria consti
tucl<1nal, recorreremos a.o aga.zalho ge
neroso da imprensa, para. mostrar em 
virtude de que. e por que fol'Illll.8. 
d~v.: o Govêrno intervir nos mercadt><i, 
eern quebra de seus louváveis propó
:;ltos nnti-in!lacio1ústas e sem nova. 
inversões de capital que agravem o 
alt<: desencaixe da Carteira de Cre
dito Agrícola e IP-dustrial do Banco 
do Brasil. 

E' que, já agora. por fôrça. de ta.is 
acontecimentos. agravados pela retra-

"No deco.rrer dessa crise (~bo- ção generalizada de crédito bancário 
çada em ouTtibro de 1945) - fo- ---c-p~0?-1,_ ª· crise :;e . transferiu, de 
ram sendo adotadas novas provi- sua ~nc1de:i.cia econolillca na.i;ural . ...,-. 
dências tendentes a diminuir a que e o gado - para o elemento de' 
velocidade cem que :;e vinham que, em rigor. d~p_ende a dinâmica 
proc~sando as aplicações (da Car- de t_odos os negocios:_ o Banco Õ:º 
teira). até que, iá no fim . ..If,o exer- Bra~1l e._ no rastro qelc, os qemais 
cicio (1945-!). em 9 de novembro, estaDelec1mentos banc~os J:l!l.Clona.18, 
a Diretoria de!il>erou tomar medi- desvalorizaram ~ . envileceram, nos · 
da.s restritiva.;;, à vista das notó- meri:ado~ de credito, o hol?'.}em pe
r:as dificuldades financeiras em cuansta. (Jl.ftZ'ito ~em; m~toO bem. 
que 0 pais se debatia ... ,. Cparen- Palmas. O orador e cumpnmentafto>. 
t~ses e grifos do orador) . (Durante· o discurso do Sr. Wel-

Ji não mais se sstisfazia o credita
doL" com medidas de prudéncia; ia. 
agora. adotar as restritivas e vere
xno.'i. aqui, co:n o velho ErJ.t;lno, como. 
ao it1\·es do adjetivo, vai morrer o 
su~.'-~tantlvo! -

"Dessa resolução - prostgi.!P. 
e eminente banqueiro - resultou 
uma outira circular que proibiu 
novas concessões de empréstunos 
para gado fino. por se enten.c!er 
que ta.is operações já. haviam ex
ceãido os limites de elementar 

. cal!tela ... " (do orador, o grifo). 
.E. como se pedisse desculpas à 

gr,; nde enforcada, conclue o reia.tó
rio: 

"Não se visava a qúalida::le do 
gado. mas o valor da ~tia. 
qu~ deixara de corresoond&- à 
verdadeira posição dos mercados! 

Eis a história dos financmmentos 
c6:.itada, em par:e, por um pecuari:;ta 
modesto. que é o orador. e em parte 
pele Sr. Guilherme Silve1ra Filho -
nu"' vasto relatório onde se insere a. 

lington Brandão, reassume a pre
sidência, o Sr. Melo Viana, Pre
sidénte>. 

O SR. PRESIDENTE - Srs. :Re
presentantes, acabo de receber o se
guinte oficio da Comissão da Cons
tituição: 

"Tenho a honra de entregar a 
V. Ex.ª o Parecer Geral, a. Redação 
do Vencido sõbre a Votação das 
Emendu e os avulsos contendo os 
lmpress:is com os pareceres parciais 
das Subcomissões sõbre o Projeto da. 
Constltulçãc, tudo de conformidade 
com o art. 28 do Regimento da As
sembléia Constituinte. 

Aproveito a. oportunidade para. apre
sentar a V. Ex.ª os protestos da. minha 
alta estima e distinta. consideração .. -
Nereu Ramos, Presidente da. Comis
são da Constituição. 

Na forma.do Regimento. eu teria de 
pô-lo em votação sexta-feira. o que 
constituiria um disparate. 

Tenho de atender ao Regimento 
de acõrdo com o bom senso. 



-195-

comunico, pois, a. VV. sx. as que 
hoje mesmo o parecer geral e o Pro
jeto vão a. imprimir. Se a imprensa 
o:flcial · 0 fizer para a sessão de de
pois de a.manhã, designarei a sessão 
seguinte para inicio da. votação. 

PARECER GERAL ·As EMENDAS 
AO PROJETO DA CONS'l'ITOl
ÇAO, AO QUAL SE REFERE O 

SR. PRESIDEN'l'E 

PARECER GERAL 

Consi.d.erações PreliminflTes 

A Comissão da Constituição, em 
cumprimento ao disposto no art. 22 
da Resolução n.0 l, de 12 de març'J 
do corrente ano, (Regimento Interno 
da Assembléia Constituinte) , vem 
a.presentar parecer geral sôbre as 
4.c-92 (quatro mil e noventa. e duas) 
emendas oferecidas a.o Projeto que 
encaminhou ao plenário, em 27 de 

, maio de 1946. 
· :E:sse número imprevisto e a.tê im
previsível de emendas, revela.dor da 
operosidade e do espírito cívico dos 

·-Constituintes de 1946, obrigou esta. Co
missão a. examinar, antes de tudo, o 
método de trabalho a. adotar a. fim 
de que os pareceres especiais das sub
comissões e êste parecer geral pudes
sem . ser elaborados dentro do exí
guo prazo regimental de quinze dia:l. 
O métQdo preferido foi o seguinte: 

a> levantar relação de tôda.s as 
emendas, na ordem numérica da. apre
sentação de cada uma, com a. indica
ção dos textos do Projeto a que cor-

: respondem. E' o que consta. de avul
so anexo sob o n.0 1. 

bl reproduzir cada uma das emen
das separada.mente, na · integra, com 
os seus respectivos números, enuncia
dOE, nome do autor ou autores e res
pllctiva justificação. E' o que cons
ta dos impressos em avulsos reunidos 
sol:) número 2 e 2-A até 2-E: 

cl classificar tôdas as emendas 
1)elos seus números, de acôrdo com 
os titulas, capítulos, seções e artigos 
do Projeto aos quais diretamente se 
relacionam. E' o que consta. do avul
so n.0 3; 

d) classificar tôdàs as· . emendas, 
pelos seus textos, de acôrdo com os 
titules, capitulas, seções e artigos do 
Projeto aos quais diretamen~e se re
lacionam. E' o que consta dos avulsos 
sob ns. 4 e 4-A até 4-L; · 

cl distribuir todos êsses avulsos 
pelas dez subcomissões,. em que se di
'Vidiu a Comissão da Constituição a. 

fim de que cada uma. !nterpuzesse o · 
seu parecer sôbre as emendas rela.ti
vas à parte do Projeto que haviam 
elaborado, e, .além dos pareceres, redi
gissem articuladamente a matéria 
vencida. E' o que consta. dos avulsos 
ns. 5 a 17; 

d) submter à discussão os aludidos 
pareceres e elaborar, também, arti
cula.damente,- o vencido. E' o que 
consta do primei:o trabalho, anexado 
a êste parecer e que dêle faz parte 
integrante; :E:sse articulado, que está 
dividido em 9 títulos, sendo alguns 
destes divididos em capitulas e se
ções, constitui a principal elaboração 
desta. Comissão e recebeu a denomi
nação de "Redação do Vencido na Vo
tacão das Emendas". me realmente 
consubstancia as emendas . total ou 
parcialmente aprovadas. 

Sistemática do Projeto 
Iniciados os ·debates sôbre os pare

ceres e os textos parciais, elaborados 
pelas subcomissões, esta. Comissão en
tendeu que deveria pronunciar-se, li
minarmente, sôbre o plano de d!stri
ouição e coordenação dos preceitos do 
Projeto, em face das emendas ofere
cidas. Ficou desde logo estabelecido 
que a nova Constituição deveria aten
der, nesse particular, :i. orientação ge
ral adotada. pelos Constituintes de 1891 
e 1934, modificada sômente no q:ue 
fôss·e indispensáve! à adoção de no
vos dispositivos e aos aperfeiçoamen
tos ditados pela experiência.. Co-:ize
qüentemente os títulos 1 e II do Pro
jeto respectivamente denominados: 
"Da Federação e da República" e "Da 
União" passaram a constituir um só 
titulo sob a. epigrafe: "Da Organiza
ção Federal'', dividido em quatro ca
pítulos: 1 - Disposições Prelimina
res: li - Do Poder. Legislativo: m 
- Do Poder Executivo; IV - Do Po
der Judiciário: No primeiro capitulo 
(Disposições Preliminares> foram in
cluídos os preceitos sôbre a interven
ção federal, a disc:::minação das re:i
das, além de outros que o Projeto 
haVia colocado alhures. 

Os títulos do trabalho elaborado pela 
Comissão passaram, por êsse moti\·~. 
a ter a. seguinte ordem_ e denominação 

' 

1 - Da Organização Federal 
li - Da Justiça dos Estados 

m - Do Ministério Público 
IV - Da Declaração de Direi.tos 
V - Da Ordem Econômica e So

cial 
VI - Da Familia, da Educação e 

da Cultura 
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VII - Das Fôrças Aima.das 
VIII - Dos Funcionários Públicos 

IX - Disposições Gerais 
O incluso esquema, que te.mbém e 

parte integrante dêste trabalha, pro
oorcionará uma visão de conjunto sô
bre a distribuição das matérias e ser
virá de orientação à concisa expo;;lção 
que se passa a fazer. 

PREÂMBULO 

Foi mantido o preâmbulo do Pro
jeto com a substituição apenas do 
verbo "estatuir' por "decretar". 

ORG-U.'IZAÇÃO n:DERAL 

<Disposições Preliminares) 

Já ficou anteriormente explicado 
que a Comissão da Constituição deli
berou reunir, sob o titulo "Da Or
ga.nimção Federal", os preceitos que, 
no Projeto, estão compreendidos nos 
títulos I, II, m e TV. Além disso fo
ram feitas as seguintes transposições: 

a) para as Disposições Prelimina
res, o ~ 3.º do a..'iágo 165 Cpolitica 
exterior) . Os outros § § e incisos dês
se artigo foram supressos; 

b) p~.ra as Disposições Gerais do 
canítulo referent~ ao "Poder Judi
ciário", o arti!<O 190 <declaração de 
inconstitucionalidade) : 

e; para as Disposições Preliminares 
os artigos 187 a 188 CBens do domi
nio da União e dos Estados) . 

A aoreciação das emendas ofereci
c:l.ss aôs títulos acima referidos e os 
pareceres respect!vcs constam dor, 
avulsos que adiante serão menciona
dos. 

'.estes trabalhos, submetidos à Co
missão, permitiram que esta elabo
rasse o primeiro capitulo do primei
ro titulo de "Redação sôbre o Venci
do", onde os Srs. Constituintes, au
tores das emendas, verão as que fo
ram aprovadas integral ou parcial
mente. 

ORGANUAÇ~O FEDERAL 

(Poder Legislativo) 

Foram oferecidas ao Capitulo do 
Po1er Legislativo as emendas relacio
nadas nos avulsos 8 e 9. A terceira 
sub-comissão examinou-as, classifi
cou-as e sôbre elas formulou os pa
receres que se encontram no avulso 
8, o têxto constante do avulso n.n 9 
e os votos justificados constantes dos 
anexos ns. 10 e 11. 

Depais de examinar e discutir êsaes 
trabalhos, a Comissão e).aborou o l!.0 

capitulo .do primeiro titulo da "Re
dação do Vencido". 

On.GANIZAÇÃO FEDERAL 

(Paã.er · Executii:-o) 

Foram oferecidas ao Capítulo do 
Poder Executivo as emendas relacio
nadas no avulso n.0 12, sôbre as Q.'.1.0.!s 
a Quarta Subcomissão ela~or?u os 
respectivos pareceres e a ColTl!Ssao. de
pois de examinar. discutir e vcts.r es 
emendas oferecidas e o parecer da 
subcomissão, formulou o Capl_!;ulo m 
do Titulo I da "Redação _do_Vençi~o". 

ORG,\NIZAÇÃO TEDERAL 

(Parler Judici~riol 

Foram oferecidas ao Capítuk do 
Poder Judiciário as emendas relacio
nadas no avulso n.0 13, que a qul!"lta 
subcomissão examinou.- formulanda 
sôbre-.cada._ll.ll!ft delas sintético µ-are
cer e oferix:en<ro~ · em- seguida. o !'e-_. 
sultado de seu trabalho juntamente 
com um têxto consubstânci:l.ndo a 
zr.atéria vencldà. Submetida à C<J.m.is
são, e feitas as necessá.."ias alterações, 
foi elaborado o cap!tulo IV do titulo 
primeiro constante do incluso anexo, 
n.0 13. Os preceitos sôbre a Ji.;.s;!ça 
dos Estados e sôbre o Mbistério ?ú
blico também foram examh:ados ~la 
Quinta Subcomissão. 

DECLARAÇÃO DE - DIREITOS 

.. 

Em conseqüência da deliberação 
tomada por esta Comissão e já =te
:riormen.te mencionada, o Titulo TV 
do Projeto que tem a cienomln:.;.ção 
"Dos direitos funda.mel!tais" pi:soou 
a denominar-se "Da Decl:i.raçá'> de 
Direitos", compreendende> a;pena;; dois 
capitules: - "Da nacionalidade e <la. 
cidadania", o primeiro e "Do.<; di
l'eLtos e garantias individua.is". o se
gundo. T~ as emen<l.11.ii ofe~das 
.;;ôbre a matéria dêsses dois capi~ulos 
foram encaminha<ias à sexta Sub
comissão, que emitiu pareceres .;>epa
radamente, sôbre /cada um déLes, 
como. consta dos avulsoo n. • 14, ro..Ja- . 
tivo ao l. 0 ca-pí~ulo, e n." 15, ::-ela
tive> ao segund:o. 

A Comi&ão depois de exa;nú.n ~. 
discutir e votar êsses dois . trabalhos 
elaiborou a "Redação Vencida", cor
iiespondendo ao Título IV. 
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ORDEM ECONÔMICA E SOCLAL 

'l:le\ndo sido encàJ:ninlladas à Sétima 
Subcomissão as emendas relac:onad:a~ 
com. êss-e título. apresents.ram cs seus 
rn=bros os parecen•s e o texto que 
consta da pPgina 26 do avulm !lú
:mero 16. ll:sses trabalhos fcram sub
Dl3ti.c!OS à Comissão que. em s·e!!U.i-da 
3 discussão e votação. elaborou o Tí
t-ulo V. 

OUTROS TÍTULOS 

6.\.s"' emenda5 referentes à Famni:g, 
Sdu.cação e Cultura, às Fôrças Arma
das, aos Funcionários Públicos e às 
Dispooições Gerais foram encaminha
das às re~pedivas Subeomissões, que 
t.am.bém apresentaram. seus parie-ceres. 
Com. ê.;ses elementos e depois d·a dis
cnssão e votação do;; textos, que es
sas Subcomissões elabe>raram foram. 
redigide>s os Títulos VI, VII, VIII e 
IX. que constam da "Redação sôbre 
o V-eneiâ.o na Vota.ção das Emendas". 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Foram apra2.entadas 141 ·emendas 
ci-e.,.--tinadas às "Disposições Transitó
;::-l.a.5"', ten-do a Comissão d·ellberado 
ru:el.ta.r inicialmente a de n. 0 3. 616, 
(;pág. 25 do avulso n. 0 4L), que su
;;ere a inclusão d·as m.atéria5 dessa 
n·a.tureza em uma lei especial pro
mulgada simultâneamente com a 
Constituição e com a mesma fôrça 
~e diploma. Essa delibexação t~. 
além de tudo, a vantagem d·e pel'mi
ti.r que a Comissão da Constituição 
rêl!Ileta desde logo o;; seus trabalhos 
dentro do prazo que ora chega a seu 
turno. Na "Redação sôbre o ven
cido", o artigo que autoriza essa de
liberação está assim redig'.do: "Esta 
Oonstituiçã.-0 e o Ato de Disposições 
Constitucionais Tra.nsi·tórias serão 
p:rotnulgados simultâneamente pela. 
Me.se da AsS>embléia C-Onstituinte. de
pois de assinados pelos Deputa.doo e 
Senadores presen·te.s, e entrarão em 
v<.gor na daita d:a sua publicação." 

J!: o que cumpre à Comissão de 
Constituição levar ao conhecimento 
d-0 Exmo. Sr. Presidente da. Assem
~e. Constituinte e dos eminentes 
R-ep_--esentantes da Nação. 

ANEXO 

Pa1"'-ve integrante do Parecer - "Re
da~ão do. Vencido r..a Votação das 

Emendas'' 

AVULSSOS 

N." 1 - Relação das ema1<ias e 
seu.s números e indicação dos dlspo
sitivo3 correspondentes. 

N.0 2 - Relação das emendas até o 
n.0 2 .187. 

N.0 :l A - Idem at..; o n.0 2.423. 
N.0 2 B - Idem até o n.0 2.774. 
N.O 2 e - Idem até o n.º 3.24ã. 
N.0 2 D - Idem até o n.° 3.695. 
N.0 2 E - Idem até o n.O 4.092. 
N.O 3 - Relação das emendas e seus 

números dentro das respectivas clas
ses. 

N.O 4 - Emendas ao Preâmbulo. 
N.0 4 A - Emendas ao art. l e 2. 
N.O 4 B - Emendas ao art. 3. 
N.º 4 e -- Emendas ao art. 4 e 5. 
N.O 4 D - Emendas ao a::-t. 6 e 

dêste ao art. 18. 
N.0 4 E - Emendas ao art. 19 e 

dêste ao art. 27. 
N.O 4 F - Emendas ao art. 28 e 

dêste ao art. 49. 
N.0 4 G - Emendas ao an. 50 e 

dêste ao art. 83. 
N.0 4 H - Emendas ao :::rt. 84 e 

deste ao ar&. 127, IX. 
N.O 4 I - Emendas ao art. 127, :X 

e dêste ao art. 159, * 30. 
N.O 4 J - Emendas ao art. 159, l 3.0 

e dêste ao art. 164, § 40. 
N.0 4 K - Emendas ao art. 1~5. e 

dêste ao art. 2 das Disposições Tran
s!tórlz.s. 

N.0 4 L - Emendas às Disposicões 
Transitórias. · 

Ns. 5 e 6 - Pareceres da l.ª sub
comissão <Oranização Fedeml - Dis
posições Preliminares> . 

N.O 7 - Pareceres da 2.'' Subcomis
são (Discriminação das Rendasl. 

Ns. 8, 9, 10 e 11 - Pareceres da 
3.• Subcomissão <Poder Legislativo> . 

N .o 12 - Pareceres da 4.ª Subcomis
são (Poder Executivo> _ 

N.O 13 - Pareceres da 5.ª Subco- -~ 
missão <Poder Judiciário) . 

N.O 14 - Pareceres da 6.ª Subcomis
são (Nacionali.dade e Cidadania> . 

N.0 15 - Pareceres da 6.ª Subcomis
são <Direitos Individuais) . 

N.0 16 - Pareceres da 7.ª Subcomis
são (Ordem Econômica e Social> . 

N.O 17 - Pareceres da 9.ª Subcomis
são (Segurança Nacional> . 
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Rio de Janeiro, Sala das Sessões, 
de agbsto de -1946. - Ner~ Ra~os 

- Presidente. - Prado KellY - V1~
Presidente. - Costa Neto - Relator 
Geral. - Acúrcio Torres. - Milton 
Campos. Adroaldo Costa.. - CZodOmir 
Carnoso. - Argemiro de Figueiredo. 
- Eduardo Duvivier. - Waldemar 
Pedrosa. - Benedito Valadares.· -
Gustavo Ca.panema-. - lriario ,11asa
gêio. - Arthur Bernardes. ""- Raul 
Pilla. - Flavio Guimarães. - Edgard 
Arruda. - Graccho Cardoso. - Baeta 
Neves. - Aliomar Baleeiro. - soares 
Filho. - Souza Costa. - Deodoro 
Mendom;a. - Flores d.a Cunh.a. -
Caires de Brito. - Agam.emnon Ma
calhées. - Café Filho. - Ferreira 
de Souza. - Alvaro Adolfo. - Sil
vestre· Péricles. - Ivo d'.4quino. -
Hor..óno Monteiro. - Arruda Câmara. 

Heniie.s Lima. - Atilio Vivaqua. 
1 O Projeto da Constituição, re

digid.o de acôrdo com o vencida 
na Comissão, .será publicado no 
"Diário da Assembléia". de ama
nhã, 9 do corrente.) 

O SR PRESIDENTE ,..-- Tem a pa
lavra o Senhor Pereira Pinto, orador 
inscr:to. 

O SR. PEREIRA PINTO <Lé o se
guinte discurso) - Sr. Presidente, 
encaminhando a indicação 187, subs
crita por vá.rios Srs: Deputados, suge
riu o meu ilustre colega Carlos Pinto 

. várias medidas para retirar do I. A. 
A. o contrôle de fabricação, trânsito e 
comércio do açÚcar. Trouxil para o 

· plená.r:o argumentos que levados em 
consid•ração pelo órgão competente. 
ao üivés de atenuar a situação já por 
dem:ús grave do problema, contribui
!'á para sua maior confusão nesta 
hora, arrostando "para o futuro con
seqüências imprevisíveis para os pro
dutores de açúcar e lavradores de 
cana. 

A mim .como representante do povo 
e co:no Industrial cabe o alto dever de 
Prestar esclarecimentos, evitando a 
confusão gerada por perigosa dema
gogia, em tõrno da econom:a açuca
reira. Ninguém pode negar, princi
palmente os que sofreram - usineiros. 
Plantadoroes de cana . e trabalhadores 
- as agruras_do periodo critico da 
crise de super-produção. que se es
tendeu por oito anos, isto é, de 1925 
a 1933, quando foi fundado o Insti
tuto. 

Superada a crise, gi:aças à ação do 
Inst:tuto do Açúcar e do Alcool e ao 

prestígio que a produção açucarelra. 
nacional lhe emprestou, tornou-se :i. 
estab'.lidade da indústria açucareira 
um caldo de cultura das insatisfações, 
e um alvo dos que combatem um sis
tema, que é o da economia dirigida, 
existente para o açúcar, entre outros 
países na Arg>õntina. em Cuba, na 
Austrá.lia e na democ!"atíssima Suiça. 
Invectiva-se o industrial, bem como 

. o agricultor. Agora mesmo, :i- últim.a 
rasistência da lavoura camp:sta q\lls 
se focalisar como um movimento de 
reação contra os industriais. 

Sabem todos que o prêço da cana · 
é função do_prêço do açúcar. E quem 
analisar os elementos dos ·custos . de 
produção ela cana deverá. concluir· que 
a lavoura aos preços atuais sangra, 
porquanto utilidade e serviços, o agri
cultor hoje os paga a preços não con-,,... 
trolados; ao passo que a matéria pri
ma que êle produz está submetida a. 
contrôle. 

Em f~ da negativa de ace'.tação 
dos resultaliõs'11)'1:H"a.dos _pelo próprio 
I. A. A., que levantou os custi:ls-agri
colas, os produtores de cana resolve
ram suspender os cortes de suas la
vouras," enquanto não se resolvesse a. 
questfo primorc!ial- dos preços. 

Por interferência do Cel. Arquimi
nio Pereira, representante do General 
Scarcela Portela, em Campos, os la
vradores sob promessa de mdhores 
preços, voltaram aos seus campos, le
vantando assim, o !mpedime!!tO que 
forçava à paralização as Usinas do Es-_ 
ta do. 

E de fato. no dia- seguinte, compa
receu aquêle ilustre of!cial à sede ;lo 
Sindicato dos Industriais do Açúcar e 
propôs uma fórmula cohclliatórla, .de
vendo ser o açúcar faturado ao prê
ço- de CrS 120,00 por saco na Usina 
até que novos estudos do assunto per
mitissem qualsque.r modificações po:
paxte do govêr~o. 
. Aceitaram os usineiros a fórmula do 

representante do Sr. Gen•?ral Escat
cela Portela, e aguardam juntamente 
com os lavrador~ a prov:dência final 
que a magnitude do assunto ~ a 
exigir. E' pura fantasia atender à 
classe agrícola s; a industrial, !orçada 
a pagar mais, se encaminha para o 
regime deficitário. Na estruturação 
dos custos Industriais, não se pode 
aumentar o préço da matél'ia prima 
independentemente do :prêço do açú-

. car. 
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A fixaçãu defillitiva do prêço do 
açúcar é m•edida inadiável. Não se 
.compreende mesmo que com quase 
11oventa dias de safra êle já não o es
.teja determinado. O fato é sui gene
ris'". O usineiro não sabe a quanto 
está entregando o seu produt-0; o la-. 
vrador :gne>ra o prêço por que está 
fC>n1ecendo a cana de açúcar e o con
sumidor adquire o gênero por preço 

. não fixaáo, ficando sujeito a mais das 
vêzes à ganância de comerciantes 
inescrtipulosos. 

Se àifiéil é a situação do produtor 
e ào consumidor, dolorosa é a situa
ção do lavrador. Ainda agora, chega 
ao Sr. Pv:sidente da República. o 
apélo dramático dos lavradores cam
p!stas, pedindo a solução definitiva 
do problema cu uma moratória que 
venha atenuar as dificuldades. que a 
falta do prêço do. açúcar lh::!S crlou. 
Tém obrigações vencidas nas carteiras 
dos Bancos, vencimentos acumulados 
de entre safra, .e do trabalho da co
lheita, os seus trabalhadores clamam 
"'º::- aumento de salários e para remate 
de triste situação uma sêca sem pre
cedentes castiga-lhzs os ca.Raviais. 

Por que pois não é dada a palavra 
final ao assunto se ai Comissão de Abas
tec'mentos já tem em seu poder os 
dados indispensáveis? 

É incompreensível e injustificável 
que o poder público venha soluciona.:i
do a questão dos przços <l.o café, do lei
te, do páa. do sal, dos pneumáticos 
bem como tantas outras legítimas 
pretensões de operários, e só o açú
.Clll" fique relegado a essa situação de 
desigualdade e de injustiça. 

Em rigoroso l:'Vantamento feito nos 
Esta<l.os açucareiros; éoncluiu o I.A.A. 
que o custo do saco de açúcar ficava em 
média. para cada . Usina, por 139,00 
e dai o sugerir o preço de CrS 130.00 
na Usina. 
~ta redução de CrS 9.00 nos custos 

apura<l.os pelo inquérito realizado, o 
Instituto !oi buscar, em beneficio do 

_ ·Consumidor. nos lucros dos capitais 
innstidos pelos industriais nas vulto
sas· montagens e aparzlhamento de 
suas usinas e na ren<l.a <la terra dê~
ses mesmcs usineiros. E para honra 
da classe, · nenhum usineiro recuso14 
o ·seu apoio à medida ,do Instituto, 
-como no período da guerra., de 1940 a 
1943. com a elevação constant>?- doS 
cu~tos do material de trabalho e pro
<l.t.'Çáo, suportou a estabilllãade dos 
preços de seus produtos. 

:E:ste alvitre teve ilÍicialmente o pa
Iecer f:;.vorá•·el da subcomissão no-

me-ada pelo Sr. Ministro do Trabalho 
para estudar o assunto, comissão esia 
chefiada pelo Dr. Júlio Barata que 
ji.mto aos lavradores campistas se ex
tern0u favoràvelmente a sugestão do 
I. A. A. Não foi entretanto acatado o 
seu ponto de vista e nenhuma solu
ção oficial foi da<l.a até hoje. 

Sem desfazer da auto:idaide do Sr. 
Gene:al Scarcela Portela. a quem es:á 
afeto o assunto, não vejo motivos 
para que o niemorial do Instituto não 
fósse tomado em consideração. Não 
nos consta da extinção daquela au
tarquia e se não está extinta porque 
recusar a sua palavra no assunto. 
quando sabemos que dispõe ela . de 
um c0rpo de ilustres e ce>mpeten tes 
e;pecialistas em·· matéria de tanta 

relevância ? Mais ainda, porque J>o
dir a sua extinção, quan<!o sabemcs 
os grandes e reais serviços que pres
tou à indústria e lavoura canavieira e 
mesmo a tê ao próprio consumi<l.or ? 

O Instituto do Açúcar e do Alcool 
pode ser passí·1el d~ profundas refor
mas, mas não ·deve ser extinto. A 
crítica perfuntória e demagógica à 
sua ação não pode nem deve preva
lecer. porque, prevalecendo. ferirá fun
do os interêsses do povo e àa pró
pria economia brasileira. 

Não nos esqueçamos de que, quan
do o Instituto chamou a si o con

. trôle do açúcar. a nossa produção não 
ultrapassava de 9.000.000 para uma 
produção de álcool de pouco mais de 
33 mill'lóes de litros. Pois bem, sempre 
numa ascenção acentua,da chegamos 
sob seu contrõle, a uma p:·odução de 
15.450.000 para uma produção de 151 
milhões de litros de álcool. 

Fala-se que o .Instituto fechou en
genhos. É certo que foram fechados 
os que tiveram as suas cotas transfe
ridas por. vendas ou incorparações .às 
usinas. Nem era possível que assim 
deixasse de ser. 

Para. destruir essa afirmativa que-
ro apenas mencionar os seguintes da
dos: em 1934 um ano após a fundação 
do I. A. A. tinham sido registados 
24.923 engenhos em todo o país .. Pois -
bem. no ano fin<l.o de 1945 e dizem -
convém repetir - o Ins~ituto tzm fei-
to a politica de fechar engenhos ~ 
o número de engenhos registados se 
elevou a 59. 786. E é ctirioso que -
precisamente nos Estaidos de Minas 
G:rais e do Rio de Janeiro é que ês;;e -
aumento foi mais apr.eciável. Assim. 
Minas que tinha em 1934 8.135 enge
nhos registaidos, em 1945 êsse nú
mero se elevou a 31.518 engenhos; no 
Estado do Rio a eXis~cia que em. 



-200-

1934, era de 1. 003 passou em 1945 a 
_2.963. Ai está em rápidas palavras a 
ação do Instituto, sendo indispensá
vel observar que encontrou a indús
tria. endiVidada, deficitária, presa aos 
especula'Ciores da época, amarrada à 
rotina, sem norte e sem amparo. Hoj.; 
a indfu;trla e a la vourá açucareira !!::'
tão emancipadas, liv::es da agiota
gem, evoluídas em seus processos de 
produção e ~em nenhuma peia a a.'11ar
rar-!l12s o desenvolvimento. 

O Sr. Bastos Ta.t'ares - Permita 
V. Ex.ª um aparte. O In•tituto não 
poderia jamais impedir que os proprie
tários de engenhos vendessem sua.;; 
cotas. E tais engenhos, sem cotas. 
porque as tinham vendido, foram obri
gados a fechar. :tst~ o raciocínio; esta 
a veroade. 

O SR. PEREffiA PINTO - Per-
feitamente. · 

Dizem os apressados críticos do Ins
tituto que a êle cabe a culpa de não 
estarmos no momento suprindo o mer
cado estraneeiro. Não procede o le
viano arguIÍÍ.ento, pois, são fatos de 
nossos dizs, que na safra de 1940-41, 
em plena guerra, exportamos para os 
m"rcados externos 393.228 sacos ao 
preço de crs 36,30 e o r:;i.stituto teve 
que arcar . nessas operaçoes com um 
·~ejuizo de C:-$ 7.246.999,80. Essa de

monstração serve para CO!llprovar .o 
que deve ser nossa situaçao de pais 
produtor, quanto dentro de 2 ou 3 
anos as ilhas do Pacífico e os campos 
de beterraba na Europa voltarem aos 
·ruveis de produção de _antes da guer
ra. Nesta hora faço apenas uma ad
vertência. 

Mas o que não é possível é a impro
vização de lavouras e de fábricas, 
quando sabemos que o ciclo de pro
dução da cana se extende a 18 ~e
ses e que as fábricas de maquinános 
para usinas só aceitam encomendas 
pare. entregas nos postos de embarque 
em prazo não garantido de 12 a 24 
meses. Ainda com relação_ à produ
ção há um ponto a observar._ é que as 
usinas exist.entes no Brasil têm capa
cidade para i!l milhões de sacas, sen
do que a produção esperada na atual 
safra é de 17 .432.000, de e.cõrdo com 
a estimativa de produção do corrente 
ano. Se aguardamos nesta safra. a 
produção acima, o consumo no ano 
findo atingirá a 15. 742.112 sac06 de 
açúcar de usina. Ê sabido que o nos
so consumo aum€.~ta. anualmente, e 
em média cerca de 650.000 sacas. 

Sr. Presidente, pretender excluir o 
açúcar do contrôle do Instituto é me-

dida po:r demais temerá.ria e impa
triótica. ~ servir a observe.dores de
sautorizados dos nossos problemas
econôrriicos, é jo;;ar por te::-ra um ma.g
nüic;; trabalho de organização, e des
troçar urna equipe nu;nerosa de téc
nicos cuidadosamente selecionaãa em 
:mos de experiências, é tentar uma. 
aventura perigosa, que poderá redun
dar no drama triste da super-produ
ção, e dos preços vis, com todo o cor
tejo de misérias e infelicidades pare. 
todos os que trabalham· na indfu;trle. 
e na lavoura ã~ cana., (,'ld'uito b<mi; 
muito bem. Palmas.) · ··-----

0 SR. PRESIDENTE - Tem a ;Ja
Javra o Senhor Amando- Pontes, ore.
dor insc::-ito. 

O SR. AM..11.?<JJO FONTES (Zê o 
seguinte discurso) : Senhor P:reside::i-
te: Na sessão de 15 de maio, apcn-
tei, desta tribuna, as Unhas gerais 
que, em meu parecer, deveriam ser 
seguidas na-ela.boi:_ação da nova carta. -
Constitucional, a fllil-de que não. re- __ 
presentassem uma simples burla as. 
medidas nela adotadas para assegu:-e.r 
um regime de liberdade e responsabi
lidade neste pais. Ativera-me, en
tretanto, naquela oportunidade, tão só 
ao aspecto político da questão. 

Mas, se preconizo, como reinterada.
mente venho declarando nesta Casa, 
o estabelecimento de uma democracia 
verdadeira em nosso meio, - por 
certo não 1:ria me contentar com <> 
ver apenas bem expressos e bem de
finidos na grande lei os direitos do 
cidadão. Teria de ir mo.is longe. dé 
descer mais fundo, para, no capitulo 
dos direitos sociais, exigir fórmulas 
que melhor garantissem. e em base 
realmente equidosa, a distribuição en
tre todos dos bens da terra e das Yan
tagens ·ao progresso. 

Sei que vou abordar um assuhto 
e-0mplexo, que vive a desafiar a inte
ligência de filósofos e sociólogos, Vejo 
a perplexidade dos estadistas ante .os 
problem~ cruciais que, nesse setor, . 
têm de :resolver a cad& instante. -"'ão 
desconheço que as soluções postas em 
prática, às vêzes com resultados fa
voráveis, em certos países, fracas
saram lamentàvelmente, quando
apllcadas a outros povos. Já. tem, 
mesmo, ocorrido e. hipótese de cer
tas nações, após se vangloriarem <ias 
m!rfflcas vantagens de sua legislação 
soclal, subitamente se encontrarem e. 
braças com as crises mais profundas. 
Aqui poderia invocar o exemplo da. 
Nova.~ Ze!àndia, por muito tempo 
vanguardelra do mundo nestas ques-
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-tões. com o seu 4 Plano de Benefícios fiança só poderá ser oferecina por 
Médiços", o seu "Impõsto de Segu- quem dispuser de dinheiro. Logo, no 
.ranca Nacional". a sua "Lei dos Se- mesmo dispositivo em que se asseve-
gurós Sociais", e que hoje, segundo rou a igualdade de todos, prescre-

. re;-ela Ngaio Marsh, se debate entre veu-se a mais odiosa discriminação, 
as pinças do dilema: - elevação de pois se conferiu a quem dispõe de re
:salários: - utilidaties cada ·vez mais cursos financeiros o pril'ilégio de não 
caras. Destarte, já não é êsse p.<is perder a liberdade, devendo sofrer 
- para o qual queria emigrar a todo essa perda. entretanto, os que nasce
º ('USto aquele casal londrino, lírico ram pobres. ou nunca tiv~ram possi-
e boêmio. de um dos romances de bi!idade de acumular pecúnia. 
·G::..lswortll - a região privilegiada da Não será por insinceridade que as-
te..'"T:l, onde, além de borboletas a.2uis sim agimcs. Devemos, antes, atribui-
e rios cantantes, havia pão e trabalho lo à fôrça do hábito. O certo. porém. 
para todos... é que estamos sempre a formular pre-

Sei de tudo isso. Portanto, não ceitos, destinados à proteção dos di-
nutro a estulta pretensão de haver reitos e dos interêsses da comunida
clescoberto a via única. de nacional, quando, na realidade, cs-

Assomando a esta tribuna move-me sas- regras somente beneficiarão a 
apenas o desejo e.e deixar bem !ixadã. cuint-a ou a se:i..."ta parte .do povo bra
minha atit.ude diante do problema, silelro. A imensa maiorl'3. dêle - os 
ser.ti11do ser êste um dos meus mai:; que 11ão possuem - residam no cam-
in!Jeclináveis deveres nesta Assem- po ou na cida<ie, permanecerâ intei-
blfia, em face do meu passado de ramente privada das vantagens que 
escritor, pois nas minhas tentativas pode oferecer um sistema politico-ju-
de romanc2 tenho procurado justa.- ridico, tal como o entend-emos e pra-
mente por em rE:lêvo os sofrimentos ticamos. 
e as tragédias decorrP.ntes dos desa- Em verdade. só a nossa constante 
justamentDs sociais. convivência com a miséria dos que 

Começarei por declarar que não nasceram e >"ivem em nossos campos_ 
propugno uma igualdade completa J)ode explicar que não nos sintamos 
ent:::e os homens. Situo-me na posi- cu!-.:Jados e envergonhados de manter 
ção que se me afigura justa, e que · na "ignorância, quase ao desabrigo, mi
é aquela indicada por J. A. Hobson, nados pela doença, desnutridos pela 
co!llorme refere o Sr. Pontes de Mi- penúria, milhões e milhões de seres 
randa, no seu último livro, tão :rico hu.'"lla11os, tão brasileiros como nós. 
de ensinamentos. Eis o .que diz o es- nc0sos irmãos em tudo. Comovemo
critor norte-americano, no seu "Con- nos, quando. através de leituras, to
fessions of An Economic Heretic": "A mamas conhecimento das sub-Vid:i.s 
velha noção de que qualquer homem oue levam as classes pobres da China 
vale o mesmo para qualquer mister e ê da índia, os felás do Egito. E não 
a qualquer paga, ~nda predominante nos dàmos conta de que, muito se
entre muitos, prectsa ser subrogada melhantes à dêles. deccrre a existên-
pela clara convicção de que democra- eia da maioria da nossa população, 
eia efetiva e eficaz eXige atenção es- fixada no interior do Brasil. .. 
trita às desigua1dades entre os ho- o sr . .Rui santos - V. Ex.º me 
roens, de modo que habilldades espe- permite um aparte? <Assentimento à.a 
ciais possam ser utilizadas para o orador) - Estamos contribuindo em 
bem comum". benefício dos esfomeados da Europa; 

Mas, se não pode existir a lg1.1al- no entanto, dentro do Brasil. temos 
dade perfeita, êrro maior c;onstltuem esfomeados. 
as desigualdades re!!!ultantes do regi-. o Sr. Alio77'..ar Balieiro - No pró-
me social em que vivemos. prio Distrito Federal há esfomeados. 

Um só exemplo poderâ nos dar de ....._ T • 

um.a. vez por tôdas a medida das in- O SR. A~ FON~ .- :J?iz 
congruências, das estridentes !.'liqlli- · v .. Ex.• mmto bem: no propno Dis
dades que. sem nos a:;;iercebermos, va- trito Federal. há esfomeados. . 
mos praticando dia a dia. Quero re- Por ser mais revoltante e ma1s. an
:rerir-me ao art. 159. § 1.º, do Proje- gustiosa, ponho em :essalto a situa
.to. Nêle se proclama solenemente: ção dcs_ nos,sos_ ;nrelizes camponeses. 
"Todos são iguais perante a lei" . E Isso nao s1gni.f1ca, porém, que . eu 
no entanto, pouco adiante. no ~ 26. repute bom o estado e~ que se en
se estabelece que "ninguém será le- contram as cla_sses que V1Vem de par
vado à prisão, ou nela detido, se cos recursos nas cidades. Proletários. 
prestar fiança ·idônea". Ora, essa. empregados no comércio, pequenos 
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funcionários públicos, vegetam todos 
à margem da vida. sem direito a um 
lar, a alimentação adequada para si 
e para os seus, à possibilids de de 
educs.r os filh<>s, e a um pouco do 
confôrt<> desfrutado pelos mais afor-
tunados. -

Sem dúvida, a Constituição de 1934 
e as leis que se lhe seguiram trouxe
ram para o trabalhador citadino cer

. tas garantias, algumas melhoras, que 
o colocaram em plano algo superior 
aos habitantes dos campos. 

Muito pouco, ent.retanto, isto repre
senta, e muito mais ainda temos por 
fazer. 

Se! que entre nós já se diz, e Já se 
escreve francamente, que o trabalha
dor brasileiro está cumulado de favo
res, que nenhuma obrigação séria lhe 
compete, e que·. por isso se vai ani
quilando a produção nacional. 

Falam assim .os corações emped~r
nidos, aqueles onde tem prevalência a 
cupidez. 

Mas, as grandes vozes desinteressa
das, aquelas que desejam realmente 
um mundo em -que impere me.is igual
dade e mais justiça, usam de têrmos 
diferentes. Entre elas, com grande vi
gor se destaca a de Alceu Amoroso 
Lima. De fato, no corajoso discur.SO 
pronunciado no Teatro Municipal de 
São Paulo, aquêle sociólogo assim se 
expressou, em certa altura: · 

"0 fato, entretanto, é que a 
burguesia do século passado não 
quis oU'Vlr a voz dos sábios, que 
lhe advertiram. do perigo de· uma 
economia separada. da Moral, e 
v'.sando apenas produzir. emique~ 
cer, acumular, à custa do sangue, 
do suor e das lág:rdmas de tõda 
uma legião de oprimidos, de es
quecidos, de escrav-os, mais ·ou 
menos agraciados com o título ilu
sório de homens livres. 

Por isso m€Smo é que hoje nos 
encontl;'amos an face de uma 
autêntica <:ruzada, a cruzada dos 

~ trabalhadores, que vêm conquistar 
o que lhes é devido, na mais es
trita justiÇa. distributiva, e lhes 
fõi por tanto tempo sonegado 
por uma visão individuallsta. 
desordi!llada e imoral do feuda-

-lismo capitalista. e do ego!smo 
bmguês descristianizado". 

Estou certo, Senhores . Constituintes, 
que as normas adotadas ~ Pro
jeto, no Capitulo dos Direitos So
cia.is - mesmo que se lhes acres
cente. como p.ropu.s, em .emenda, essa 
grande eonquista. que seria a parti-

cipação dos trabalhadores na direção 
dos estabelecimentos onde sirvam -
apenas atenuaria .. a clamorosa l.ni.
qüidade· que reside no fato de un.s 
poucos tB.JJ.to possuírem, enquanto 
paTa éles trabalham vários milhões. 

O grande remédio só será atingido, 
a meu vex:, quando estivermos pre
parados para dar o grande passo que 
o Sr. sobral ,Pinto n-os aponta.va, 
ainda em 'Illaio de 1943, em a:r:tigo 
vindo a lume no Jornal d-O Comér
cio. 

Neste estudo, depois de mostrar 
que o ~trabalho nos foi impôsto por 
Deus, constituindo, por isso, um . de
ver de todo homem", - o _pz:ec.!a.ro 
jurista propunha que se alterassem 
os fundamentos do Direito, para que 
êle pudesse proteger, de fato, todos 
os componentes da sociedade huma
na. Foram essas as suas palavras: 

"Urge, ·nestas condições, erguer 
o edifício jurídico do futuro "na. 
base desta lei geral do tll'aba
lho". No dia, <:om efeitO, em que 
o · Direito-Constitucional, a Le
gislação Civil, e a -OOdificação 

· penal dos povos cultos adotarem 
como ·alicerce de suas imponen
tes construções essa "Lei do Tra
balho", o Direito se instalará, 
necessá.ria e efetivamente, na. 
vida cotidiana de ca.da um dos 
membros da sociedade humana, 
porque, · aparecendo êle direta
mente ligado ao "trabalho", de 
que será simples manifestação, a 
sua atuação na vida : de cada 
hom-Jm será constante e perma
nente. Hoje, inúmeros são os 
homens que passam . tõda a sua 
vida sem jamais tomair o menor 
contato pessoal pe-ma.nente com 
o Direito. De<vi<io à defeituosa. 
organiz&ção julidicá do· presente, 
êles não podem reivindicar ne
nhuma liberdade, resguarda.r 
qualquer interêsse valioso ou as
pirar uma situação social de tran
quilidade. A vida dêstes homens 
se processa, ordinà.Tia.mente, den
bro de irrespirável ambiente -de 
compressão profissional, onde não 
medra nenhum int;erêsse econô
mico seu, merecedor de a.mpa.ro, 
~ multo mz:ios qualquer semente 
de tranqüilidade pessoe.l, digna -
de ser resguardada. 

Uma tão trágica realidade só 
se modi!icará radicalmente quan
do a 1-ei do tra;balho, ultrapas
sando os limites da economia., :for 
convertida, também, em lei ju-
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rídi<:a fundamental de tôdas as 
Naçõesu. 

Outro elemento de marcado valor em 
nossos meios culturais, o Prof. San 
Tiago Dantas, na bela e substanciosa 
oração com que saudou os bachareis 
de 1945 pela Faculdade Nacional de 
Direito, enfrentou com resolução o 
árduo problema, e outra solução não 
lhe oco.rreu, senão a da mudança de 
ba.se da ordem jurídica, que se trans
feriria da propriedade, onde se as
senta, para o tfa,balho. 

Permita a Casa, qÚe, estendeml.o-me 
um pouco maís, também enuncie os 
trechos que se me a.figuram essencial.s 
naquele discurso. Assim se expressou o 
catedrátiêo de Direito Civil da Facu1-
dade desta Capital: 

"No Direito vigente, só a situa
ção do proprietário apresenta con
dições· de segurança e de estabili
dade, ca.pa/Zes de conferir ao ho
mem o pleno sentimento da in
dependência. O instinto de previ
dência que é o próprio instinto 
econômico do homem, impele cada. 
indivíduo à luta pela conquista da 
propriedade. Ora, hóuve épocas 
em que a propriedade privada era 
um "optimus maximus" a que ca- • 
da um podia aspirar, e em que o 
tra.balho escravo, ou mesmo assa
larla.do, toclWll as massas huma
nas, sem aptidão, para a plenitu
de da Vida politica e civil. Mas, a 
época em que vivemos. por !mpo
sição da grande técnica e pela 
àmplitude da divisão social de es
forçoo, !az do trabalhador assala
riado o padrão humano unlvers!l!l, 
a que tende a incomensurável 
maioria dos individuas. dos me
nos aos mais aptos; e, não estan
do a direção dos negócios e ativi
dades imediatamente -em mãos dOG 
proprietários, mas de "menagers", 
a classe dos proprietários decai de 
qualquer liderança e se converte 
em estreito circulo A de beneficiá
rios, protegidos pela ordem civil. 
Para essa coletividade !limitada, 
que vlve do seu traibalho e não 
tem outros ingressos além dos ss-
lárlos, a ordem civil oferece ape
nas insegurança, e o Estado, o 
inocente paliativo da assistência, 
no caso de desemprêgo ou de in
!ortllnl.o. 

":t: êste, a. meu ver - ainda são 
palavras do professor San Tiago 
Dantas - o primeiro e o mais am
plo problema que se abre à cul-

tura, jurídica no mundo de hoje: 
devemos deslocar da propriedade 
prtvada pam o trabalho o centro 
de g;ravidade do sistema juri
dico''. 

Certo, essa solução que se ofereceu 
quase que a um tempo só, a três dos 
nossos mais profundos e sinceros estu
dlosos dos fenômenos sociais, também 
já aJ;ludiu a alguns autores estrangei
ros. SabeIÍ10$ que, em todo o Mundo, 
os juristas im'estigam, especulam, à. 
procura de fórmulas novas, que aten
dam às exigência5 das sociedades mo
den1as. E sente-se que há uma con
fluência de opiniões nêsse sentido: as
sei::urar ao trabalho, por uma nova es
truturação do Direito, vantagens que 
superem, ou que pelo menos, igualem 
às conferidas à propriedade. 

O Sr. Campos Verga! - Pel1So que 
o aumento do ímpõsto c~usa-mortis 

viria sanar em grande parte essas de
ficiências modernas. Recaindo sõbre 
a transmissão da propriedade, auxi
liaria ;nu!to o trabalho de assistência 
social. Entretanto, V. Ex.ª v~ clara
mente que se levantam verdadeiros 
entraves a essa . conquista social. E' 
preciso, portanto, cortar, no egoismo 
do homem, essa excessiva vontade de 
acumular para. deixar aos des<:enden-.. 
tes, com prejuízo-da humanidade. · 

O SR. AMANDO FONTES -A 
idéia de V. Ex.ª e outras que pro
pugno e 5e acham consubstanci!ldas no 
fim do meu discurso, atenuarão a. si
tuação que descrevi. Estou, porém, 
convencido de que só a mudança das 
bases. da estrutura do Direito resol
verá o assunto definitivamente. As 
bases do direito passariam eia pro
priedade, hoje única detentora elas 
vantagens sociais, para o trabalho ou, 
melhor, a propriedade dividiria. com 
o trabalho essàs vantagens, cabendo 
uma percentagem à propriedade e ou-
tra ao trabalho. . 

O Sr. Alcédo Coutinl:.o - O direito 
que V. -Ex.ª define é o de classe, es
sência do velho Direito Romano, es
tabelecido para beneficiar uma clas
se com prejuízo das outras. 

O SR. AMANDO FONTES - E' 
justamente o que desejo alterar: que
ro que esse Direito pertença ao tra
balhador. 

O Sr. HerTT'.es Lima - Concreta
mente o que resulta de tõdas estas 
considerações é a necessidade de subs
tituir-se a economia do ·-lucro pela 
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econ-0mia destinada à prestação de 
serviços sociais. E' pre<:iso banir da 
organização econômica o lucro, o di
videndo. 

O SR. AMANDO FONTES - De 
acôrdo com V. Ex.•. 

O Sr. Alcêclo Coutinho - Isso equi-
vale à socialização. · 

O SR. AMANDO FONTES - Por 
diferentes caminhos, todos vão che
gando ao mesmo fim. Em livro, vin
do a lume nos Estados Unidos em 
1941, um dos mais autorizad<:is soció
logos dos tempos correntes, o Pro
fessor Georges Gurvitch, através de 
uma complexa e engenhosa "Declara
ção dos Direitos Sociais", vai ter a 
uma quase total socialização da pro
priedade, da qual passam a ser titu
lares os que êle denomina "produto
res", incluindo nessa categoria todos 
os que trabalham. 

E ainda em 1942, Jacques Maritaln, 
em seu livro "Direitos do Homem", já 
vaticinava: 

"_Esteiall!OS bem certos de que, 
apos a presente guerra, que repre
senta uma crise revolucioná.ria 
mundial, as condições sociais e eco
nômicas da vida humana, o regi
me da propriedade e da produção 
serão profunda e irrevogavelmen
te modificados, e que os privilé
gios atuais da riqueza serão subs
tituídos, sem dúvida, por um novo 
sistema· de vida, melhor ou pior, 
conforme seja animado pelo es
pírito tradicionalista ou pelo es
pírito totalitário". 

Feriu, com essas últimas palavras, 
o grande filósofo contemporâneo, o 
ponto nuclear da questão. Ou proce
deremos à grande transformação, den
tro dos moldes democráticos, conce
dendo ao Estado apenas o papel de 
controlador e coordenador dos fatos 
econômicos, ou lhe daremos :funções 
empreendedora.:;, de intervenção, de 
direção, e, nêsse caso, a Humanidade 
ingressará na mais ·negra e detestável 
escravidão. 

Dai, o lema. repetido a cada passo 
por Gurvitch "Socializar, sem estatali
zar"; dai, a advertência do próprio 
Mar!tain, para que a todo o custo se 
evite a "nossa queda num totalitaris
mo de base tecnocrática"; e, no mesmo 
sentido, vêm palavro.s advertidoras de 
Sobral Pinto e Amoroso Lima. 

Re:l.lmente, o Socialismo, mesmo 
quando renovado pelos ensinamentos 

' 

de Harold Laski ou Léon Blum. 
tende a transformar o Estado no so
lu_cio_nador de tôdas as questões eoo
no!Illcas e sociais, e por isso exige pe.
ra aquêle tal soma de autoridade, que 
a liberdade do ser humano termil:m 
por desaparecer nas suas mão~. Voi 
o que vimos na Alemanha, sob o 
Nazismo, é o que vemos na R~

sia, sob .() Comunismo. Nêsses ri:·
gimens onde o Estado se transfor
ma numa espécie de "administrador do 
bem estar de todos'', dispondo do poder 
político e do poder econômico, regi
mens onde é negado o direito de gre
ve, o pluralismo partidãrio, a liberd&.
de de pensamento, a iniciativa priva
da, - não existe a democrada. E eu, 
que a defendo e a desejo, porque é o 
único sistema de vida compatível com 
a dignidade do homem - só poderia. 
por isso, negar-lhes qualquer palavra 
de apoio e simpatia. 

O Sr. Hermes Lima - V. Ex.• con
sidera i~uais o regime soviético e o 

- nazista? 
SR. AMANDO FONTES - No sen

tido da destruição da liberdade do ho
mem~ sim. 

O Sr. Alcêclo Coutinho - O conceito 
de liberdade é muito variável. 

O SR. AMANDO FONTES - Nã.o 
se pode dar às palavras o significado 
que desejamos. Liberdade, como aca.

" bel de referir, é o direito de greve, a 
liberdade de pensamento, a pluralidade 
sindical _ .. 

O Sr. Alcêdo Coutinho - A liber
dade de morrer de fome ... 

o Sr. Mário Brant - A liberdade t.o
talltâria é uma só: o fascismo verde, 
o fascismo vermelho e o fascismo par
do são os mesmos. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - O Esta
do intervém para suplementar a von
tade dos cfue não podem exercê-la, 
por motivos evidentemente materiais. 
Um operário que trabalha 8 hol'al! 
por dia, e dificilmente se alimenta e 
paga o alugurl da casa, não pode 
pensar na administração do Estado, 
por isso que existe outro problema: 
o do pão e o do teto. Exatamente pa
ra suplementar a, vontade dos opri
midos é que o Estado intervém, em 
certas condições, p!tia que o ind1Ti
duo possa contratar com o patrão, 
sem sofrer coação por parte dês te. 

O SR. AMANDO , FONTES - No 
momento ·presente, é a única coL!le. 
que podemos fazer. O que preconlso 
é uma modificação mais ampla na. 
estrutura do direito. O Direito Pr1-
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vado não terá mais base na proprie
dade; .os frutos do trabalho perten
cerão ao trabalhador. 

Gurvitch, em seu livro, propõe-coisa 
muita complexa, que não seria - se
gundo me parece - pari> o nosso sé
culo. nem mesmo na França, porque, 
pelo seu sistema, o mundo seria di
vidido entre os produtores. incluídos 
ai os trabalhadores, os clientes in
termediários e os consumidores. Pres
creve regras minuciosas, regulando a 
produção e o consumo. Trata-se de 
normas muito complicadas,· que não 
jUlgo adaptáveis, no momento, ao nos
so meio. Porém a mudança de base 
d<>· direito, solução que já vem sendo 
aconselhada por eminentes ju.."1stas
!U6sofos, esta será, no meu entender, 
a solução do futuro. 

O Er. Hermes Lima - Mas veja 
V. l;:x.n: o que está surgindo na 
Europa é um tipo de economia pla
nUlcada, em substituição à . econo
rnla capitalista. E' o que existe na 
Rússia, afora a parte política, como 
Laski perfeitamente distingue no seu 
livro ªReflexões sõbre a revolução 
dos nossos tempos". V. Ex." não ig- , 
nora que Laskl faz crítica politica 1 

muito. viva à organização política, 
mas afirma, ao mesmo tempo, que a 
organização econômica soviética re
presenta um dos pUares, uma das se
mel).tes da nova ordem econômica 
planificada do mundo. E se V. Ex.". 
como conhecedor, estudar a organi
zação que se está fazendo na Inglater
ra e na Tchecoslovaquia, sem sacrifício 
das liberdades politlcas ... 

O SR. AMANDO FONTES' - Na 
própria Inglaterra, já perigam essas 
liberdades. 

o sr. Hermes Ltma - . . . há de 
verificar o seguinte: é exatamente o 
tipo da economia planificada que 
está substituindo, também naqueles 
dois ·países, já de maneira perfelta
Dler.te caracterizada e com vanta
gen5 positivas. a velha economia ca
pitalista. 

O SR. A1\l!ANDO FONTES - Quan
to !los vantagens positivas. eStamos 
apenas no Inicio da experiência. Não 
acredito nelas. Creio que se regridi
rã. mesmo, porque, quando digo que, 
dando-se ao Estado o poder. polí
tico-econômico. se destrói· a liber
dade, vou até a Inglaterra, onde. 
neste momento, são proibidos carta
zes que reclamam contra o raciona
mento do pão. E já se propugna ali 
uma mvestigaçAo nas emprêsas edi
toras de jornais, _para verlficar se 

os ó1·gãos da Imprensa pertencem a 
"trusts", a magnatas, ou se são jor
nais do povo. Assim, na própria In
glaterra liberal o regh:ne do socialis
mo do Estado está tendendo à ães
truição da liberdade. V. Ex." sabe 
que há estadistas que se antepõem 
ao socialismo do Estado, como Wins
ton Ch urchUl, que disse, na semana 
passa da, que o socialismo é o regime 
éa ªfila" e da opressão. E estou com 
Churchill llisto. 

Aliás, sabia que ia desapontar Vossa 
Excelência. 

O Sr. Hermes Lima. - A crítica. de 
Churchill não é exata quanto à In
glaterra. porque as medid~ a respeito 
da organização iniciada pelo Partido 
Trabalhista representam para a In
glaterra, já neste momento, um pro
gresso substancial, eno!·me. 

o Sr. Osvaldo Lima - Quer dizer 
que o nobre orador achu que estamos 
no regime socialista, porque estamos 
no regime da "fila"? ... 

O Sr. Hermes Lima.- A "fila" nã-0 
é própria do regime socialista. 

O Sr. Alcedo Coutinho - ·E' racio
cínio artificiai. 

O SR. AMANDO FONTES - Fo
ram palavras de Winston Churchill. 

<Lendo): 
Que se lil()difiquem os fundamentos 

do direito, operando-se, como de<:or
rência disso, uma completa transfo1·
mação da ordem social e eeonõmica, 
mas que tudo seja feito em moldes 
democráticos, não competindo ao Es
tado outra função que a de elaborar 
a legislação necessária e controlar a 
sua execução, para evitar o restabe
leclmento dos "feudalismos e<:onômi
cos e <las oligarquias financeiras", que 
?bssibilitam a retenção da propriedade 
nas mãos de uns poucos, em detri
mento da imensa maioria. 

O Sr. Hermes Lima - Se Vossa 
Excelência quiser ver a. fôrça_ do poder 
econômico, bastará ler as últiI!las re
vistas ~erlcanas. Há, até, um pedido 
de investigação a respeito do que êles 
chamam o trabalho dos "lobies", isto 
é. o trabalho da gente que vai ao 
Senado e à Câmara dos Re-presentan
tes cta América do Norte para negociar 
a legislação favorável às classes do
minantes com os leg!sládores do re
gime democrático .. 

O SR. AMANDO FONTES Sei· 
que existe Isso. 



- 206- • 
o Sr. Alioma1'. Baleeiro - Influem 

até sõbre as uni·;ersidades, fazendo 
doações para excluir professõ;~. e 
obras que poderiam sustentar 1de1as 
cont:-á.rias aos interêsses dos grandes 
trusts, cartéis e emprêsas de serviços 
públicos. Ficou a.pura do pelo _senado 
americano que grandes empresas de 
serviços públicos fazem doações pal".i 
fins específicos, com o propósito de 
excluir determinados livros que de
fendem, por exemplo, o custo histó
rico. São fatos ocorridos nos Estados 
Unidos. Os acionistas dos g r a n d e s 
jornais fazem pressão por todos os 
meios. Dai a razão pela qual não se 
persegue a liberdade, quando se pro
curs. evitar se;fa- exercitada pelos in
te:-êsses monopolisticos e outros de 
ordem econômica. 

O SR. A~"DO FONTES - No 
caso que V. Ex.ª cita, pode ser: mas, 
no da Inglaterra, sinto que já são 
os pruridos do Estado forte. 

O Sr. Hermes Lima - Veja VoSSl.\ 
Excelência <> exemplo dos E s t a d os 
Unidos: numa investigação cientifica 
.:hegaram à conclusão de que o fumo 
é prejudicial à saúde. Pois bem, o 
relatório dessa pesquisa cientifica nos 
Estade>s Unidos não foi publicado in
tegralmente em nenhum grande jor
nal ámericano. Não houve espsça 
para Isso ... 

O Sr. Alcedo Coutinho - No pais 
da !ibe..'"<iade ! 

O Sr. He:rmes Lima - . . • porque 
as companhia.5 de fumo e cigarro são 
uma das maiores fontes de publici
dade nos jornais. 

O SR. AMANDO FONTES - Não 
acredito que os jornais ingleses que 
realizam a campanha. dos part!dc:is 
Conservador e Liberal o façam para 
defender interêsses cap!talisticos ou 
inconfessáveis. Não há jomal no 
mundo que viva :;em o favor da opi
nião pública. E, se e nobre colega acha 
que se deve fazer essa investigação 
para, em conseqüência, se eliminar a 
llõerdade de !mprem;a, V. Ex.ª está 
demonstrando quanto meu argumento 
é verdadeiro. 

O Sr. Hermes Lima - Não fato en1 
eliminar a liberdade de imprensa.. 
Afirmo que no regime deme>erático, 
como o americano, acontecem essas 
coisas. 

O SR. AMANDO FONTES - O que 
é mau. · 

o Sr. Hermes Lima - Vale d!zer 
que o poder !Conômico concentrado 
em poucas maos ... 

o SR. AMANDO FONTES - o que 
quero evitar. . . 

o Sr. Hermes Lima - ... t.ira ev~
dentemente a liberdade, inclUSive a de 
imprensa.. 

O SR. AMANDO FONTES - E' po:r , 
isso que o Estado deverá ter o poder 
de polícia e também o·de-coordenar, 
mas não o poder .empreend~dor, o pe>-
der de direção, o intervencionista, 

o Sr. Hermes Lima - A econooua 
planificada é coisa extrema.mente di
ferente do poder !ntervenc~on!Sta do 
Estado. O poder intervenc1orusto. d<? 
Estado, como nosso projeto consag:a, e 

:•pobre expediente. = 
O -sR--A.MANDO FONTES - Da 

economia. plànn!ca.da V. Ex.ª tem. 
exemplo no Brasil: são os Institutos 
do Sal. do Açúcar ... 

o Sr. Hermes Lima - Pelo e.111c;ir 
de Deus, não chame isso de eccnomi.a 
planlfü:ada ! ... 

O SR. AMANDO FONTES - Era 
planificação. Má, pode ser. Ma_s ~ra. . 
Que é, então, economia. planificada? 
Só existe esta na Rússia, com os cé
lebres qüinqüênios ? 

o sr. Hermes Lima - Existem na 
Inglaterra, Checoslováquia, já operan
do e dando resultados positivos. 

o SR. AMANDO FONTES - Que. 
aconteceu na Inglaterra? Apenas a so
cialização das minas de carvão. Esta, 
porém não chegou ainda a ser efe
tua.da: A socialização do Banco da 
Inglaterra? Aqui, o Banoo do Brasil Já 
pertence quase totalmente ao Estado · 
há muito tempo. 

O Sr. Hermes Lima - Na Ingla
terra, o projeto está em andamento. 

o SR. AMANDO FONTES - Então, . 
V. Ex.ª está se adiantando pelos bons 
frutos que dará a política da Ingla
terra. 

O Sr. Hermes Lima - . Os fritos 
jil existem. A verdade é esta: o que 
se faz na Inglaterra está sendo prà
ticamente sa.botade> no noticiário in
ternacional pelas agências telegráficas, 
que não dão a notícia. verda.de!ra dos 
progressos internos da política traba
lhista., da política socialista da Ingla.- ' 
terra. ~se, o fato. 

c5 SR. AMANDO FONTES - Não 
terl!!, então, o govêmo da Inglaterra 
poderes para. dar conhecimentó M 
mundo dos bené!lêos resultados de sua 
situação? 
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O Sr. Hermes Lima - E' o que estio 
fazendo. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro 
ao nobre o~a<ior que o tempo está a 
findar. 

O SR. AMANDO FONTES - O 
Sr. Presid2nte está me chaman<io s. 
atenção e não d·esejo ficar a meio do 
meu discurso ... 

Quero, porém, antes da terminar, 
Srs. Constituintes, fazer sentir, com 
sinceridade, que. ao meu Yer a solu
ção alVitrada nã.-0 pode:rá ser levada 
a têrmo de chofre, por êste país, en
quanto igual · transformação não tie 
venha a operar nas nações com as 
quais mantemos comércio. No mundn 
interdependente de hoje, não pod<.> 
certa comunidade nacional organizar
se em bases antipodas das que Yi
goram em outras plagas. 

Seria o seu completo isolamento, a 
sua ruina econômica, imposta de fora 
pelos regimens mais ou menos ultra
passados, ·mas que teimam em sub
sistir. Todos sab~mos das dificuldaa<!s 
tremendas que se revantaram contra 
o estabelecimento da ordem socialista 
soviética, e não pretendemos atri
buir ao Brasil as possibilidades de re
sistência de que dispunha e dispõe a 
Rússia., para enfrentar os que lhe com
bat.em a organização. · 

Por isso. temos . que agir com cau
tela, embora acompanhan<lo sempre 
as transmutações que aos nossos 
olhos se operam. 

Enquanto para lá marchamos, qu~ 
• não regateemos em dar ao traba.lba

dor, do campo e da cidade. o mínimo 
indlsJ)énsável para que éle não cc>n
tinui a ser um degradado social. so
fredor e embrutecido, vivendo ombro 
a ombro conosco. 

E ésse minimo, pa.recz-me, se re
sume em garantir-lhe, na Constitui
ção e nas leis que posteriormente ire
mos preparar: 

a) Direito ao trabalho. de acôroo 
com as aptidões de cada um, e median
t~ salários que lhe possibll!te111 teT 
um la.r, e prover a uma adequada ac
mentação, vestuá..-io decente, saúde 
e educação da familia; -

bl Pertencer à. direção das emprêsas 
onde preste se~ \;erviços, com parti
cipaçãq obr!gatóna e em bases ra
zoáveis nos lucros liqmdos verifica
d06 em cada exercicio; 

e) Direito ao descanso semanal, a 
fériãs anuais e à aposentadox;ia; 

,, : :Uir.:-:ito à :;:~eve ~ à. !ibel"daC!c 
~:iud1uc.1~ f.Zkl?tito bem; 11i-.i!tG ber.i.. 
Fu.tvi.v.;Õ. ) 

O SE. ?RESIDENTE - Está. :an
da ~ hora da sessão; \'OU leva.ntâ-ls, 
designando para a de ;i.n1anbã, a !!e- · 
guin1iC 

ORDEM DO DIA 

Se,;sêo Especia.1 em. homer.agern ao 
General Dwight David Eisenhower. 

Dei:J:aram de compaTe!:er 54 l!le-
711tores RepTesentantes: 

Partido Social Democrático 

.Amazonas: 
Ltopoldo Peres. 

:Piauí: 

f>'igefredo Pacheco. 
ll!Iureira da Rocha. 

C.:ará: 
l!'rota GentiL 
Almeida Monte. 

liio Grande do Norte: 
José Varela. 
Valfredo Gm.gel. 

Paraíba: 
.José .Jofili. 

Pernambuco: 
.larbas Maranhão. 
Ferreira Lima. 

Alagoas: 

Teixeira de Va.~concelo~. 

J3a.hia: 

Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 

Espírito Santo: 
Atilio Vivacqua. 
Carlos Lindemberg. 
A.<;àrubal Soares. 

Dlstrito Fede:-al: 
Jonas Correia. 

Rio de .Janeiro: 
l'<r .igido Tj.noco. 

Minas Gerais: 
Roàrigues Seabra. 
Cristiano Machado. 
Joaquim Libãnio. 
Rodrigues Pereira. 



São Paulo: · 
Machado Coelllo. 
Noveli Júnior. 
Martins Filho. 
Silvio de Canipoa. 
Lopes Ferraz. 
Ataliba Nogueira.. 
K!ves Palma.. 

Paraná: 
Mllllhoz de Melo. 

Santa Cata.J:!Da.: 
Aderbal Silva. 

Altamiro Guimarães. 
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Mato Grosso: 
João Vilasboas. 

Paraná: 

Erasto Gartner. 

Partid.o Trabalhista BTasfleb"o 

Minas Gerais: 
Ezequiel :Mendes. 

São Paulo: 

Rio Grande do SUl: - ; 
Getúlio Vargas. 

Marcondes Filho. 
Hugo :Sorghi. 
Berto Condé. 

Brochado da. Rocha. 
Bitencoutj; Au.mbuja. 

União Denwcráti,ca Nacional 

Piauí: 
Coelho Roàrigues. 

Ceará: 
Beni Carvalho. 

Paraiõa: 
Adalberto Ribeiro. 

Sergipe: 
Leandr.o Ma.Clel. 

Bahia: 
Dantas Júnior. 

São Paulo: 
&meu Lourenção. 

Goiás: 
Jales Macliado. 

Parti.II.o comunüta. ao Braafl 

Distrito Federal: 

--Ma.uricio_ Grabois. 

Partido Republica.no 

Minas Ge~: 
Bernardes Filho: 

São Paulo: 
Altlno Arantes. 

' Pa.rtü/,o Popular Sindfcalfsta 

Ceará: 
Olavo Oliveira. 

Pa.rtirro Democrático Cristão 
São Paulo: 

Manuel Vitor .. 

Levanta-se a sessão às 18 horas. 
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PREsmmcIA DO SR. MELO VIANA, PRESIDENTE 

As 14 horas e 30 minutos compare
•emm os Senhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Ca.stel<1 Braoeo. 

Amazonas: 
AI-raro Ma.ia. 
Valdemar Pedrosa. 
Pereira da Silva. 
C~e Ferreira. 

·Pará: 
Magalhães Barata. 
Alvaro A-aolfo. · 
Lameira Blttencourt. 
Duarte de Oliveira. 
Nélson Parijós. 
João :Botelho. 
Rocha, Ribas. 

:Maranhão: 
Olodamir Cardosó. 
Crepori Franco. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Luiz Carvalho. 
José Ne1V!I.. 
Afonso Matos. 

Piaul: 
Renault Leite. 
Areia Leão. 

Ceará: 
Moreira da Rocha. 

' Oml1do studart. 
Raul Earbosa.. 

Rio Grande do Norte: 
Georgino Avelino. 
Dlocléclo Duarte. 
Mota Neto. 

Paralba: 
Jandui Carneiro. 
5amuel Duarte. 
Jesé Jofili. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Etelvino Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Gercino de P1>ntes. 
Oscar CarneiJ:o. 
Osvaldo Lima. 
Costa Porto. 
Ulisses Lins. 
Ba11bosa Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 

Teixeira de Va3Conceioe. 
Goes Monteiro. 
Silvestre Pericles. 
Medeiros Netto. 

, Lauro Montenegro. 
José Maria. 
Antonio Ma.!xa. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 
Leite Neto. 
Graco Cardoso. 

Bahia: 
Pinto Aleb:o. 
Lauro de Freitas. 
Aloisio de Castro. 
-Vieira de Melo. 
Altamirando Requião. 
Eunaplo de Qui!lroz. 
Froes da Motta.. 

Espfrlto Sa·nto: 
Henrique de Novais. 
Ari Viana. 
Eurico Sales. 
Alvaro Castelo. 

Distrito Federal: 
Jonas CoITeia. 
José Romero. 

Rio de Janelr<1: 
Pereira i>into. 
Alfredo Neves. 



Eduardo Duvivier. 
carlos PintO. 
Paulo Fernandes. 
Heitor Collet. 
Bastos Ta vares . 
Acur.c:e> Te>rres. 
Migu.-il couto. 

Minas Gerais: 
Levindo Coelho. 
Melo Viana. 
B&ledito Valadares. 
Juscelino Kub!tõchek. 
POOI"o Dutra. 
Bias Fortes. 
Du~ue de Mesquita. 
hI:!.el Pinheiro. 
João Henrique. 
Wenington Brandão .. 
Je>sé Alkmim. 
Augl.ll5to Viega.~. 
Gusta't'o Cap:mema. 
Celso Machado. 
La.ir Tostes. 
Olinto Fonseca. 
Milton Pra-tes. 
Alfredo Sá. 

S\io Paulo: 
Machado Coell10. 
Gofredo Teles. 
Antonio Feliciano. 
Cesar Costa. 
costa Neto. 
José Armando. 
H<irado La.fer. 
,Toão Abdala. 
8ampaio Vidal. 
Alves Palm~,. 

Goiás: 

Pedro Lud-0\1.CG. 
Dario Card060. 
Diogenes Magalhães. 
João d'Abreu. 
Caiado Godoi. 
Galeno Paranhos, 
Guilherme Xavier. 

Mato G1·osso: 

Ponce de Arruda. 
Argemiro Fialho. 
M::>.rtin:ano Araújo. 

P!l.ranã: 

Fla vio Guimarães. 
:&oberto Glasser. 
Femando Flores. 
L!l.uro LC>pe;;. 
João Aguiar. 
Aramls At&de. 
Gomi Junior. 
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Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva . 
Otacilio Costa.. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher. 
Rogerio Vielra. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Dorneles. 
Gaston Englert. 
Adroaldo Costa. 
Eloi Rocha. 
Teodomiro Fonseca. 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. 
Manoel Dua1te. 
Souza Costa. 
Glicerio Alves. 
Nicolà U-Vergueiro. 
Mercio Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Herofilo Azambuja. 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 
Alarico Paeheco. 
Antenor Bogéa. 

Piauí: · 

Ma tias Olimpio. 
José Candido. 
Antonio Corrêa. 
A'C!elmar Rocha:. 

Ceará: 
Plinio POJ:lll)eU. 
Fernandes Ta vora.. 
Pa.ulo Sarasa te. 
Gentil Barreira. 
Egberto Rodrigues. 
Fernando Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edga,rd de Ar:ruda. 

Rio Grande do NQ.rte: 
Ferreira de Souza. 
Jasé Augusto. 
Aluisio Alves. 
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Paraiba: São Paulo: 
Vergniaud Vanderlei. Mario Y.asagão. 
Argemiro Figueiredo. Paulo Nogueira. 
João Agripino. Toledo Piza. 
João Ursulo. Plínio Barreto. 
Plinio Lemos. Goiás: Ernani Sa.t!!'~. 
"Fernando Nobrega. Domingos Velasco. 
Osmar Aquino. 

Mato Grosso: 
Pernambuco: Jo-.ão V:.ilasboas. 

Lima Cavalca,nti. Dolor de Andrade. 
..1'.lde Sampaio. Agricola de :SaiTos . 

João Cleofas. Paraná: 
Gilberto Freire. 

Erasto Gaertner. 
Alagoas: Santa Catarina.: 

Freitas Cavalcanti. Tavares d'Amaral. 
:Marlo Gomes. Thomaz Fontes. 
Rui Palmeira. 

Rio Grande do Sul: 
Sergipe: Flores da Cunh.a. 

Valter Franco. Osorio Tuiuti . 
Heriba-ldo Vieira. 

Partido Trabalh;sta Brasileiro 
Bahia: Bahia: 

Aloisio de Carvalho. Luiz Lago. Juraci Magalhães. 
Ot.avio Mangabeira. Distrito Federal: 
Manoel Novaes. Rui Almeida. 
Luiz Vianna. Benjamim F'"arah. 
Clemente Mariani. Vargas Netto. 
P..a.fael Cincurá. Gurgel do Amaral. 
Nestor Duarte. Segadas Viana. 
Aliomar Baleeiro. Ben!cio Fontenele. 
João Mendes. Baeta Neves. 
Alber!co Fraga. Antonio Silva. 
Rui Santos. Barreto Pinto. 

Espirito Santo: Rio de Janeiro: 

Lciz Claudio. Abelardo ·Mt>.ta. 

Distrito Federal: Minas Gerais: 
Leri Santos. 

Hamilton Nogueira. 
São Paulo: Hermes Lima. 

Eu<:lides Figueiredo. , Hugo Borghi. 
Jurandir Pires. Guaraci Silveira. 

Romeu Fiori. 
Rio de Janeiro: 

Paraná: 
Prado Kelly. Melo Braga. Romão Junior. 
J osê Leomil. Rio Grande do Sul: 

=-nnas Gerais: Artur Fischer. 

Monteiro de Ca.stro. Parimo Comunista do Brasil 
José Bonifacio. Pernambuco: Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos.·. Gregorio Bezerra. 
Lopes Cança.do. Agostinhr, de Oliveira. 
Licurgo Leite. Alcedo C;outinho. 
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Bahia: , 

Carlos Mar:ighela. 

Distrito Federal: 
Ca.rlos Prestes. 
João Amazonas. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
José Chrispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado. 
Cadres de Brito. 
· Rio Grande do Sul: 

.A:bilio Fernandes. 

Partid-0 Repu.bltcano 

Maranhão: 

Lino Machado. 
Pernambuco: 

Souza Leão. 
Sergtpe: 

Durval Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 
Jad Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Mario Brant. 
Felipe Balbi. 

Paraná: 
Munho-.o da Rocha. 

Partid-0 Popular Sindlcalista 
Pari: 

Deodoro M~donça. 
Ceará: 

Alves J,jnhares. 
João Adecc!ato. 

Bahia: 
Teodulo Albuquerque. 

Partido Democrcita Crl.stão 
Pernambuco: 

Arruda Camara. 

Partido Republicano Progressista 

Rio Gra.nde do Norte: 
Café Pilho. 

São Paulo: 
Campos Vergal. 

Partüio Libertador 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - Ach<.ndo
se presentes 267 Senhores Reprc;.,en
tantes, declaro aberta a sessão 

· Passa-se à leitura da ata da s~~silo 
anterior. 

O SR. LAURO LOPES (2.0 Sec~età

riol procede à leitura da ata. 
O SR. PRESIDENTE--" ·Em :iis

cussão a a ta. 
O SR. PRESIDENTE - Não ha.:

vendo quem peça a palavra sôb~·? a 
ata, encerro a sua discussão " ;·ou 
submetê-la a votos. <Pausa. l 

Está aprovada.· 
' Passe-se à leitura do expedien t ·:. 

O -SR-:-LAU.RQ MONTENEGRO 
(3.0 Secretário, servindo como Lº> 
procede à leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Avisos: 

Do Sr. Ministro da Guerra. -o:raus~ 

mitindo as informações solicitadas ,eró 
Senador Carlos Prestes no Requ?ri
mento n.0 210, de 1946, sôbre o =e;:ime 
a que estão submetidos os funcmnli.
rios que servem na Dha de Penando 
de Noronha. - Ao requerente. 

Do Sr. Ministro da Marinha. en
viando as informações solicitadas velo 
Deputado ·café Filho no Requeri::nen
to n.0 227, de 1946, relativamente aos 
diaristas de obras. - Ao requer~?ttc. 

Do Sr. Ministro da Viação, =<ême
tendo as informações pedidas -pelo 
Deputado Café Filho no Requeri~ento 
n.0 212, de 1946, sôbre o pagamento de 
indenizações de valores postais r~latl
vamente aos vapores torpedeado,- por 
submarinos do Eixo. - Inteirada. 

Do Sr. Ministro da Viação. :-nca
minhando as informações solici:;,,.das 
pelo Deputado Eunápio de Queiroz na 
Indicação n.0 92, de 1946, relahva
mente ao tráfego marítimo para o 
pôrto de Dhéus. - Ao requerem.e. · 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a leitura do expediente. 

Desej-0 submeter à apreciação dos 
Srs. Constituintes telegrama que 
pretendo passar ao Govêrno e à· Cà-
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m.a.ra dos Representantes dos Estados 
O"&lidos, nos seguintes têrmos: 

"Exmo. Sr. Presidente da Câma
ra. dos Representantes - Wash

. ing:ton - No momento em que o 
Sena.do e a Câmara dos Deputados 
do Brasil, pela unammidade dos 

. pa.rt1dos políticos da Nação, se re
unem em sessão especial pa.ra r.e
oeb~r e homrnagear o grande Ge
neral Dwight Eisenhow&, expoente 
do glorioso e in\icto ExéTcito Nor
te-Americano, j1mto a.o qual a 
Fôrça Expedicionária Brasileira se 
ufana por haver conquistado ga
lha.rdamente lou:os comuns na luta 
pelos mesmos e superiores ideais. 
dkijo a V. Ex.ª e·demais mem-
bros dêsse Pa;rlamento uma ca

lor-OSa mensagem como .expressão 
do i.nolvidáveJ recanh~imento aos 
msuJ)êráveis e heróicos esforços 
que os cidadãos da Pátria do 
i;:-ande Roosevelt consagrar·am à 
hu.ma:niàMle para que perduras
sem na .Terra os postulMlos ina
li-enã.veis da Democracia. Que 
Deus inspire os · legisladores dos 
l!:.3ados Unidos da América e ao 
eminente _-Presidente Trumrul, 
prcporciona.ndo-!hes _sábias dire
•rizes nesta fase de reconstr:ução 
e rasgando sólidos e novos ca
minhos à compreensão entre os 
homens, pa.ra a preservação de
finitiva da paz mundial. Mtnhas 
oordiais saudações."· 

FernandÕ de Mello Vianna -
Pr-esldente da Assembléia Consti
tuinte do Brasil. 

CApla~os prolongaàcs.) 

o s:a. PRESIDENTE - ConsidQ!"O 
oi; aplausos da Assembléia como apro
vaçã.o do texto do telegrama, a ser 
expedido após a sessão. 

Sendo. apenas, a comunicação; que 
me ca·bia fazer, na prhneira parte 
d(l5 nossos trabalhos de hoje, vou 
SU&PeD.der a sessão, para_ reabri-la. 
às 15 horas. quando deverá chegar 
à Casa. S. Ex.ª o General I>wight 
Da.-vid Eisenhower, no:;.so homena
gee.clo. 

OanVido, pois, a Oomi•sã.o cmteill 
designada a recebê-lo em meu Ga.
binete e introduzi-lo no recinto, ·à 
hora. <ietermi:na.da. 

Está. suspensa a sessão. 
Suspende-se a sessão às 14 Jw

ras e .40 minutos. 

Reabre-se a se.ssão às 15 horas. 

Comparecem os Srs. Ministros 
Carlos Luz, Góis Monteiro, Ar
mando TrompowsTci, Macedo Soa
res, Sousa Leão Graciel, Dodsworth. 
Martins, Romerval Cordeiro de 
Faria, Hildebrando de Góis. Pre
feito Federal e o Sr. Pereira Lira, 
Chefe de Policia. 

O Sr. Presidente convida Su.a 
Eminência Reverendíssima, o Car
deaZ Arcebispo do .Rio de Janeiro, 
D. Jaime Câmara, a sentar-se na 
Presidência. à sua esquerda. 

O SR. PRESIDEl..-rE - Srs. Re
presentantes, nesta hora de especial 
significação histórica para o Brasil, 
temos a excelsa honra d· receber nês
te r~into - sem distinção de côres 
partidárias, sem privilégios de qual
quer espécie, pois unidos estamos em 
bem do Brasil. do seu progresso. para 
a grandeza da Humanidade, para a 
qual todos, de coração e braços aber
tos, procuramos concorrer - um glo
rioso soldado - o General Dwight 
David Eisenhower. Não se trata de 
um soldado da América, mas da Hu
manidade, porque, Senhores, êle como 
que representa uma síntese dos ideais 
alevantados do magnifico espírito da 
democracia e da liberdade. 

Com sua espada fulgurante e invic
ta transpôs, na Europa, as muralhas 
antepàstas pelo negregado nazi-fascis
mo total:tá.rio; lá plantou a bandeira. 
americana. para libertação d~~ terri
tórios conquistados e de todo o mundo, 
contribuindo para que a paz voltasse 

- a reinar entre os homens. 
Seja b:-nvinda a esta Casa. seja 

benvinda ao~ corações dos brasileiros, 
a eminente figura que ora está pre
sente. 

Dou a palavra ao Sr. Otávio· Mr:n
gabeira para saudá-lo em nosso nome 
e no do povo brasileiro. <Palmas pro. 
10'1.gadas.J 

O SR. OTÀVIO MANGABEIRA -
<Mov~mento geral de a.tenção; palmas 
proT.ongadas> - Sr. Presidente. Srs. 
Representantes, Sr. General Dwlght 
Eisenhower: se-existe e. funciona. esta 
A.ssemblffia; se estamos aqui reunidos 
como delegados do povo para o fim 
de elaborar uma lei fundamental que 
assegure ao país a yigência de insti· 
tuições livres; se o mundo, por estas 
horas, não se acha reduzido a uma Si
tuação de ignl>mlnia, <:omo se trans
formado, todo êle, em uma vasta. sen
zala; se não subiu aos altares, afron-
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tando o próprio Cristo, a divindade 
pagã da fôrça tonitroante e a vida, no 
planeta que habitamos, não passou a. 
ser alguma coisa que não valesse a 
pena de viver - é indiscutível que o 
devemos ao fato, à circunstância de, 
na g-.ierra, de que ainda. sentimos e so
fremos os últimos aba.los, a fortuna 
das armas ter sorrido aos países que 
nela se·bateram, é certo, que por seus 
próprios interêsses. pela sua própria 
soberania, pela sua própria. indepen
dência. mas é verdade também que 
para afastar de sôbre a humanidade 
um dos maiores perigos que jamais a 
ameaçaram, através das idades e dos 
sécUll\S, 

Por muito que. em qualquer parte 
da superfície da terra, tributos e hon
ras insignes lhes tenham sido ou ve
nham a ser prestados, nunca serão de
masiadas as bênçãos com que os ho
mens e os povos testemunhem a sua 
gratidão aos que pagaram, ou se dispu
seram a pagar, para redimí-los e salvá
los. em um lance tão decisivo da lon- · 
ga e atribulada história humana, o 
pre;;o do supremo sacrifício:' 

Somos, temos a hom:a de ser, na 
nossa pátria, a representação nacional, 
o poder constituído pelo voto da Na
ção, para lavrar o documento básico 
da sua ordem jurídica, a estabelecer
·se sob a forma da legalidade demo
crátka. (Muito bem.) 

Qual não deve ser o nosso júbilo. 
o nosso alvoroço. a nossa começãõ. 
nêste momento que há de ficar me

- morá\·el no registro dos nossos Anais! 
Os fatos são muito recentes, para 

que ainda os tenhamos vivos e ani
'mados na memória. A civillzáção, 
corno a entendemos - como a en
tendemos e a amamos - fundada na 
liberds.de. vimo-la estremecer.· peri
clitante. sob a violência de um fenô
meno só comparável ao do.s terremo
tos e ao das erupções vulcânicas: 
porque. ao mesmo tempo que o edi
fício tremia :aos alicerces. mna onda 
de ferro e · fOffO o atacava de todos 
os lac!os. a pique de devorá-lo;·. 

Eram duas grandes fôrças, duas as 
expressões de resistência em que re
pousa •·a o monumento, e nas quais. 
por seu turno. se fundava a confian
ça geral na sua estabilidade: o exér
cito francês e a esquadra inglêsa. 
Bastara::n. entretanto, algumas sema
nas de uma invasão, oue se tornou 
!ulll'J:la:::!te. para quP. o· primeiro ba
qu~?.sse; e a decepção foi tão profun
da. ~uc chegou a parecer que era o 

comêço do fim; senão o próprio des
moronamento. 

Flõr de beleza e cultura, tão cara 
ao orgulho da latinidade, a França 
incorrera no tremendo equivoco de 
só pensar na paz e para· a paz, en
quanto a potestade que se erguia. 
impetuosa e arrogante, da outra mar
gem do Reno, só pensava na guerra 
e pe.ra a guerra. Como se o tormen
to .\nenarrável lhe tivesse turbado a 
razão, Paul Reynaud, Presidente do 
Conselho, apelava. pelo rádio, em têr
mos lancinantes, para o Govêrno de 
VvashinITTon .. pedindo-lhe, suplicando
lhe um socorro que sabia ser impos
sível, pois. naquela ocasião. os Estados 
Unidos da América nada mais eram 
que uma p.ação desan:nada. 

A iinprevic!ência com que as demo
cracia.s, as grandes democracias, não 
só não se preveniram contra a prea
mar totalitária, mns até a ajuda
ram a formar-se. tanto mais é um.'l 
lição -que-há .. de ficar para os tem
pos quanto é ri:ienos proV'ivel que. 
escape à. severidade da hfatória. 

A Polônia e a Thecoslováquia; a 
.Bélgica. a E:olànda e o Luxemburgo: 
ao norte. a Dinamarca e a Noruega. 
tinham · iá caído em vassalagem. 

Desumanidades in"riveis, como a de 
que fôra vitima a cidade de Roter
dão. visavam apenas ao efeito de in
duzir O.!> recalcitrantes. a render-""' 
pelo pavor. 

Dias tenebrosos e terríveis! Os in
glêses. batendo em retirada de Dun
querque. para recolher-se ao· refúgio 
onde o oceano. em outras épocas lhes 
proporcionava o privilégio do isola
mento explendido, já agora violável 
pelos ataques aéreos. fllram ·ali agua!'
dar o que a muitos se afigurou. "' 
sobretudo ao agressor nazista. o últi
mo ato do drama. 

Por uma ironia do destino. era do 
céu que deveria cair, como se fós.~e 
do inferno, oor sôbre as Ilhas Bri
tânicas. a chuva que o inimigo pre
parara .. para a!ogá-las em um mar de 
chamas. a que lhes não restaria outro · 
recurso senão submeter-se. 

Mais possante. porém. do que as 
oombas. que deviam descer das al
turas. das alturas desceu sôbre a In
glaterra o estímulo. o incita.mente, a 
inspiração. para que lhe sobrassem 
as virtudes oue haveriam de salvá
la: a persevêrança, a firmeza. a -in
trepidez. o heroismo. <Palmas). 

Um homem - dêsses que só os sé
culos produzem para medir-se com 
as calamidades. enfrentando-as e ven-
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cendo-as, e daí não serem, muitas vê · 
zes. os mais indicados, os mais pró
prios :,'.>ara construir sôbre a paz -
um homem se alcanoorou a um~ 
grandeza de que pôde orgulhar-se " 
espécie lmmana <muito bem) : e. con
citando os seus compatriótas a resis
t!r sem limite, de colina · em colina. 
de vale em vale. de povoado em po
voado. de bairro em bairro. de run 
em rua, de casa em casa. sim, a re
sistir até à morte - porque. em cP.r
tas circunstâncias. antes morrer· que 
render-se - resumiu, em três pala
vras. que comoveram o univer~o. n 
glória do · sacrifício que a pátria re
clamava de seus filhos: sangue. suo~ 
e lágrimas. 

Suando. sangrando _ e chorando. n 
Inglaterra viu esgotar-se a capacida
de ofensiva com que o inimigo su
J:m!i'era que havia de aniquilá-la. an
tes que se tivesse esgotado a sua de
cirao de resistência. Quando. san
grando e chorando. espiou. sózinha. 
longos meses, os pecados do mundo. 
<Muito be·m.. Palmas). 

Se ninguem lhe vinha em auxílio, 
em auxilio lhe yeio a Providência, 
pek mão do próprio inimigo, que 
lhe deu, com a invasão da R.ussia, 
um aliado cujo valôr, sob todos os 
pontos de vista, demonstrado em 
presença da catástofre, se tomou, 
desde logo, objeto de admiração 
universal. Nem será facil dizer' onde 
mais cresceu de vu~to a União So
viética: se na tortaleza de ânimo com 
que. por entre os revézes. defendeu. 
palmo a palmo, o território por onde 
entrava, com o impeto de uma inun
dação irresistivel, o invasôr, vitorio
so, se na cóler:i. sagrada. com que, 
depois, o expulsou do território in
vadido. O mundo foi convidado a 
refletir sôbre o que as refónnas so
ciais tinham alcançado. em realiza
ções. na poderosa nação que se dila
ta por dois continentes, e é, hoje, 
uma das três grandes potências a 
que se acha confiada, ainda na in
decisão da meia luz de que se prece
dem as auroras. a sórte da humani
dade. 

Tão glngantesca, não obstante, era 
a máquina que o nazismo organi?.á
ra. com o concurso dos aliados, para 
impôr seu predomínio, que, ainda jun
tos. a R.ussia e o Império :Sr!tã.nlco 
não bastariam para dominá-IR. cor
:-endo, ao cont!ário, o risco de por eh 
serem dominados. 

Agora, mais ainda que na guerra 
tle 1914, o pa:pel decisivo caberia 
aos Estados Unidos da América. 
1 Pf!l1riasl . Por fortuna da· humani
dadf'. encontrava-se, havia anos. na 
glorias'!. torre de comando que é a 
Casa Branca de Washington, Ul!1a 
alma de timoneiro, que nunca se 
iludiu sôbre a extênsão. a natureza, 
o caratér, as perspectivas, os efeitos, 
sobretudo os perigos da tormenta. 

Quando, ao cabo dos esfôrços que 
lhe consumiram as energias, o con-

· fllto chegai·a a seu têrmo, e não ha
''i.a mais nenhuma dúvida -de que es
tava ganha a vitória, deu êle por 
encerrada sua missão entre os ho~ 
mens. e entrou na imortalidade. . · 

Bem haja no explendor de sua 
glória de autêntico bemfeitor do gê
m:ro humano - Franklin Delano 
Roose-1elt. <Pa.Zmas prolongadas). 

A Naç.'io, inflexível no seu amõr 
pela paz. na sua repugnância pela 
guerra, timbrava em manter-se neu
tra. Roosevelt, entretanto, era da
queles que, como Ruí Barbosa, não 
podia compreender que houvesse 
neutralidade entre o direito e o cri
me. Guardaria, dentro da lei, a neu
tralidade militar, a neutralidade 
jurídica. a neutralidade polftica. 
Nada, porém, o obrigaria a guar
dsr a neutralidade moral. Ajudou, 
como poude e quanto poude, a cau
sa dos Aliados, até que a traição de 
Pearl Harbour levou o Pais a recorrer 
às armas~ 

7 de dezembro de 1941 ! Os fatos 
-se incumbiriam de mostrar que o 
que os japonêses, com o seu :itaque, 
lavraram naquele dia. íoi a senten
ça de morte do Eixo Totalitãrio. 
<Palmas.) 

A rapidez. a vertiginosidade. diga
mo~ o gênio de improviSD.ção, com 
que a nação ma.is pacifica e mais 
anti-belicosa que se oossa imaginar, 
scube. to:ia.via. transformar-se. aos 
olhos pasmos do mundo, na zna.1or 
potência militar, naval e· aérea. que 
e mundo já conheceu - eis o que 
jã chamei desta tribuna: com tôda 
propriedade. o milagre. :::.mericano. 
NunC!L se afirmou tii.o deslumbrante a 
eficiência de que são capazes, sem 
que fôsse preciso perturbá-las na in
tegridade total, se assim me posso 
exprimir. do seu funcionamento, as 
instituições livres. 

Pessoal. não faltaria. Ai estava o 
civismo de um povo, cujo traçc do
minante e a compreensão d~ dever. 
Material, ainda menos. Ai estava a 
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:riqueza da nação, a maravilha, o 
prodígio . da sua civilização industrial. 
Mas era preciso alguma coisa mais. 
Para dirigir. os movimentos daquele 
formidável o::-ganismo. tão vasto 
quanto complei<o, a quem ia caber 
nada menos do que transpor o oce
ano, para atacar no seu reduto o 
caloso. que havia feito, por assim di
zer. do continente europeu. uma fõr
taleza inexpugnâvel, guardada por 
tropas de primeira ordem, e .iâ pro
vadas no fogo, precisava-se de che
fes. Não bastavam. por:\m. chefes. 
Era preciso um chefe. l::ste chefe, por 
sua vez, teria que reunir, aos dotes 
de predicados própriamente de. cabo 
de guerra, os de polftico e de diplo
mata, visto que tudo indicava que 
lhe viria tocar, como veiu, aliâs, ·a 
acontecer, o supremo comando geral 
dos diferentes exércitos. tão hetero
gêneos. qu& hm 1utar ombro a om
bro contra o Inimigo comum. 

A esta altura. reflitamos, Sí:. Pre
sidente e Srs. Representantes, sõbre 
quão simpática é a figura dos chefes 
militares nos regimens democráticos. 
:e:1es se formam na · obscuridade, - na 
vida simples e rude das casernas, 
mourejando na penumbra, sem qual
quer evidência pública, em geral des
conhecidos. Pacifistas por tndole. 
porque o zêlo da pa.z é inerente à 
própria essência das democracias, 
preparam-se, 'honrada e devotada
:mente, para a conting~ncia- de uma 
guerra, que fazem votos ardentes por 
que nunca venha a acontecer. Quan
tos dêles,. feitos da massa de que se 
fazem os herois, dão graças, con
tudo, a Deus, por . morrer no anoni
mato, sobrepondo ao amor da glória 
o amor dos seus semelhantes! Mas 
a guerra é uma fatalidade imprescri
tível. Quando menos se espera, ei-la 
que irrompe: e eis que sôa para êles 
a hora do destino. Ei-los· que surgem 
dominando a cena, à frente do povo 
em armas, e o que tinha sido. até 
então, espírito de renúncia, passa a 
ser. de então em diante, es-p!rito de 
sacrifício. <Palmas prolongad.as. > 

A democracia americana ,encontrou 
nos seus quadros militaresf um chefe 
nas condições que as circunstâncias 
impunham. Era = general que, nas
cido no Texas em 1890. estava, na 
ocasião, entre os 50 e os 51 anos de 
idade. Desde que deixara, em 1915. 
a famosa Escola Mlllta.r de west 
Point. não fizera senão aprimorar-se 
na carreira das armas, dlstingu1ndo
se por virtudes, profissionais. e pes-

soais, que o impl!Seram, de modo 

verdadeiramente excepcional, ao apre
ço dos seus camaradas, fôssem êstes 
os· que o comandaram ou os que o 
tiveram ccmo comandante. 

De pôsto em põsto, de cargo em 
cargo, dando sempre exemplar de
sempenho às missões que lhe foram 
atribuídas, acabava de dirigir a Divi
são de Planos de Guerra, e chefia
va, no momento, a de operações .do 
Estado Maior do Exército. Desambi
cioso e modesto, seu nome não se es
tendia multo além dos círculos res
tritos onde se vinham ·exercendo_ .as 
suas athiclades. Hoje, a fama o re
pete em tõda parte, e, para exaltá.
lo, basta proferi-lo: Dwight Eisenho
wer! (Palmas prolongadas.) 

Conquanto longa e penosa, dir-se
ia que ultrapassando as possibilidades 
11umanas. foi uma jornada triunfal. 
Primell'o. o desembarque no Norte da 
Africa: novembro de 1942. MalS tar
de, a in:vasâo_da Normã.ndla: ijunho 
de· 1944. Teve inTcro--o·duelo 'tlos....gi
gantes, o ataque à fera. na toca. 

A 8 de março de 1945, o nazismo. 
vencido, assinava a rendição incon
dicional. A cena passou-se em uma 
casa da cidade francésa de Reims. 
Esta casa era uma escola. Desta 

escola sairam, para os .séculos, al
gumas grandes lições. Uma destas 
lições nos ensina que todo orgulho se 
abate. <Apla'usos.) 

"Os que se exaltam, serão humilha
dos". E os chamados regimens de 
fôrça não escapam à vingança do 
destino. (palmas prolonga.elas.) Por
que, obras que são do mal; hão de 
ter contra si a maldição. (Palmas.) 

Quem quer que tenha acompanhad:> 
na época, o desdobramento do epi
sódio, não poderá deixar de ter notado 
a sereni.ciade e a segurança., a dis
crição, a compostura, o tato - o -:iue 
tudo se resume em uma palavra - a 
competência. - com que· soube oon
duzir-se, para com os seus comanda
dos, como igualmente para com. os 
vencidos, sem exibicionismos impró
prios, nem ostentações desnecessárias. 
reunindo, como cumpria, à arte mi
litar a diplomacia e a polltica, o ge
neral coo:nandante. 

A nla!s alta, a mais expressiva. a 
mais grata das homenagens que será 
possível prestar. a 1llI1 chefe militar 
vitorioso é a de retirar do esqueci
mento, 'sempre que fôr oportuno, para. 
render-lhe o culto a que tanto fizeram 
jus, os que, tendo banhado com o seu 
sangue o campo d.e ação, Já tlca.ram 
para ·sempre. Façamo-lo nesta emer-
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géllcia com uma unc;ã.o tanto maio::
quanto .entre êles figuram alguns dos 
i;!Ue formaram na batalha e hpnraram 
a nossa bandeira. CPalma.s prolonga.-
da$.) • . 

Não é menos certo, porem, que a 
miais adequa.eia, a mais própria, a 
mais sublime ·das demonstrações !)Om 
que a humanidMie redimida poderá 
manifestar o seu reconhecimento aos 
que por ela morreram, é a que con
siste em proceder de .maneira que o 
sacrnício que os roubou à vids. não 
tenha sido em vão'. 

Cesse sõbre a Terra a iniquidade: 
cesse sôbre a Terra a tirania, que é 
o maior dos insultes à memória dos 
que se sacrificaram para que os ho · 
men.s .e os povos sejam livres. 

Saiba e possa c!Uia povo, sobretudo 
os ma!,s responSá.veis, subir do plaru:> 
dos seus interêsses, àos seus precon
ceitos, porventura dos seus exclusi
vlsmos, ao nível de onde lhe sejs 
ipermitido ve:.-, no seu conjunto, o 

panorama, de mooo a poder discernir 
-entre os bons e os maus caminhos, 

· buscando a estrada real pela qual vá 
ter o·mundo a um reino de.mais jus
tiça ent:.-e as nações e entre os homens. 
Só êste rei1110 pederá ser o da paz. 

Saiba e possa a democracia presti
gia.r~se a si ,própria, pela fidelidade a 
si mesma, aprendendo, melhor que no . 
passado; ·a desenvolver-se e organizar-

- se, não menos a garantir-se e defen
der-se, no plano da vida interna como 
da vida internacional. 

Saiba e possa· cada povo, sobretudo 
os mais responsáveis, eVitar as confu
sões, as falsas atmOSferas, os equívocos. 
a incompreensão, a imprevidência, que 
levaram o . mundo às crises de que 
proveio o absurdo, o contrasenso inau
dito de duas grandes coilflagrações 
mundiais no curso de uma mesma 
geração. 

Mal<iito seja quem contribuir para 
uma nova catãstrofe. (Muito bem.> 
Mas, se esta, por suprem.a das des
graças, Vier a acontecer, que ninguém 
deserte o seu põsto, e o triunfo mais 
uma vez, pertença à boa causa. 

O Brasil prega e cultua a fraforn.i
dade americana, . com o concurso. e 
a .. contribuição do nosso continente 
para a fraternidade universal. M:as a 
frate~e que preconiza. é a que 
liga, -não só os govêrnos, nas suas 
relações Qficlals, mas . igualmente, e 
sobretudo, os povos, nos .seus senti-

mentes mais profundos. <Muito bem.) 
Orgulhamo-nos de Vt!r, neste He

misfério, uma nação da grandeza ma
terial e moral dos Estados Unidos da 
América. Tanto mais nos orgulha
remos, quanto mais a sua influência, 
ao mundo que se renova, se fizer sen
tir na direção do bem da humani
dade. (Palmas). Mais, talvez, do que 
a fôrça imuerativa dos interêsses co
muns, o qu"e une, e deve unir, sôlida
riamen te, os brasileiros aos ..1.merica
nos é a devoção aos mesmos ideais 
de 'dignidade política e generosidade 
humana: é. Jefferson, com os princí
pios imortais da declaração de Inde
pendência; é Lincoln, admitindo a 
própria guerra civil, contanto que 3e 
varresse do pais a praga da escravi
dão; é Roosevelt, opondo ao totalita
rismo a bandeira das quatro liber
dades. (Palmas. J 

Recebe hoje esta Assembléia a vi
sita, que tanto a sensibiliza, de um sol
dado coberto de glorias. Que a con
solidação da paz no mun~o lhe per
mita poupar-se à contingência de ter 
que voltar ao campo de batalha. 

Quanto à saudação protocolar, qu<! 
-me honrastes, Sr. Presidente e Se
nhores Representantes, com a incum
bência de dirigir-lhe, em · nome do 
pais aqui presente na representação 
nacional, direi, ao encerrar êste dis
curso, que, se assim me tõsse licito. 
preferiria fazê-lo por melo de uma 
·simples reverência, mais eloquente que 
quaisquer palavra... inclinando-me, res
peitoso, diante do General Comandante 
Chefe dos Exércitos que esmagaram a 
tirania, e beijando, em silêncio, a 
xr.=.v que conduziu à vitória as fôrça.s 
da Liberdade! (Muito bem; muito 
bem. Palmas prolongadas~· O ora.d.Or 
é entusiàsticamente cumpTimentad.o. > 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra o Sr. General Dwight David 
Eisenhower. · 

O SR. GENERAL DWIGHT EI
SENHOWER - <Mo~imento geral de 
atenção; pàlmas prolongadas) 
Mr.. President of the Constituent 
Assembly, Senators, Deputies, Gen
tlemen: 

There are no words in any Jangua
ge to describe adequately the satis
faction I have experienced-- in . the 
kind invitation of President Dutra 
to visit tlíe great country which this 
Assembly represents. Ever since victo- · 
ry was achievéd 1n Europe, it has 

. been my ambition to vislt each coun
try· that contributed a portion of the -·· 
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strength that brought about the de
feat of the A.xis. .My purpose has 
been to pay a soldierly tribute to the 
officers and men and t.>ie women 
who shared the hardships and sa
crifices of the recent campaign and 
to brinó to their relatives and friends 
assurance that they were represented 
on the battlefield by men of valor, 
courage and fortitude. In carrying 
out this purpose I have Iooked for
ward eagerly to the opportunity of 
coming to Brazil. The troops you 
sent to Europe fought under the 
severest of bà.ttlefield conditions. They 

'wrote a record that will inspire Bra
zilians throughout centuries to come. 

· It was a recorà of succesful advance, 
despite every difficulty that moun
tainous terrain, bitter weather · and 
a vindictive roe could place in their 
path. It is, indeed, an honor for 
any soldier to salute the brave men, 
living and dead, who carried Brazil's 
standards abreast of those of the 
other Allies to the final 'victory over 
Hitlerism. 

But I did not come here solely to 
add my word of praise to the figh
tlng record of Braz!Uans. Rather, I 
hope to add my voice to theirs in 
pleadlng that the sons of demo
cracy may ·never again have to en
dure the ordeal of war ln order to 
protect freedom from the forces of 
agression. No man who has witnes
sed war can fail to stand with those 
who believe that there can and must 
be found a better method of compo
sing international differences than 
by resort to brutalizing force. Yet 
men who love freedom will always 
fight when · necessary to preserve their 
liberty - the one thing dearer than 
life itself is the democracy ln which 
we believe and bY which we live. 

The problem, then, is to assure our
selves that we may live peacefully to
gether, one nation with ali the others 
and with certainty that we sha!! 
preserve to ourselves and our chil
dren our own system of government 
and our way of life. 

These things of course are the pri
mary business of · diplomats - not 
of soldiers - but the uniformed men 
of your country and of mine have 
pledged their very llves as evidence 
of their support of our democratic 
ideals. This, I hold, gives to each of 
them, includlng myself, the right to 
speait out 1n support of any sane 
and human program that promises to 

lift from the backs of men the 
scourge of war. 

Democracy is essentially a polit:ical 
sistem that recognizes the equality 
of humans before the law. It makes 
no distinction between the great. and 
the small or between the rich and 
tl1e poor. This form of government 
rests upon two great foundation sto
nes. Of these, one is an abiding faith 
in the dignity of the individual, in 
the eternal value of the human soul. 
The other foundation .stone is a sys
tem of free enterpriSe - the .right of 
man to eam for himself and bis 
family a decent living by the sweat 
or his own · brow and the toil of 
his own hands. Democracy recognizes 
the right of each to think, to act, 
to worship, and to speak according 
to his own convictions and bis own 
conscience. Thé single restriction is 
that he must not trespass upon si
milar rights.. oL-0.t_l!ers. 

This same principle J: · belicve- can 
lead . us towards the durable peace 
that we seek among nations. Each 
such natioç must be recognizeci as 
the _possessor of certajn inherent rights 
- m the observance of these rights 
there can be no modifications based 
upon size, power, grandeur or geo
graphii:al location. None must seek 
to dominate another and no nation, 
at least a democratic nation, wm 
seek to interfere with the right o! 
any other to conduct its strictly do- . 
mestic affe.irs as it sees fit. Each 
must realize that there can be no 
enduring peace for any except as it 
is achieved for all. The goal must 
be a true concert of natlons. 

On the world stage the United Na
tions is now attempting to imple
ment the charter that was writte:i 
at San Francisco. Its purpose is to 
bring about this equal!ty of right 
and this common respect for each. -

For the Unite<i Nations, the Ame
ricas, North, South, and Central, have , 
provided a shining and tested exam
ple. Through the Pan American Union, 
the westem world has been charting 
out the path that leads to rea.lization 
tha t justice, prosperity and respect are 
possessed by all, when they are unfai
lingly accorded to each. It is true 
that perfection has not yet been 
attained, but we have gone so far 
among · ourselves, in achieving this 
attitude of the true neighbor, that 
could the" spirit, the tolerance and 
the practical wisdom of Pan Ame
ricanism be extended. today to the 
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whole world, we could even·· now 
largely . abandon our worries about 
individual security. Men of my . pro
fession would soon find themselves 
unneeded by the world and I believe I 
voice the sentiments of every thinking 
and experienced soldier when I say 
that the sooner we can lay asid:! our 
sworc!S, the happier will be. 

Even more than is the case in 
other !orms of govemment, n demo
cracy requ!res the devotion and un
flagging support of its individual ci
tizens. A democracy means govern
ment of the people, by the people 
themselves, and without thllir support 
and active participatior. it cannot 
survive. Patriotism is nn essential to 
a democratic government. This patrio
tism naturally concerns itself, among 
other things, with the security of 
the na.tion. According to the prevai
ling conditions of the moment, it in
sists that the country shall be shiel
ded by such measures of armed force 
as may be required by the local 
ci.rcumstances. Armies, navies and 
air forces must be su!ficiently strong 
- they must be well equipped and 
highly ef!icient - above all, they 
must themselves be inspired by selfless 
devotion to the country which they 
serve. But patriotism must also be 
intelligent and if it is intelligent, it 
WiI1 see tha t in a practlcal and las
ting friendsbip among nations is to 
be found more security for its owi1 
country thán can be provlded by any 
armed force, no matter how powerfw. 
Consequently, even as democracy seeks 
to assure its own protectlon aga.inst 
outside interference, it must also seek 
to promete those international rela
tions that -will make the existence of 
armies and naVies uimecessary. · 

There Is no strength equal to the 
strength of an enduring friendship. 

And so I nave a special satisfaction 
in coming to Brazil because, like the 
people of my own country, you have 
a!f'..rmed and are reafflrming your 
faith in the basíc concepts of demo
cracy. We are kinsmen in our fun
damental falths of polit!cal doctrine 
a.rui human rights. Vl1ben any · two 
people live by the sa.me basic princi
ples - when · they will flght for tbose 
principles, and those principles only. 
then they are truly related. 'lSo I come 

. to you as a simple soldier :md indi
'loidual citlzen of North America, as a 
comrade of th.e ;var, as a friend and 
as your kinsn:ia.n in Democracy. I 
seeit - as does the American Army 

- to .draw clo~er to you, so that my 
own individual efforts may be di
rected always by the certainty tha t 
a cooperative and undying friendship 
continues t'o exist between us. .'l.s a 
soldier who had thc 11onor to serve 
in the sarne g~neral war theater ah 
the sons and relatives you sent to 
ba ttle. I value thiS opportunity to 
pled&e my efforts in support of cve
ryone of you who intcnds to fo.ster. 
to nurture. and to strengthen this 
friendsllip and this cooperation. The 
warmth o! t.he welcome that I anà. 
my w·ife and my party have recelved 
in your country leaves me with the 
conviction that we share the,;e ~en

tirnen ts. So With prlde and witi1 sin
cere affection. I salute your n.,,g, 
your gi·eat President, and this As
sembly, all as the representatives oí 
people who through the ages will 
niarch down the road to peace, toge
ther with my own. In so doing we 
shall assist cheerfully and generously, 
ali others to progress along the same 
path of human happlness. - (Pal
mas prolongadas. ) 

O S&. P&ESIDENTE - O Senhor 
Coronel Bina Machado vai ler. em 
português, a notável oração do nosso 
glorioso hóspede. 

O SR.. CORONEL BINA MACHA
DO procede à zeitura da versão por
tuguêsa ão discurso do Sr. General 
Dwight Eisenhower: 

Excelentissimo Senhor Presidente da 
Assembléia Constituinte, 

Senhores Senadores e Deputados, 

Meus Senhores: 

Em nenhum idí01na existem pala
vras que descrevam adequadamente. 
a satisfação que esperimentei ao rece
ber o gentil convite do Presidente Du
tra para visitar o grande pais repre-. 
sentado por esta Assembléia. Desde 
que foi conquistada a vitória na Euro
pa, tive a ambição de visitar cada um 
dos países que contribuíram com uma 
par&e da fôrça que ocasionou e. derrota 
do Eeiico. Meu propósito era o de pagar. 
o meu tributo de soldado aos oficiais " 
praças. e as mulheres que compartilha
ram das vicissitudes e sacrifícios da 
recente campanha, e de assegurar aos 
seus parentes e amigos que êles foram 
representados nos campos de batalha. 
por homens de valor, coragem e fir
meza.. Para levar. a.vante êste propó
sito, eu esperava a.nsiosa.mente pela 
oportunidade de vir ao Brasil. As tro-
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pas que vós enviastes à Europa, luta
ram sob as mais severas condições de 
bata.lha.· escrevendo uma epopéia que 
inspirará os brasileiros através dos sé
culos vindouros. Foi uma epopéia de 
ava.nços viõorioso3, a~ d" todos os 
obstáculos que um terreno montanho
so, um tempo inclemente. e um ini
migo vingativo poderiam colocar em 
seu caminho. E' indubitàvelmente 
uma honra pai-a . qualquer soldado, 
saudar,os bravos homens. vivos ou 
mortos, que conduziram o glotioso 
')lendão do Brasil entre os outros Alia
dos até a vitória final sõbre o Hitle
rismo. 

Não vim aqiú, meramente para 
acrescentar a minha palavra de elo
gio aos btilhantes feitos dos brasilei
ros, mas espero unir a minha voz à. 
dêles. fazendo os meus votos para que 
os filhos da democracia jamais se
Jam obrigados a envolver-se em uma 
nova guerra contra as fôrças da 
agres:;ão. Nenhum homem que tenha · 
testemunhado a guerra hesitará em 
colocar-se ao lado daqueles que ctêem 
que se pode e deve encontrar um mé
todo melhor do que a fôrça bruta para 
resolver contendas internacionais. En
tretani;o, os homens que amam a li
berdade. lutarão, sempre que neces
sário, para conservar a sua liberdade 
- s. única coisa mais cara do Que ·a 
vida é a democracia na qual cremos 
e pela a qual '\1Vemos. <Palmas.) 

O problema então consiste em as
segurar-nos a nós próprios que as na
ções devem viver em paz e justiça 
umas com as outras, na certeza de que 
conservaremos para nós e para nos
sos l'.ilhos o nosso próprio sistema de 
govêrno e nosso modo de viver. 

Isto. naturalmente. é uma tarefa de 
diplomatas e não de soldados. mas os 
militares de vosso pafs e do meu, em
penharam suas próprias vidas em tcs-

. temunho de seu apoio aps nossos 
ideais democráticos. Entendo que isto 
dá a cada um dêles. inclusive a. mim 

próprio, o direito- de falar em apoio a 
qualquer idéia cordata e humana que 
:prometa livrar os homens do flagelo 
da guerra. 
,,.A democracia é essencialmente um 
sistema político que reconhece a 
igualdade;dos homens perante a lei. 
Nãc taz distinção entre grandes e pe-_ 
quenos nem entre tices e pobres. Esta · 
forma de govêmo se apoia sôbre duas 

. grandes pedras fundamentais. A pri
meira é a fé inquebrantãvel na digni
dade do !ndiViduo. JlO valor eterno da 
alma humana. A segunda, um siste
ma de empreendimentos livres - o 

direito do homem de 'conquistar para 
si próprio e para sua família UlllD. . 
vida decente com o suor do seu rast.o 
e com o labor de suas próprias mãos. 
A democracia reconhece os direitos 
de cada um para pensar. agir, prati
car sua religião, falar de acordo co:11:1 
suas convicções e sua própria consciên 
eia. A única restrição é que êle não 
deve avançar sõbre os ·iguais direi~~ 
dos outros.. 

Creio que êste mesmo principio pode
rá guiar-nos at.Tavês da paz duradoura. 
que procuramos estabelecer entre as na
ções. Devemos reconhec~'- _que cada. 
uma dessas nações é possuidora ele 
direitos inerentes, e na observânc!a 
dêsses direitos não poderá haver mo
dificações baseádas em tamanho J)()
der, grandeza ou localização geográ.!i
ca. Nenhuma nação deverá procurar 
dominar qualquer outra; pelo meno.s, 
uma nação democrática não procur
rá interferir nos direitos de qualquer 
outr~a...conduzir seus negócios es
trita.mente interno.s· ·como- bem . lllEL. 
aprouver. 

Cada nação deverá compenetrar-ee 
de que não haverá paz duradoura. Pal'a. 
nenhuma delas. a menos que tõcla& 
consigam desfrutar dessa paz'. O ob
jetivo deverá ser um verdadeiro cou
certo de nações. 

As Nações Unidas estão agora ten
tando ape;'feiçaar os princípios estabe
lecidos na Conferência de São Fran
cisco, os quais têm o propósito de rea
lizar esta Igualdade de direitos e êsle 
respeito mútuo. -

Os americanos do norte, centro 'e 
sul, têm dado um brilhante exem:Plo 
ás Nações Unidas. Graças á União 
P<ll:l-Amerlcana, a mundo ocidental 
tem traçado &..rota que conduz á. CDin
preensão de que a justiça, a prosperi
dade e o respeito, serão possuídos por 
tOdos 'desde que sejam infalivelmeJ:l~ 
outorgados a todos. E' verdade ·que 
a.inda não foi atingida a perfeiçã.o,.maa 
nós temos progreàido tanto para con
seguir esta atitude de verdadeiros -n
zinhos, que se o espirita, a tolerâneia 
e discernimento prático do Pan-Afil&:. 
ricanismo fossem estendidos sôbre o 
mundo inteiro, poderiamas, mrsnio---._ 
a.gora, abandonar a maioria das n~ 
sas preocupações nó que diz respeito 
á segurança individual. O mundo DA.o 
mais teria necessidade dos homens de 
mlnha prOfissão, e creio que inter
preto os sentimentos de todo soldado 
refletido e experimentado, quando di
go que quanto mais ràpidamente colo
carmos de lado as nossas espadas,~ 
to mais felizes seremos. 

\ 
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Uma. democracia, mliis do que qualquer 
outra forma de govêrno, requer -a de
voção e o persistente apoio dos seus 
membros individuais. Uma. democra
cia. significa um govêmo do povo, pelo 
próprio povo, sem cujo apoio e partici
pação ativa não poderá sobreviver. O 
patriotismo é um fator. essencial para 
um govêmo democrático. :esse patrio
tismo, naturalmente, deve estar, entre 
out!:as coisas, estreitamente ligado á 
sE!gurança. da nação. De acôrdo com 
as condições prevalecentes no momen
to, êsse patriotismo insiste em que 
um país será protegido pela quanti
dade de fôrça armada que se faça ne
cessária. pelas circunstâncias locais. 
As Fôrças Armadas de Terra, Mar e 
.A:r, deverão ser su!icientemente for
tes - deverão ser bem equipadas e 
altamente eficientes - e, sobretudo, os 
seas membros deverão ser inspirados 
por uma devoção deslll:teressada ao 
país que servem. (Palmas.) Mas opa
triotismo deverá ser também inteli
gente, e se assim fôr, verificaremos 
que encontraremos, numa a.mlzade du
radoura e prática entre as nações, mais 
segurança. para o nosso próprio país 
do que aquela que poderia ser forne
cida por qualqu-er fôrça. armada, por 
mais poderosa que esta fõsse. Conse
qüentemente, ao mesmo tempo que a 
democracia· procura assegurar a sua 
própria proteção contra interferência 
externa, também deverá procurar pro
mover relações interilaclonais que tor
nem desnecessária a existência de 
Ell'ércitos e Marinhas. 

Não hA no mundo fõrça. que se com
pare á de uma amizada sincera e du
raidoura. 

Sinto uma satisfação especial em. 
visitar o Brasil, pois, bem como o povo 
de meu próprio pais, vós estais· reafir
ma.Ddo a vossa fé nos princípios bási
cos da democracia. Somos irmãos em 
nossa crença. fundamental de doutri
na politica e direitos humanos. Quan
do dois povos vivem pelos mesmos 
:prindpi.Qs ·básicos - qua?ldo êsses po
vos lutam por êsses princípios, e uni
camente por êles, então êles estão 
sinceramente liga.dos. E' por Isso que 
falo a vós como simples soldado e co
mo cidadão das. Estados Unidos, como 
camarada da guerra., como amigo e 
como vosso irmão = democracia. Pro
curo, como também procura o Exér
cito Americano, aproximar-me mais de 
vós. de modo que meus esforços in
dividuais sejam sempre dirigidos pela 
certeza de que uma imarcessível ami
zade de cooperação continue a existir 

entre nos. Como soldado que teve 
a honra de servir no mesmo teatro 
geral da gUerra em. que serviram os 
filhos e parentes que enviastes aos 
campos de batalha, sirvo-me desta 
oportunidade para envidar os meuses
forços em apoio de cada um de vós que 
tenciona adotar, .. promover e fortifi
car, esta amizade com a vossa coope
ração. A calorosa acolhida que foi dis
pensada a mim, a minha espõsa e a 
minha comitiva em vosso pais, deixa.
me com a convicção de que compar
tilhamos dêstes sentimentos. E' com 
orgulho e sincera afeição que salldo 
a vossa bandeira, o vosso grande Pre
sidente, e esta nobre Assembléia, como 
os representantes do povo que mar
chará, através dos tempos, pela es
trada da paz, junto com o meu pró.: 
prio povo. Assim fazendo, auxil.l.are
mos entusiástica e generosamente a 
todos os outros, para que marchem 
juntos pela mesma estrada de felici
dade humana. <Palmas prolcmga.dms.) 

O SR. PRESIDENTE - A Assem
bléia· dos Representantes do Brasil, 
por meu intermédio, neste momentQ. 
agradece, nesta sessão augusta e so
lene, o comparecimento de Sua Emi
nência nosso estima-díssimo e prezado 
Cardeal Arcebispo, dos Senhores Em
baixadores estrangeiros, Ministros de 
Estado, Enviados Extraordinários e 
Ministros Plenipotenciário.s das Nações 
amigas, ofiéicis Generais das Fôrças 
.A:rmada.s, Prefeito do Distrito Federal, 

. Chefe de Policia, autoridades civis e 
a nobre e culta sociedade brasileira, 
aqui também representada nas figu
ras distintíssimas das inúmeras se
nhoras, que asistiram a essa memorâ-
vel sessão. 

A todos agradeço o comparecimen
to e declaro encerrada esta soleni
dade, levantando meu coração a Deus. 
pedindo a felicidade do Brasil e a dos 
homens, para que todos, num amplexo 
universal, entrem num regime de paz, 
respeito à ordem e à liberdade, como 
o exige a dignidade humana. (Muito 
bem. Muito bem. Palmas prolcm
gadas.) 

Está flnda a hora da sessão. Designo 
para a de amanl!.á, a seguinte 

OllDEll! DO DIA 

Continuação da discussão UillC8. do 
Requerimento n.0 85, de 1946, sollc1-
tando ao Poder Executivo informa
ções sôbre o número exato de Sanató
rios existentes no pais, e número de 
leitos em cada um. (Em virtude de 
urgência). 
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Discu&ão única do Requerimento 
n. o· 136, de 1946, solicitaai.do a. nomea
ção de lllDS. comJssão de parlamenta
res para examinar com 'Urgência, no 
local, a. si tua.ção do põrk> de santos, 
São Paulo, em face dos illt1mos acon
tecimentos. 

Discussão única do ·Requerimento 
n.0 22, de 1946, solicitawlo informa.
çõeS ao Poder Executivo, por 1ntenné
dio do MIDistro da. Justiça e Negóclos 
Interiores, sôbre pagamentO de grati
ficações a. juizes ele1'to.ra!s nos Estados 
e aos preparadores das eleições de 2 
de dezeinbro último. 

Discussã.o do Requerimento n.0 40, 
de 1946, pedindo se consigne em ata. 
voto de regozijo pela chegada do pri
meiro trem, conduzindo minério, a. 
Volta Redonda. . 

Discussão única do Requerimento 
n.0 44, de 1946, solicitando sejam en
caminhadas ao Poder Executivo suges
tões sõbre medidas a serem tomadas 
pa;ra. debela.ção dâ crise econômica. 

Discussão única. do :El.equerimento 
n.0 62, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sõbre as me
didas tomadas ou a. serem toma.das 
em relação a.o problema dos nossos 
tra.nspOcrtes marítimos. 

Discussão única do Bequerimento 
n.0 21, de 1946, solicitando que a :Mesa 
da Assembléia oficie ao Prefeito.. do 
Distri,to Federal, solicita.ndG suas pro
rtdências junto à admfl!fstração da 
Companhia Light and Power, a fim 
de que sejam toma.das várias medidas 
que bene!iclem o serviÇO de tramsporte 
de passageiros de bondes. 

Dl.scussáo única do Eequerimento 
n. o 63, de 1946, requerendo seja. suge:.. 
rida., pela. Mesa da Assembléia ao Po
der Ex:ecutivo, o estudo e construção 
de duas pontes sôbre o rio São Fran
cisco; uma ligando Juar.eiro, no Esta.
do da Balüa., a Petrolina.. em Pernam
buco; e outra, neste último Estado, 
em Jatinã.. 

Dl.scussão única do requerimento 
n.0 46, de 1946, solicitando medidas do 
Poder Executivo tendentes a mobili
zar todos os recursos e meios de 
transporte disponíveis nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Pa.raná, para dar va.são ao escoa
mento da. safra do milho; e concessão 
de prioridade pa.ra o transporte de 
cereais das zonas produtoras aos cen
tros consumidores. 

Discussão única do requerimento 
n.0 42, de 1946, pedindo a. interferên
cia da Assembléia Const!tl11nte junto 
ao Poder Executivo para que seja 
considerado válido para. os. próximos 

pleitos esta-duais e mUllicipa.is o alis
tamento voluntário sob o qual se rea
liza.ram as eleições de 2 de I>eP-1n
bro. 

Diseussão liDica do requerimento 
n.0 69, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a revogação do decreto que 
prorroga, por mais um ano, o man.-, 
dato das atua.is diretorias das entlda- · 
des · sindicais. · 

Discussão única do requerime:ito 
n. o 73, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo inforinações-por.Jntermédio 
do Instituto Nacional do Alcool e do · 
Açúcar, s&bre qual o "stock" de a,çú
car existente lias usinas produtol'86 e 
no . coméreio enearrega.do· c1g. distribuição. 

Discussão ünfoa. do requerimento
n.0 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a remessa, à. Assembléia, do 
extrato da conta corrente do Govêtno 
Fi!deral-nCLBanco do Bl'llSil, rela.tiva 
ao !inanclament.O especial do algodão,. __ _ 
no período de 7 de outuhro de 19i4 
até a presente data, bem como d.o 
processo n.0 183-45, da comissão de 
Financiamento da. Produção. 

Discussão única da indicação núm.e
ro 9-A, de 1946, sugerindo que se re
presente ao Poder Executivo, no sen
tido de serem propostas medidas_~
gentes de ordem econômica.. 

Discussão única da indicação núíne
ro 32-A, de 1946, sugerindo ao Poder 
Executivo medidas a serem tomadas, 
com urgêncl.a., para desobstrução dos 
canais que ligam as lagoas "Norte". e 
"Manguaba", no Estado de Alagoas, 
inclusive a assinatura de um ac:ôrdo 

- entre os Governos da União e do Es
tado, para execução e conservação 

~ das obras. ·· 
Discussão única da indicação núme

ro 29-A, de 1946, que propõe seja de
saprovado peia Assembléia. Constitu
inte o ato do Poder Executivo baixand'> 
um. Decreto-lei contra o direito 
de greve; e sejam pedida.a in!orma.Ções 
sôbre os motivos da presença dos 
agentes ela Ordem Politlca. e Socia! 
nas assembléias dos Sindicatos. 

Discussão única da indicação núme
ro 37-A, de 1946, que indica seja su
gerida ao Poder Executivo a transfe
rência do- acervo de "A Noite" para 
o Instituto Nacional do Livro, e aboli
ção imediata dos impostos que gra
vam a· importação . do livro estran
geiro. -
· Discussão única. da indicação n~
ro 44-A, de 1946, sugerindo ao Poder 
Executivo providêndas pa:ra paga-

. menti> .imediato de indenizações devi-
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das às famílias das vítimas do desas
tre ferroviirio, ocorrldo em sergipe 
no dia 18 de março p. p. .. 

Discussão única do requerimento 
n. 71, de 1946, solicitando informações 
ao Poder Executivo, com a má.xlma. 
urgência, s6bre as despesas reàlizadas 
até agora. pelo Instituto Nacional do 
Sal com o pessoal e a instalação do -
seu escritório, inclusive da Diretoria. 
da fâbrlca. da Companhia Nacional de 
Alcalis, no Estado do Rio. 
· Discussão única do requerimento 

n.0 20, de 1946, Solicitando a inter
ferência. da. Mesa da Assembléia jun
to a.o Mhl!stério da Viação e Obras 
Públlca.s, por meio de ofício, sugerindo 
. seja notifica.da a Leopoldina. Railway. 
encarecendo-se- a necessidade de ele
trificação de sua ferrovia, com possí-
vel urgênda.. . 

Discussão única do requerimento 
n. 0 91, de 1946, solicitando seja infor
mado pelo Poder Executivo o anda
mento da construção da Estarada de 
Perro de Mossoró; o material de que 
esta disJlõEl; despesas coin seus fun
cionâr.los e operários; se o Govêmo 
tem recebido reclamações contra a sua 
adminiôtração. 

Discussão Úllica. da indicação núme
ro 36-A, de 1946, peêlindo seja suge-

. rida pela. Assembléia Constituinte ao 
Poder ~utivo a necessidade urgen
te da Cr!B.4;ão da cadeira de Tis!ologia, 
na.s Faculdades de Medicina. do país. 

Discussão· única do requerimento 
n.0 129, de 1946, solicitando a nomea
ção de uma. Comissão .de 8 membros, 
incumbida de estudar a Influência, na. 
economia nacional, das tarifas alfan
degárias. 

Discussão Úllica da indicação núme
ro 35-A, de 1946, pedindo seja sugeri
da ao Poder Executivo a conclusão da 

. construção de trechos de estradas de 
ferro no Qtado da Bahia._ 

Discussão úDl.ca da indicação núme
ro 38-A, de ll'46, sugerindo ao Poder 
Executivo providências para a retira
da do casco do navio "Itacaré" e do 
tubo de sueção da draga "Bahia", que 
estão obstruindo a barra do Pôrto de 
Dhéus; e dr:lgagem da mencionada 
barra e do canal destinado à nave
gação. 

Discussã<> úDl.ca. da indicação núme
ro 62-A, de 1946, sollc1tanto se cons
titua. uma Comissão para apresentar 
sugestões ao Govêrno no sei: tido de 
se :fixar a data do .descobrimento do 
Brasil; com parecer dà Comissão de 
Estudos das Indicações. 

Diroussão ·única da moção da ban
cada comunista, solicitando que o Po-

der Executivo tome a.s ll!edi<las ne
cessãria.s, para modificar as attvida· 
des anti-ciemocrâtlcas de aut-Oridades 
a êle subordinadas. 

D15cussão única do Requerimento 
n. 0 202, de 1946, solicitando seja no
meada. uma. comissão de 5 membro& a 
fim de serem apura.das hl'egulal'ida
des havidas nos leprocômios, bem 
como a verdadeira situação dos ,e. 
pl"060$. 

DeiXMam de comparecer 56 Senho
res Representantes: 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Hugo Carneiro. 
Amazonas: 

Leopoldo· P~. 
Pará: 

Carlos Nogueira.. 
Piauí: 

Sigefredo Pacheco. 
Ceará: 

Frota. Gentil . 
Almeidi> Monte. 

Rio Grande do Norte: 
José Varela. 
Valfredo Gurgel. 

Pernambuco: 
Jarbru> Maranhão. 
Ferr~ Lima. 

Bahia: 
Regis Pacheco • 
Negreiros Falcão. 

Esplrito Santo: 
Atilio Vivacqua,. 
Carlos Llndemberg. 
Vieira de Rezende. 
.Asdrubal Soares. 

Rio de Janeii-o: 
A!naral PeL~oto. 
Getúlio Moura. 
Brígldo Ttnoco. 

Minas Gerais: 

Rodrigues Seabra. 
Cristiano Machado. 
Joaquim Libânio. 
Rodrigues _Pereira. 



São -Paulo: 
'Noveli Júnl.or. 
Martins Filho. 
Sílvio de Campos . 

. Lõpes· Ferraz. 
Atallba Nogueira. 
Honório Montelró. 

.Paraná: 
Munhoz de Melo. 

Santa Catarina: 
.l'.ltamiro. Guimarães. 

Rio Grande do Sul: 

Getúlio vargas. 
Brochado da Rocha. 
Damaso Rocha. 
Bittencourt Azambuja. 

_ Vnião Democrática Nacional 

Piauí: 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 
Beni Carvalho. 

Paraíba: 
Adalberto Ribeiro." 
Sergipe: 

Leandro Maciel. 
Bahia: 

Dantas Júnior. 
ruo de Janeiro: 

Soares Filho. 
São Paulo: 

Romeu Lourenção. 
Aureliano ~· 

Goiás: 
Jales Machado. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

Partido Tmõalhista Brasileiro 
Minas Gerais: 

Ezequiel Mendes. 
São Paulo: 

Marcondes .Filho. 
Pedroso Júnior. 
Berto Condé. 
Euzébio Rocba. 
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Partido Comunista do Brasil 
Distrito Federal: 

Mau..-icio Grabois. 

...._ Partido Republicano 
Minas Gerais: 

Artur Bernardes. 
São Paulo: 

Altino Arantes . 

partido Popular Sindicalista 
Ceará.: ·-- ---

Ola'l'ó Oliveira. 

Partido Democrático Cristá-0 
São Paulo: 

Manuel Vitor. . 
Levanta-se a sessão às 16 horas 

e 15 minutos. --PROJETO DAHCONSITl'OIÇAO- --

Redigido de acôrdo com o Parecer 
Geral, publicado na 120.• Sessão, em 
8 de agôsto de 1946. 

Projeto de CoIIStituição 

Nós, os representantes do povo bra
sileiro, reunidos, sob a proteção de 
Deus, em Assembléia Constituinte 
para organizar um regime democrá
tico, decretamos e promulgamos a. 
seguinte 

CONS'I'ITUIÇAO DOS ESTADOS . 
UNIDOS DO BRASn. 

. 'l'ITOLO I 

Da organização Federal 

CAPITULO 1 
Disposfç6es Preliminares 

Art. 1.0 Os Estados Unidos do Bra
sil mantém, sob o regime representa
tivo, a Federação e a República. 

· § 1.0 A União compreende, além 
dos Estados, o Distrito ~era! e Ter-
ritórios. . 

§ 2.0 o Distrito Federal é a capital 
da União. 

Art. 2.0 Os Estados podem !ncorpo
rar-se .entre si, subdividir-se ou des
membrar-se para. se anexarem a ou
tros ou formarem novos Estados,me
dia.nte voto das respectiva5 assem
bléias legislativas, plebiscito das po
pulações diretamente Interessadas e 
aprovação do Congresso Nacional. 
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Art. 3.0 Os Territórios :itoderão, 
mediante lei especial, constituir-se em 
Estado, subdividir-se em novos Terri
tórios ou volver a participar dos Es
tados de que :forem desmembra.dos. 

Art. 4.0 O Brasil só recorrerá à 
guerra se não couber ou se malograr 
o recurso de arbitramento ou os meios 
pacíficos de solução do conflito, re
gulados por órgão internacional de 
segurança, de que participe; e em 
caso nenhum se empenhará em guer
ra de conquista direta ou indireta/· 
mente por si ou em aliança com outro 
Estado. 

Art. 5.° Compete à União: 
I - manter relações cem os Estados 

estrangeirós e com êles celebrar tra
tados e convenções; 

II - declarar guerra e fazer a paz: 
m - decretar, prorrogs.r. e suspen

der o estado de sítio; 
r:v - organizar as fôrças a=adas, 

a segurança das fronteiras e a defesa 
e..~erna; , 

V - permitir que fôrças estrangei
ras transitem pelo território nacional, 
ou, por motivo de guerra, nêle perma
neçam temporàrl..amente; 

VI - autorizar a produção e fisca
lizar o comércio de material de guer
ra· 

Vn: ...:... superintender, em todo o ter
ritório nacional, aos serviços de po
lícia marítima, aérea e de fronteiras; 

vm - cunhar e emiti: moeda e 
instituir bancos de emissão; 

IX - fisoaliZar as operações de es
tabelecimentos de crédito, de caoita-
lização e de seguro; -

X - estabelecer o plano nacional 
de . ..Yiação; 

XI - manter o serviço postal e o 
correio aéreÔ nacional; 

XII - explorar, conceder ou auto
rizar a exploração dos serviços de 
telégrafos, de radiocomunicação, de 
telefones interestaduais e intemacie>
nais, de na"\"egação aérea e de vias 
férreas que liguec ·portos marítimos a 
fronteiras nacionais ou transponham. 
os limites interest~dua!s; 
xm - organizar defesa permanen

te contra os efeitos da sêca, das en
demias rurais e das inundações; 

X!V - conceder anistia; 
XV - legislar sôbre: 
a) direito civil, comercial, penal. 

processual, eleitoral, aeronáutico e do 
trabalho; 

b) normas gerais de direito finan
ceiro; seguro social: de defesa e pro
teção da saúde; 

e) produção e con..cumo; 
d) diretrizes e bases da educação na

cional; 
e) r~gistros públicos e juntas comer

ciais; 
f) organização, instru~ão, justiça e 

garantias das :polícias militares e con
dições gerais da sua utilização pelo 
Govêrno Federal nos casos de mobi~i
zação ou de guerra: 

g) desapropriação; 
h) :requisíçGes civis e militares em 

tempo de gue..'Ta; 
i) regime dos portos e da navegação 

de cabotagem: 
j) tráfego interestadual; 
k) comércio exterior e intercstnd11-

al; instituições de crédito, câmbio e 
transferência de valores pa:a fora do 
pais; 

n riquezas do subsolo mh::eração, 
metalurgia, águas, energia :hiclro-elé
tricà, flor~, caça e pesca; 

m) sistema monetário, de medidas; 
titulo e garantia dos metais; 

n) naturali2açáo, entrada e exmll· 
são de estrangeiros; · 

o) emigração e imigraç.ão; 
p) condições de cap?~idade para o 

E)xercicio das profissões têcnico"'-cien-
tfficas e liberais: · 

q) uso. dos símbolos r..adonais; 
r) incorporação dos selvlcolas à co

munhão nacional. 
Art. 6.0 A competência fede.-al. para 

!egíslar sõbre as matérias do art. 5.º, 
número XV, letras b, e, d, e, g, h, j, k, 
l, o, e r não exclui a legislo.ç&o esta
dual supletiva ou complementar. 

Art. 7.0 O Govêrno Peceral não ·in-
tervirá nos Estados, s~.lvo: · 

I - para =ter a intei;rid:;.C.e na-
cional; · . 

n - para. repelir invasão estrangei
ra ou a de um Estado em outro; 

III__: para pôr têrmo a guerra civH; 
IV - para garantir o livre e..-.;:ercí:::l.o 

de qualquer dÕS poderes estaduais; 
V - para asseg'.Irar a e..'l:e<:ução de 

ordem ou decisão judic!al; 
VI - para reorganizar as finanças 

de Estado que. sem moti·;o de fôrça. 
maior, suspender por :oais de dois 
anos consecutivos o ser.iço da sua 
divida externa tundada; 

vn: - para assegura:- a obse.'"'·ã.ncia 
dos seg)lintes princípios: 

a) forma republicana ::-epresenta
tii.~a.: 

b) independência e harmor.!a dos 
poderes; 
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e> .temporarledade das funções ele
tivas, limitada a duração destas à das 
:filn;óes federais correspondentes; 

d) proibição da reeleição de gover-_ 
nadores e prefeitos para o perl'odo 
imediato; -

e> autonomia municipal; 
/) prestação de contas da adminis

tração; 
g) gai:antias do poder judictário; 
h> possibilidade de refon:na consti

tucion:al em qualquer tem.po e compe
t-ênciii do poder legislativo para de-
cret§.•la. . 

Art. 8.0 A intervenção será. decreta
da por lei federal nos casos dos nll

- meros VI e VII do artigo anterior. 
Pàrágrafo único. No caso do n1l

mero vn, o a.to argüido de inconstitu
cionalidade será. submetido pelo Pro
curador Geral da República à apre
ciação do Supremo Tribunal Federe.!, 
e, se êste declarar a inconstitucional1-
dade, decretar-se-á a intervenção. 

Art. 9.0 compete ao Presidente da 
República decretar a intervenção nos 
caso> dos niuneros Ia V do !IXtigo 7.0 • 

§ 1.0 A decretação dependerã: 
I - No caso do n.0 V, de requisição 

do Si:premo Tribunsl Federal, ou se 
a ordem ou decisão fôr da justiça 
eleit-0raL de requisição do Tribunal 
Superior Eleitoral. · 

II - No caso do n.0 IV, de solici
taçiio do Poder Legislativo ou do Exe
cuti·rn. coacto ou impedido, ou cte 
requisição do Supremo Tribunal Fe
deral, se a coação fõr exercida. contra 
o Podei:- Judiciário. 

§ 2.0 NCl segundo caso preristo pelo 
artigo 7.0 , número XI, só no Estado 
invasor será decretada a int;ervenção. 

Art. 10. A· não ser nos casos de re
quisição do SUpre::oo Tribunal Fe
deral ou do Tribunal Superior Elei
toral, o Presidente da Repúi:>lice. de
cretarã a intervenção e subllletê-la-à, 
sem prejuízo da sua imediata exe
cução, ã. aprovação do Congresso Na
cional. que, se não estivei:- funcionan
do, aerá convocado extraordinàna
mente. 

Art. 11. A lei ou decreto de inter.
Vei>.cão !!xar-lhe-ã a amplitude, a du
rat~o e 2S condiçães em que áeverá. ser 
executada. 

Art. l2. Compete aó Presidente da 
'República tornar efetiva ,inter1ençao 
e. sendo onecess§.rio, no:ntar o lntt!r
ventor. 

§ 1.0 .Não se nomeará Interventor 
quando. para resolver o caso. bastar 
o em~~o. de. !drça fed.eml. 

§ 2..0 Sendo o ca.so ~ :~nruto inte
restadual, motivado por questões de 
li!Jlites, o Govêrno Federal mandará 
ocupar e administrar a. zona. contes
tada, até que seja decidi.do o litfglo. 

Art. 13. Nos casos enumerados no 
art. 7.0 , n.0 vn. observado o dispos
to no art. So parágrafo único, o Con
gresso Nacional. se limitará. a. SUS\l&\
déJ" a execução do ato argüido de in
coilStitucionalid<tde,._sempre que b!lstir 
essa medida para o ··restabetec.!mento 
da aormalidade no Estado. 

Art. 14. Cessados os motivos que 
houveram deternúnado a inter>venção, 
tornarão -iw exercício dos seus carg0& 
as autoridades estaduais que fOm.m 
afELStadas em conseqüência dela. 

Art. 15. Compete também à União 
decretar illlpostos sdbre: 

! ~portação de mercadorias de 
procedência estrangeira.; · ----

II -- _consumo de mercadorias; 
III - produção, comércio, d.IStribui- . 

ção e consumo, e bem assim im-porta.
ção· e exportação de lubrificantes e de 
co!llbustíveis-liquidos ou gasosoo de 
qualquer origem ou natureza., esten
dend°=se êsse regime, no que fõr a.~li
cável. aos minerais do país e à ener-
gia eiétriea; -

IV - renda e proventos de qual
quer natureza; 

V - transferência de fundos P!ll'a o 
e.'tterior; · 

VI ..,... negócios de sua economia, atos 
e inStrwnentos . regule.dos Por lei fe

. dera!.. 
§ 1.0 São isentos do impôsto de 

·co!ISUDlo os artigos .(J.ue a lei ciassl.
fic!ll' como o mfnimo indispensável à 
hablta.çáO, · vestuário, alimentação e 
tratamento médiêo das pessDSS de res
trita cape.cidade econômica.· 

§ 2.0 A tributação de que trlLta o 
inc.!so m terá a forma de imp&to 
único, que incidirá. sôbre cada espécie 
de produto. Da renda ~te ca
berá aos Estados, ao Dlstiito Federal 
e aos mun!.clplos uma cota parte Pl'O
porcional à superfície, população e ao 
consumo ou produção, nos tênnos e 
pars. os fins consignados em lei !e-
dere.1. -

§ 3.0 A União não poderá. triblltar 
as obrigações da divida pública esta
dual ou municipal nem os proventos 
!los agentes dos Estados e dos muJlici
pios, em limites superiores aos que fi
xar :;:ra..-a as suas próprias obrigações 
e para os proventos dos seus próprios 
agentes. ..._ 
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§ 4.0 A União entregarâ, em partes 
igW.is, aos Estados e aos Territórios 
aez por cento da arrecadação do im· 
:i;>õsto previsto no inciso IV, a fim de 
que a cota.. respectiva seja rateada, 
também em partes iguais, pelos seus 
municípios excluído os das capitais. 

§ 5.0 Não se compreenae nas disposi· 
ções do inciso IV · os atos jutjdlcos 
em que forem partes a União, os Es· 
tados ou os mUllicipios, nem os instru
mentos a que forem reduzidos êsses 
a.tos. ou aquêles cuja tributação seja 
da competência estabeleci.da nos arti
gos 19 e 29. . 

§ 6.0 Nà iminência ou no caso de 
guerra externa, é licito à U?lião criar 
impostos extraordinários, que se não 
partilharão na forma do art. 21, e 
que deverão ser supres.sos graduaJ, 
mente, dentro em cinco a:nos, contados 
da data da assinatura da paz. 
· A.."'t. 16. · Compete ainda à União 

decretar os impóstos pre'llistos no art. 
19 que deverão ser cobrados pelos 
Territórios. 

A.-r.. 17. A União é 'Vedado criar 
tributos que não sejam 'IUliformes e!ll 
todo o território nacional., ou que im
po:t-elll distinção ou pr_eterência para 
êste ou aquêle pôrto, eni detrimento 
de 01uro de qualquer Estado. 

An. 18. Cada Estado se regei:á pela 
con...<tituição e pelas leis que adotar, 
res!>Eltados os princípios estabelecidos 
nesta Constituição. 

§ 1,0 Aos Estados se reservam todos 
os P<lderes • que, implícita ou expllcl
tamel:lte, não lhes sejam vedados por 
esta Constituição. 

§ 2.• Os Estados proverão às necessi
d~JS do seu govêrno e da sua admi
ll1S1a'ação; mas, em caso de calami
dade pública, a União prestar-lres-á. 
SOOOl'lOS. 

s 3.• Mediante acõrdo com a '!Jniã.o, 
os Estados poderão encarregar fun
clo."lárlos federais da execução de leis 
e seniças estaduais ou de atos e de· 
els~ das suas autoridades; e, recl· 
pl'ocamente, a União ?C!derá., em ma.
téria da sua competênêta, cometer a 
fUDclonários estaduais encargos anã.
logos, provendo às necessárias despe-
sas. 

Art. 19. Compete aos Estados sem 
prejllfzo da participação estabeleclda 
na § 2.0 do art. 15, decretar impostos 
sõbre: 

I - propriedade territorial. exceto 
a urbana; 

n - tra:nstnissão de propriedade 
causa,. mortis; 

m - transmlssão de propriedade 
imobiliária inter v!vos e sua Incorpo-
ração ao capital das soeiedades; . 

IV' - vendas e consignações ef'etua
das por comerciantes e produtores, 
inclusive m: Industrie.is, isenta, PQrém, 
a Primeira operação do pequeno pro
dutor, conforme o determinar a lei 
estadual; 

V - exportação de mercadorias de 
sua produção pa.i:a o estrangeiro, até o 
mâltlmo de 5% ad 'llalorem, vedados 
quaisquer adicionais; 

VI - os atos regulados por 1ei es
tadual, os do serviço de sua justiça e 
os negócios da sua economia. 

§ l.º Os impostos sôbre transmissão 
de bens corpóreos CII e ID) cabem 
ao Estado em cujo território se acham 
situados. 

§ 2.0 O impõsto sôbre transmissão 
ca11.Sa mortis de bens incorpóreos, in
clustve títulos e créditos, cabe ao Es
tado onde se tenha aberto a sucessão. 
Quando esta se abrir no estrangeiro, 
o ilnpõsto será. devido ao Estado em 
cujo território os valotes da herança 
forem liquidados ou transferidos aos 
herdeiros. 

§ 3.0 Os 9stados nã.o l,10derão tri
butar títulos da divida públtca emiti
dos por outras pessoas jurídicas de 
direito ;;;úblico, em lilID.tes superiores 
aos estabelecidos para as suas pr<i.
Prias obrlga.çiíes. 

§ 4.0 O impõsto sôbrt:! vendas e con
signações será. uniforme, sem distin
ção de procedência 01.t destino. 

§ 5.0 9m casos excepcionais, o Se
nado poderá autorizat por determi
nado tempo, o aumento do impôsto 
sõtre a exportação até o máximo de 
de2; por cento ad 'llaloreni. 

.!Ut. 20. Quando a atteca.dação esta
dual de impostos, exceto a do Jm
p&to de exportação, execeder, em 
mlUlic!pio que não o da capital, o to-
• tal dás rendas locais G.e qualquer na
tUJ:eza, os Estados são obrigados a 
dar-lhes snualmente, metade do ex
cesso arrecadado. 

.iut. 21. A União e os Estados po
detão criar outros tributos que não os 
que lhes são a.tribuidoa por esta Cons
tituição, mas o imp&to federal 'exclui
rá. o estadual idêntico. Os Estados fa· 
rão a. arrecadação de tais Impostos e. 
à medida que êles forem feitos, serão 
entregues ~0% à União e 40% aos 
mumcipios. 

.iut. 22. A administração financeira, 
especialmente a execu~ do orçamen
to, serâ flsca.llzada na União pelo Con-
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gresso Nacional, com o a.u,xílio do Tri
bunal de Contas, e nos Estados pela 
forma. que fôr estabelecida na.s suas 
Constituições. 

Parágrafo único. Na. elaboração or
çamentária. se observará o disposto 
nos artigos 73 a 75. 

Ait. 23'. Os Estados não intervirão 
nos municípios, salvo: 

I - para assegurar a execução de 
lei federal, estadual ou municipal; · 

n - para llles regularizar as fi
nanças; 

a) quando se verificar a impontua
Iidade no serviço de empréstimo ga
rantido pelo Estado; 

Õ) quando -ô munic1pio deú.-ar de 
pagar, por dois anos consecutivos, a 
sua divida fundada. 

Art. 24. :i;: permitida ao Estado a 
criação de órgão de àssistência técnica 
aos municípios. 

1\ri. zs. A organi2ação administr~
tiva e judiciária do Distrito Federal 
e dos Territórios regular-se-á por lei 
federal, observado o disposto no ar
tigo 124. 

Pará.grafo único.. O Distrito Federal 
será administrado por Prefeito no
meado pelo Presidente da República, 
com prévia aprovação do Senado Fe
deral e demissível ad 11utum e por 
Câmara eleita p.elo povo, a qual exer
cerá funções 1€gislativas. Os desem
bargadores do Tribunal de Justiça te
rão vencimentos não inferiores à 
maior remuneração atribuída aos ma
gistrados de igual categoria nos Es
tados. 

.Art. 26. Ao Distrito Federal cabem 
os m~mos impostos atribuídos por . 
esta Constituição aos Estados e aos 
municípios. . 

Art. 27 - ~ vedado à União, aos Es·
tados e ao Distrito Federal estabelecer 
limitações ao tráfego de qualquer na
tureza por meio de ünpostos interes
taduais ou intermunicipais, ressalvada 
a cobrança de pedágio ou de taxas 
destinadas ElXclusi=ente à indeni
zação das despesas feitas com a cons
trução, e para a conservação e o me
lhoramento de obras de viação. 

Art. 28. A autonomia dos municí
pios será assegurada: 

I - pela eleição do Prefeito e dos 
vereadores da Câmara Municipal; 

II - pela administração própria, 
-p_o que concerne ao seu peculiar inte-~ 
resse e, especialmente. · · 

a> à decretação e arrecadação dos 

tributos da sua competência e à apli
cação das sua.s rendas; 

b) à organização dos serviÇos pú
blicos locais. 

§ 1.0 Poderão ser nomeados pelos 
Governadores dos Estados ou dos Ter
ritórios os prefeitos das capitais, e dos 
municipios onde houver estâncias bi· 
dro:minero.is naturais, quando benefi
ciados pelo Estado ou pela União. 

§ 2.0 Serão nomeados pelos Gover
nadores dos Estados ou dos Territó
rios os prefeitos dos municípios que a 
lei federal, mediante-parecer do Con
selho de Segurança Nacional, declarar 
bases ou portos militares de excepcio-
11al importância para a defesa externa 
do País. 

Art . 29. Além da renda que lhes é 
atribuída . por fôrça dos parágrafos 
2.0 e 4.0 do artigo 15, e dos impostos 
que, no todo ou em parte, lhes forem 
transferidos pelo Estado, pertencem 
Pfüramamente aos municípios os _im
postos: 

I - ·predial e territorial; 
I! - de licença; 
m - de indústrias e profissões; 
IV ·- sôbre diversões püblica.s; 
V - sôbre atos da sua economia ou 

assuntos da sua. competência. 
. Art. 30 .Compete à União, aos Es~ 
ta.dos, ao Distrito Federal e aos muni
cígios exigir: 

I - contribuição de melhoria, quan
do se verificar valorização do imóvel, 
ezn conseqüência de obras públicas; 

lI - taxas; 
. m - quaisquer outras rendas que 
possam provir cro exercício das suas 
atribuições e da utilização dos seus 
bens e do seu serviço. , 

Parágrafo único. A contribuição de 
melhoria 11ão poderá ser exigida em 
liznites superiores à despesa realizada 
nem ao acréscimo de valor, que da obra 
decorrer para o imóvel beneficiado. 

.Art- 31. A União, aos Estados. aos 
Municípios e ao Distrito Federal é 
vedado: 

I - criar distinções entre brasilei
ros, ou preferências· em favor de uns 
contra outros Estados ou Municípios; 

n - estabelecer, subvencionar ou 
emiJaraçar o exercício de cultos reli-
giosos; _ 

m - ter relação de aliança ou d11, 
pendência com q~quer culto ou 
igreja, sem prejuízo da colaboração 
reciproca. em prol do interêsse cole
tivo· 
ri - recusar !é aos documentos 

públicos. 
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V - lançar impõsto sôbre: 
a) bens, rendas e serviços um do 

outro, sem prejuizO, todavia da tribu
ta.Ção dos serviços públicos concedidos. 
observado o disposto no parágrafo 
único, dêste artigo. 

b) templos de qualquer culto, bens 
e serviços de partidos pollticos, insti
tuições de educação e de assistência 
social, desde que as suas rendas sejam 
aplicadas integralmente no país para 
os devidos iins; 

c) papel desitnado exclusivamente à 
impressão de jornal e periódicos. 

Parágrafo único. Os serviços públi
cos concedidos nãó gozam de isenção 
tributária, salvo quando o dispuse1· o 
poder competente, ou quando, sendo 
federal, a União a conceder em lei 
e,,pecial, tendo em vista o interêsse 
comum. 

Art. 32. Os Estados, o Distrito Fe
deral e os municípios não poderão 
estabelecer diferença tributária, em 
razão da· procedência entre bens de 
qualquer natureza. 

Art. 33. É defeso· aos Estados e aos 
l\!unicípios contrair emprêstimo ex
terno sem prévia autorização do Es
nado Federal. 

Art. 34. Pertencem à União: 
I - os lagos e quaisquer correntes 

de água, em terrenos do seu domínio 
ou que banhem mais de um Estado, 
sirvam de limite com outros países ou 
se estendam a territórios estrangeiros; 
II ~ as ilhas existentes em águas 

públicas da União e as margens des
sas quando; por qualquer título, não 
pertençam ao domínio 'estadual, muni
cipal ou particular; 

m - a porção de terras devolutas 
que fôr indispensável para defesa das 
fronteiras, fortificações, construções 
militares e estradas de ferro. 

Art. 35. Pertencem aos Estados. 
I - os lagos e rios em terrenos do 

domínio estadual e os que têm a sua 
nascente e foz dentro das frontei!l!s 
do Estado; 
II - as ilhas existentes em águas 

públicas da União e as margens des- · 
sas águas, quando, por qualquer título, 
não sejam de domínio federal, muni
cipal ou particular. 

Art. 36. São poderes da União, o 
Legislativo, o Executivo e o . Judiciá
rio, independentes e harmônicos en
tre si"' 

Pa."á.grafo único. O cidadão inves
tido na função de um dêles não poderá 
exercer a de outro, salvo as exceções 
consignadas nesta Constituição. 

CAPITULO II 
Do Poder Legislativo 

SEÇAO I 

Disposições preliminares 

Art. 37. O Poder Legislativo é exer
cido pelo Congresso Nacional, que se 
compõe da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. 

Art. 38. A eleição para deputados 
e senadores far·se-á simultâneamen
te em todo o pais. · 

Parágrafo único. São condições de 
elegibilidade para o Congresso Na-
cional: -

I - ser brasileiro (art. 129, incs .. I 
e II) , e estar no exercício dos seus 
direitos pollticos; 

II - ser maior de vinte e cinco anos, 
para a Câmara dos Deputados, e 
maior de trinta e cinco anos, para o 
Senado Federal, 

Art. 39. O Congresso Nacional reu
nir-se-á na Capífal da República. a 
15. de março de cada ano, e funcio
nará até 15 de dezembro. 

Parágrafo único. o Congresso Na
Cional só poderá ser convocado extra
ordinàriamente pelo Presidente da 
República ou por iniciativa conjunta 
de um têrço de cada uma das Câma
ras. 

Art. 40. A cada uma das Câmaras 
coinpete dispõr, em Regimento Inter
no. sôbre a sua própria organização e 
política, e sôbre a criação e provi
mento de cargos. 

Parágrafo único. Na constituição 
das comissões, assegurar-se-á, tanto 
quanto possível, a representação pro
porcional dos partidos nacionais que 
participem da respectiva Câmara. 

Art. 41. A Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal, sob a direção da 
mesa dêste, reunir-se-ão em sessãc 
conjunta para: 

I - inaugurar a sessão legislr..iva; 
II - elaborar o regimento comum; 
III - receber o compromisso do 

Presidente e do Vice-Presidente da 
República; 

IV - deliberar sôbre o veto. 
Art. 42. Em cada um11- das Câma

ras, salvo disposição constitucional 
em contrário, as delibe.."'3.ções serão 
tomadas por maioria de votos, presen
te a maioria absoluta dos seus mem-
bros. _ 

Art. 43. O voto será secreto nas elei
cões e nos casos estabelecidos nos 
ártigos 70, § 2.0 , 66, IX, 45, 205 e 208. 
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' Art. 44. Os deputados e os senado-
res são invioláveis, no exercício do 
seu :mandato por suas opiniões, P8le;· 
vras e votos. 

Art. 45. Desde a expedição do dl· 
ploma, até a inauguração da legisla· 
tura seguinte, os membros do Con· 
gresso Nacional não poderão ser pre
sos nem processados criminalmente, 
sem prévia licença de sua Câmara, 
salvo em flagrante de crime inafian
çável. Nesse (:aso, a autoridade pro
cessante remeterá os autos, dentro de 
48 horas, à Câmara interessada, para 
que resolva sôbre a prisão e autorize, 
ou não, a formação da culpa. 

Art. 46. Os deputados e senadores, 
quer civ.is, quer militares, não poderão 
ser incorporados às fôrças armadas 
senão em tempo de guerra, mediante 
licença de sua Câmara, depois do que 
ficarão sujeitos à. legislação militar. 

Art. 47. Os deputados e senadores 
vencerão, anualmente subsidio igual e 
terão igual ajuda de custo. · 

§ 1.0 O subsídio será dividido em.
duas partes: uma fixa •. que se pagará 
no decurso do ano, e outra variável, 
correspondente ao comparecimento. 

§ 2.0 A ajuda de custo e o subsídio 
serão fixados no fim de cada legisla-
tu.""ll. . . 

l'.rt. 48. Nenhum deputado ou se
nador poderá: 

I ~esde a expedição do seu di· 
ploma: 

a) celebrar contrato com pessoa ju· 
rfdica de . direito público; mclusive 
entidade autárquica ou sociedade de 
economia mista, salvo quando o con,
trato obedecer a normas uniformes· 

b) aceitar nem exercer comissão Óu 
emprêgo remunerado de pessoa jurf· 
c!Jca de direito público, inclusive en· 
tidade au$quica, sociedade de eco· 
nomia mista ou emprêsa concessioná
ria de serviços públicos; 

n - desde a posse; 
a .) exercer função remunerada nem 

ser propietârio ou diretor de emprêsa 
que goze de :favor decorrente de con
-~to com Pessoa jurídica de direito 
publico. , 

b > ocupar cal"go. público do qual 
possa ser demitido aã-nutum; 

e) exercer outro mandato legislati
vo, seja federal, estadual ou mnnic!. 
pal; 
•. d) patrioclnar causa contra pessoa 
Jurídica de direito público. 

§ 1.0 A infração do disposto neste 
artigo, assim como· a falta, sem li· 

cença, às sessões, por mais de seis 
meses consecutivos, importam perda 
do mandato, ·declarada pela CAmara 
a que pertencer o deputado ou se
nador, mediante provocação de qual
quer dos seus membros ou represen
tação documentada de partido · polí
tico ou do Procurador Geral da :Re
pública. 

§ 2.0 Perderá, igualmente o mán
dato o deputado ou senador cujo pro-· 
cedimento fôr reputado, pelo voto de 
dois têrços dós seus inemffi:õs;-tncom
pativel com o decôro da Câmara a que 
pertencer. · · 

Art. 49. E' permitido ao deputdo 
ou senador, com prévia licença da 
Câmara a que pertencer, desempen..: 
bar missão diplomática de cá.rater 
transitório, bem como participar, no 
estrangeiro, de congressos, conferên
cias, e-missõ~--~ulturais. · 

Art. 50. Enualito··durar- o mandato, 
o funcionário público; quer civil, quer __ _ 
militar, ficará afastado das funções 
do seu cargo ou pôsto, contando-se-lhe · 
tempo de serviço apenas para. promo
ção por antiguidade, aposentadoria, 
reserva ou reforma. 

Art. 51. O deputado ou senador 
fíão perderá o mandato por investir-se 
no cargo de Ministro de Estado. 

Art. 52. No caso do artigo antece
d.ente ·e no de vaga de deputado ou 
senador, será convoca.do o reSpectivo 
suplente. ' 

Parágrafo único. se o caso fõr de 
vaga e não houver suplente, o presi
dente da Câmara interessada comu
nicará. o fato ao Tribunal Superior 
Eleitoral para providenciar a eleição, 
salvo se faltarem menos de nove meses 
para o têrmo do período. o deputado 
ou senador eleito para -a vaga exer
cerã o mandato pelo tempo que ao. 
substituído faltava para. completar o 
seu. 

Art. 53. À Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal criarão romisSÕ'!S 
de inquérito sõbre fato determinado, 
sempre que o. requerer um têrço d!>S 
seus membros. 

Parágrafo único. Na organização 
dessas comissões observar-se-á o cri· 
tério estabelecido no parágrs,fo único 
do art. 40. · 

Art. 54. Os Ministros de :Estado são 
obrigados a comparecer perante a Câ
mara dos Deputados, o senado ou 
qus.lquer das s_uaS comissões, quando 
uma ou outra Câmara o convocar 
para, pessoalmente, prestar informai
ções acêrca de assunto da sua pasta. 
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Parigrafo único. A falta de compa
r'!Clmento do Ministro, sem justifi
cação, impor.a crime de responsabW
c!.1.de • 

. ;rt. 55. A ·câmara dos Deputados 
e o Secado Federal, assim como as 
~··;as comissões designarão dia e. hora 
.r.sra. ouVir o Ministro de Estado sõhre 
esdarecimentos que lhes queira. pres
t:9.r ou providências legislativas que 
c?Seje solicitar. 

SJ?ÇAO 11 

Da Câmara dos Deputad-Os 

Art. 56. A Câmara dos Deputados 
c;:.mpõe-se de representantes do pavo. 
.elaitos segundo o sistema de represen
tação . proporcional pelos Estados, pelo 
Dio-trito Federal e pelos Territórios . 

.'ü-t. 57. Cada legislatura dur:;.t·ã 
::;..:atro anos. 

A .. "1;. 58. o número de deput;:.dos 
.'.õ'lrâ. fixado por lei, em proporção oue 
e4o exceda um para cada cento" e 
:::nqüenta mil habitantes, até vinte 
:i~putados, e além dêsse limite, a u:n 
i:;11.ra cada duzentos e cinqüenta mil 
l;abita.ntes . 

l 1.0 O número mínimo de de
putados se::ã de sete por Estado e pelo 
Distrito Federal e de um por Territó-
.d~. . 

l 2.0 A representação que já houver 
,;ido fixada não poderá ser reduzida. 

AXt. '59. Compete privativamente à 
G?.1narn. dos Deputados: 

1 .,.. a declaração, pelo voto da maio
r:a absoluta dos seus membros, da 
procedência ou improcedência da 
acusação contra o Presidente da Re
i;ublica, nos têrmos do art. 88, e con
tra os ministros de Estado nos crimes 
::onexos com os do Presidente da Re
p:fü!lca; 

n: - a. iniciativa da tomada de con
t<lõ do Presidente da República, me
diante a designação de comissão espe
;;ia}. quando não !orem elas apresen
tadas ao Collg!'esso Nacional dentro 
:!~ sessenta dias após da. abertura da 
s=ssão legislativa. 

SEÇAO III 

Do Senado Federal 

Art. 60. O Senado Federal com· 
µoe-se de representantes de Estados 
" do Distrito Federal, eleitos segunclo 
e principio majoritário. 

§ 1.° Cada Estado, e bem assim o 
:C!Strito Federal, elegerã três senado-
r:s.. · 

§ 2.0 O mandato de senador será. 
de oito anos. · 

§ 3.0 A ·representação de cada Es
tado e do Distrito Federal renovar.-se
à de quatro em quatro anos, alterna
tivamente, por um e por dois terças. 

§ 4.o Substituirá o senador ou su
ceder-lhe-à, nos têrmos do art. 52, o 
seu suplente com êle eleito. 

Art. 61. O Vice-Presidente da Re
pública é o Presidente do Senado Fe
deral, onde terá voto de qualidade. 

Art. 62. Compete privativamente 
ao Senado Federal julgar o Presidente 
da República. nos crimes de respon
sabilidade, bem como os Ministros de 
Estado nos crimes· de responsabilida
de conexos com. os do Presidente da 
República, e bem assim processar e 
julgar os Ministros do Supremo Tri>
bunal Federal e o Procurador Geral 
da República. nos crimes de responsa
bilidade . 

§ 1.0 • Quando funcionar como Tri
bunal de Justiça, o Senado Federal 
será dirigido pelo Presidente do Su
premo Tribunal Federal. 

~ 2.0 O Senado Federal . só profe
rirá. sentença por dois terças de votos. 

-§ 3.0 Não poderá. o Senado Federal 
impôr outras penas que não seja. a 
da perda e da incapacidade para exer
cer outro, sem prejuízo da. ação da. 
justiça ordinária. contra o condenado. 

Art. 63. Também compete priva
tivamente ao Senado Federal: 

I - li.provar, mediante voto secreto, 
a nomeação de magistrados nos casos 
estabelecidos pela. Constituição, e bem 
assim a do Procurador Geral da. Re
pública, dos M.illistros do Tribunal de 
Contas, do Prefeito do Distrito Fe
deral e dos chefes de missão diplo
mática de caráter permim.ente; 
II - autorizar os empréstimos ex

ternos dos Estados, do Distrito Federal 
e dos mun!clpios. 

Art. 64. Imcube ao Senado Federal 
suspender a. execução no todo ou em 
parte, de lei ou decreto declarados 
inconstitucionais por decisão . defini
tiva do Supremo Tribunal Federal. 

SEÇAO IV 

Das atribuições do Poder Legisl4'tivo 

Art. 65. Compete privativamente ao 
Congresso Nac!onal: 

I - votar o orçamento; 
II - votar os tributos próprios da 

União e regular a arrecadação e a 
distribuição das suas rendas; 

' --
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m - dispôr sôbre a divida pública· ciativa da lei ·de fixação das fôrças 
federal e os meios de solvê-la; e âe ·tôdas as !els sôbre matéria fi-

IV - criar, por lei especial, cargos nanceira. 
públicos e fixar os respectivos venci- ~ 2.0 Ressalvada a competência da 
mentos, assim como extingui-los; Câmara dos Deputados e a do Senado 

V - votar a lei de fixação das fôr- Feâeral, assim como a dos tribunais 
ças armadas para o tempo de pa.z; feãeütis, no que concerne aos respec-

VI - transferir temporàriamente ·a tivas serviços administra.tives, corn-
sede do Govêrno Federal; pete exclusivamente ao Presidente dilo 

VII - resolver sôbre limites do ter- República a iniciativa das leis que 
ritório nacional com Estados estran- criem empregos em serviços existen
geiros; tes, ;i.umentem··ven:c1mentos ou modi-

VI!I - legislar, ressalvado 0 . dis- fiquem, no decurso - de cada legisl9.
posto no artigo seguinte, sôbre bens tura, a lei de fixação das fôrças ar" 
do domínio fed:r.al e sôbre tôdas às mad'as .-
matérias da competência da União; ~ 3.º A discussão dos projetos de lei 

Art. 66. ll: da competência exclu- de iniciativa do Presidente da Repú·· 
siva do Congresso Nacional: blica terá inicio na Cámara dos De-

:r - resolver definitivamente sõbre nut~dos. 

os tratados e convençõ_es celebrados - Ar'.;. 68. o projeto de lei adotado 
c?m os Estados .~gen-os pelo Pre==---nums.-das Câmaras será revisto pela 
s1dente da Republica; . outra, que, aprovando-o, o---enviará 
fI .- autcr!zar o Presidente da Re- à sai~:;ão ou promulgação. 

publica a declarar guerra e a fazer Pará.grafo único. A revisão será dis-
a paz; . cutída e votada num só turno, se a. 
· ~ - autonz~ o Presi~ente da Re- Cãn1Gra revisora fôr o Senado Fede~ 
PU!>lica a P~mitir que for~ estran- rà!; se fôr a Câmara dos Deputados 
geiras transitem. pelo território do em um ou dois turnos. 
Pafs ou por motivo ~e guerra, nele Art. 69. · Se o projeto de uma Câ-
permaneçam temporàriamente; . mara fôr emendado na outra, volverã. 

IV_ - aprovar ou suspender a inter- à primeira a fim de se pronunciar 
venç~o federal, quundc;> decretada pelo acêrca. da modificação, aceitando-a ou 
Presidente da Repú!>li~; rejeitando-a.. 

V - Conceder an1Stia; _ ~ r.o No caso de rejeição, volverá o 
VI --:. aprovar ~ resoluço~ di:> proj!::;;o à Câmara revisora. Se a. mo

assem~Ieias legis}at1vas .est~ua.15 so- dific:?.ção obtiver o voto da Iruõior!a. 
bre a mcorporaçao, subd1v!sao ou des- absoluta dos seus membros, cons!de-
membramento <!-os Estados:. rar-se-á aprovado, sendo, então, re·· 
- ,VII - . autorizar o l'.T~dente e o metida com o projeto à Câmara ini-
V1ce-Presidente da Republica a se au- ciadora, que só poderá recusá-la por 
sentarem do ~fs; . igual maioria. · 

.VII - au~o~ a Rbertura de ~e- ~ z.o Nos têrmos da votação final, 
dito, a :e:l;_liZaÇao das suas operaçaes será 0 projeto mandado à sanção ou 
e as ozru:;soes de curso forçado;. promulgação. 

IX - Julgar as contas do Presidente . 
da República; .tu't. 70. Nos casos qo art. 65, ~ Ca.-

X - fi.xar a ajuda de custo e 0 sub- mar"' º??-de se c_ouclmr a. votaç:io de 
sidio dos membros do congresso Na-- um pro1eto enviá-lo-á. ao Presidente 
cional, bem como os do Presidente e d?t Republica, que aqU1Scendo, o san-
do Vice-Presidente da República.; ci~'.l';-'-~· . • . 

XI - mudar temporàriamente a ' J.. Se o Presidente da Republica 
sua sede julga:- o projeto, no todo ou em parte, 

· inconstitucional ou contrário aos in-
SEÇJí O V terésses nacionais, veta-lo-á. total ou 

Das leis 

Art. 67. A Iniciativa das leis, ressal
vados os casos de competência. exclu
siva, cabe ao Presidente da Repúbllca:
e a qualquer membro ou c<imlssã.o .da 

, Câmara dos Depdtados e do Senado 
Federal. 

§ 1.° Cabe à. Câmara dos Depdtados 
e ao Presidente da República a ini-

parcialmente, dentro de dez dias úteis, 
contados do em que o receber, e comu
nicará. nesse mesmo prazo, à Câmara. 
onde êle se houver iniciado, os mo
tivo> do veto. Negada a. sanção qua..-. .. 
do estiver finda a sessão legislativa, 
o Presidente da República dará pu
blicidade às suas razões. 

~ 2.º Comunicado o veto ao Presi
, dente do Senado Federal, êste convo-
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cri as duas Câmaras para, em ses
são conjunta, dêle conhecerem. consi
derando-se aprovado o projeto que 
9btiver o voto de dois terços dos re
presentantes presentes. Neste caso, 
Será. o projeto enviado, para promul
gação, ao Presidente da Rpública. 

§ 3.0 O silêncio do Presidente da Re
pública depois do decêndio importa 
sanção. 

§ 4.0 Se a lei não fôr promulgada 
dentro de 48 horas pelo Presidente da 
:P.epública,, nos casos dos parágrafos 
2.• ·e 3.0, o Presidente do Senado a 
promulgará; e se êste não o fizer em 
igual prazo, fá>-lo-ã o Vice-Presiden
te do Senado. 

Art. 71. Nos casos do art. 66, consi
de=se-á, com a votação final, en
cerrada a elaboração da lei, que será 
promulgada pelo Presidente do Se
nado. , '~; [ 

Art. 72. Os projetos de lei rejeitados 
ou não sancionados só se poderão re
novar · ru.. mesma sessão legislativa, 
mediante proposta da maioria abso
lut;a. dos membros de qualquer das 
Câmaras. 

SEÇ/í.O VI . 
Da elaboraçeo dos orçamentos 

Art. T.1. O orçamento será uno, in
corporando-se à receita obrigatória
mente, tôdas as rendas e suprimen
tos de fundos e incluinao-se dlscrlmi
naãamente na despesa as dotações 
necessárias ao custeio de todos os ser
viços públicos. 

§ 1.0 A lei de orçamento não conterã. 
dispasitlvo estranho. à previsão da re
ceita e â. fixação da despesa para os 
serviços anteriormente criados. Não se 
incluem nesta proibição: 

I - a autorização para abertura de 
crédito suplementares e operações de 
crédito por antecipação da receita.; -
II - a aplicação de saldo e o modo 

de coibir o deficit. 
. § 2.0 o orçamento da despesa divi

dir-se-á.· em duas partes: uma fixa, 
que não poderá ser alterada senão em 
virtude de lei anterior; outra. variável, 
que obedederá. a rigorosa especializa
ção. 

Art. 74. Prorrogar-se-á. o orçameQ· 
to vigente, se até 30 de novembro vin
douro não tiver sido enviado à san
ção. 

Art. 75. São vedados os atos se
i;tlintes: 

I - estõrno de .verbas; 
II - concessão de créditos ilimita

dos; 

nr - abertura de crédito adicional 
sem autorização legislativa. 

Pará.grafo único. A abertura. de cré
dito extraordinário só será. admitida 
por necessidade urgente ou imprevls- . 
ta, em caso de calamidade pública, 
comoção intestina ou guerra. 

Art. 76. O Tribunal de Contas tem 
a sua sede na Capital da República 
e jurisdição em todo o território na
cional. 

.§ 1.0 • Os Ministros do Tribunal de 
Contas serão nomeados pelo Presiden
te da República, com prévia aprova·
ção do Senado Federal, e terão os 

· mesmos direitos, garantias, prorroga.
tivas e vencimentos dos juízes dos Tri
bunais Federa.is de Recursos. 

§ 2.0 O Tribunal de Contas terá. as 
mesmas atribuições dos tribunais ju
diciários constantes do art. 97, bem 
como terá quadro próprio para e. ::eu 
pessoal. 

Art. 77. Compete ao Tribunal de 
Contas: 

I - aconpanhar e fiscalizar direta
mente, ou por delegações criadas p-:ir 
lei, a execução do orçamento; 

n - julgar privativamente as con
tas dos responsáveis por dinheiros e 
outros blins públicos, assim como as 
dos administradores das entidades au
tárquicas; 

m - julgar da legalidade dos con
tratos e das aposentadorias, reformas 
e pensões. 

§ i.o Os contratos que, por qualquer 
modo, interessarem à receita ou à des
pesa só se reputarão perfeitos depois 
de registrados pelo Tribunal. A re
cusa do registro suspende a e."teCUção 
do contrato até que se pronuncie o 
Congresso Nacional. 

§ 2.0 Será sujeito ao registro no Tri
bunal de Contas, prévio cu posterior, 
conforme a lei o determinar, qualquer 
ato de administração pública de que 
resulte obrigação de pagamento pelo 
Tesouro Nacional ou por conta dêste . 

§ 3.0 Em qualquer caso, a recusa do 
registro, por falta de saldo .de crédito 
ou por imputação a crédito impróprio, 
tem caráter proibitivo. Quando a. re
cusa tiver outro fundamento, a des
pesa poderã efetuar-se após despacho 
do Presidente da República, registro 
sob reserva do Tribunal de Contas e 
recurso e:r:-officio para o Congresso 
Nacional. 

§ 4. o O Tribunal de Contas dará 
parecer prévio, no prazo de sessenta 
dias sõbre as contas que o Presidente 
da República deverá. prestar anual-
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mente ao Congresso Nacional. Se elas 
não lhe forem enviadas no prazo da 
lei, comunicará o fato ao Congro..sso 
Nacional p'ara. os 11ns de direito, .:..pre
sentando-lhe, n11lll ou noutro caso. 
minucioso rela.tório do exerclclo fi
nanceiro terminado. 

CAP:fTOLO m 
DO PODER EXECO mo 

SECA.O 1 

a.to da. posse, nestes têrmos: «Promei.o 
inanter e cumprir com lealdade 1l. 
Constituição Federal, promover o bem 
geral da República, observar as SWiG 
leis, sustentar-lhe a Ullilio a integn
dade e a independência.". 

Art. 84. Se, der...orridos trinta diá1: . 
da data. fixada para. a posse, o Presl
dente ou Vice-Presidente da &epn
blica. nã.o-._tiver, salvo l)Or motivo de 
doença, assümtdo-~ - cargo, êste· s~ 
ceclar.a.do vago pelo 'l'ribunal Supe-

Do Presidente e do Vice-Presidente rior Eleitoral. 
da .República. Axt. 85. O Presidente e o Via- . 

Art. 78. O Poder Executivo é exer- Presidente da República. não poderil.c 
cido pelo Presidente da :República. sclr do País, sob pena de perda de 

Art. 79. Substitui o Presidente, no cargo- sem permissão do Congres5c 
caso. de impedimento, e sucede-lhe, Nacional. 
no de vaga o Vice-Presidente da. Re- . Art. 86. No últf?lo ano da legislõ
pllblica. ' . . !;'~ ~terlor à eleição para Presiden-

§ Lº Em caso de impedimento ou~ -e Vice-Presidente_ da .. ~~. 
vaga do PreSidente e do Vice-Presi.: se_:ao fixados os seus subsiâ!os pe!o 
dente da República:, serão sucessiva- c~ngresso Nacional. 
mente chamados ao exercício da pre- SEÇJI.0 11 
sidência o Pr~ente da Câmara dos Das atrz1>uiçós do Presidente da 
Deputados, o Vice-Presidente do Se· .RepúblicG 
nado Federal e o Presidente do Su- . . . 

··-premo Tribunal Federal. _ Ar);. 87. Compete. ~ativamente ;.o 
§ 2.º. vagando os· cargos de Presi- .Presidente da Republica: ..: 

dente e Vice-Presidente da. República, 1 - sancionar, promulgar e faz.o..x 
far-se-á nova eleição sessenta dias de- publicar as leis e expedir decretos pa..-a. 
pois de aberta a: última vaga. se as a sua. fiel execução. 
vagas ocorrerem na segunda. metade ll - vetar, nos têrmos do art. 7f:, 
do período governamental, a eleição ·.§ 1.0 • os Projetos de lei; 
para ambos os cargos será feita trin- m - nomear e denlitir os Minis
ta dias depois da última vaga. pelo r.ros de Estado; 
Congresso Nacional. na forma pres- !V - nomear, com prévia aprovaçãc 
crita em lei, devendo os eleitos com- do Senado Federal e demitir o Pre-
pletar o perfodo dos seus antecessores. ieito do Distrito Federal; . 

.Art. 80. São condições de eleg!blli.- V - provar, na forma da lei -e com 
dade para. Presidente e "Vice-Presi- i;.s :-essalvas estatuídas pela Consti-
dente da República; · . '.ui-;ão, os cargos públicos federais; 

I - ser brasileiro nato CArt. 129, "VI - ·manter relações com ~ç:.; 
I e II> ; estrangeiros; 

:O: - estar no exercício dos direitos 'l.7T.I - celebrar' tratados e conve?l-
poUticos; ·· · ções internacionais a.d. refertnd.u:m. 

1lI - ser maior de trinta e cinco :io Congresso Nacional; 
anos. v.r!I - declara.r guerra, depois de 

Art. 81. o Presidente e o Vice- .au~o:rizado pelo Congresso Nacional, 
Presidente da República serão eleitos e sem essa autorização no ca.so de 
simultâ.neamente, em todo o País cen- ~n..,a.são ou 2.Ç~ estrangeira., 
to e vinte dias antes do término do quando ~erüicada no intervalo d3S 
perlodo governamental. ~:cssões legislativas; • 

Art. 82. O Presidente e o Vice- IX - fazer a paz, com autorização 
Presidente da República ex-ercerão o t rui refeTendum do Congresso Na.-
cargo· por cinco anos. liiacio::ial; , 

Art. 83. O Presidente e o Vice- X --permitir, depois de a.ut.orlzati~ 
Presidente ~ República tomarão pos- pelo Congresso Nacional, e, sem essa 
se elll sessao _do Congresso Nacional alltQnzaçã.o, no Intervalo da.s Sl'!Sõe:; 
ou, se êste nao estiver reWlido, pe- legis!s.tlvas, que fôrças estrangeira$ 
ra.nte o Supr~o Tribunal Federal. transitem ,pelo território do Pais ou, 
P~o único. o Presid!!nte da por motivo de guerra, nêle perman~-

Republlca prestará·· compr.oDllsso, no çam temporàrfamente; 
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XI -- exeroer o comando supremo 
das fôrças arma.das, administrando-as 
p0r mtermédlo dos órgãos competen
tes; 

-XII .:._ decretar a mob!U.ação total 
ou parcial das fôrças armadal;; 

XIII - decretar o estado de sitiO, 
nos têrmos desta Constituição; 

XIV - decretar e executar a inter
venção federal, nos têrmos dos artigos 
7.o a 14.0 • 

XV - autorizar brasileiros ·a acei
tarem pensão emprêgo ou comissão de 
govêmo estrangeiro; 

VI. - a lei orçamentária.; 
vn - a guarda e o legal emprêgo 

dos dinheiros plibl!cos; 
v.rn - o cumprimento das deci

sões judiciárias. 
§ l.º :&ses crimes serão definidos 

em lei especial, que estabelecerá. as 
normas do respectivo processo e jul
gamento. 

§ 2.0 o Senado aplicará. somente a. 
pena de perda do cargo com inabilita;
ção, até cinco anos, para exercer fun
ção pública, sem prejuízo de ações· 
civeis e criminais cabiveis na espécie. 

XVi - en'Viar à Cimara dos Depu-
tados, dentro dos pilneiros dois meses SEÇAO IV 
da sessão legislativa, a proposta de Dos JJfinistros ile Estado 
orçamento; 

XVII - prestar anualmente ao .Art. 90. o Presidente da República 
congresso Nacional, dentro de sessenta é auxiliado pelos Ministros de Esta.do. 
dias após a abertura d.a. sessão legls- Parágrafo único. São condições 
lattva, as COlltas relativas ao exercício essenciais para a Investidura no cargo 
anterior; de M1nistro de Estado: · 

XVIII - remeter mensagem ao I - ser brasileiro (art. 129, l e II> : 
Congresso Nacional por ocasião da. II - estar no exercício dos direitos 
abertura da sessão legislativa, dando-'" .._ politicos; . 
lhe conta da situação do País e soli- m -=- ser maior de vinte e cinco 
citando-lhe as providências que jUlg9.l' anos. 
necessárias; .Art. 91. Além das atribuições que 

XIX -'- conceder indulto e comutar a. lei fbcs.r, compete aos M.ln1stros de 
penas, com ~udiência dos órgãos ins- Esta.do: 
tituidos em lei. · I - subscrever as leis e decretas 

SEÇAO III -

Da responsaõíliilad.e do presidente 
da .República 

Art. 88. O Presidente .da República, 
depois qu,.e a Câmara dos Deputados, 
por dois terços de votos, declarar prot· 
cedente a acusação, será submetido a 
julgamento perante o supremo Tribu· 
:cal Federal nos crimes comuns, ou 
perante o Senado Federal nos de res
ponsabilidade. 

Parágrafo único. Declara.da a pro
cedência da. acusação, ficará o Pre
sidente da República S11Spenso das 
suas funções. 

Art. 89. São crimes de responsabi
lidade os atos do Presidente da Repú
blica que atentarem contra a. Cons
tituição Federal e, especialmente, 
contra:· 

l - a existência da União; 
n - ·o livre exercício do Poder Le

gislativo ou do Poder Judiciário, assim 
como dos poderes constitucionais dos 
Estados; . 

m - o exercício dos direitos polí
ticos, individua.is e soclais; · 

IV - a segurança interna do País; 
V - a pro!bidade na administração; 

assinados pelo Presidente da Repú
blicà; 

II - expedir instruções para a boa. 
execução das leis e decretos; 

m - apresentar ao Presidente da 
República· relatório dos se:viços do ano 
anterior realizados no Ministério. 

IV ..:.. comparecer à Câmara dos. 
Deputados é ao Sena.do Federal nos 
casos e para os fins indicados nesta 
constituição. 

Parágrafo único. Compete ao Mi
nistro da Fazenda. superintender a 
organiZação da proposta geral do or
çamento. 

Art. 92. Os Ministros de Estado 
serão, nos crimes comuns e nos de res
ponsabilidade, processados e julgados 
pelo Supremo Tribu11al Federal. e n,,s 
conexos com os do Presidente da. Re
pública, pelos órgãos competentes para 
o processo e jolgamento · dêste. 

Art. 93. Sãõ ~es de respo:o.sabill
dade, além do previsto no art;- 54, § 
único, os atos definidos em lei, nos. 
têrmos do ru::t. 89, praticados ou or
denados pelos Ministros de Estado. 

§ 1.0 Os Ministros de Estado são 
responsáveis pelos a.tos•que subscreve
rem, ainda que juntamente com o Pre
sidente da República, ou que reallm
rem por ordem dêste. 
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CAPlTULO IV 

DO PODER JUDICIÁ&'"O 

SEÇ.lf.0 I 

Disposições Preliminares 

Art. 94. O Poder Judiciãrio é exen-
cldo pelos seguintes órgãos: 

I - Supremo Tribunal Federal; 
II - Tribunal Feq_eral de Recursos: 
III - Juízes e tribunais mWtares; 
IV - Juízes e tribunais eleitorais; 
V - Juízes e tribunais do trabalho. 

Art. 95. Salvo as restrições expres-
sas nesta Constituição os juízes goza
rão das seguintes garantias: 

I - vitaliciedade, não podendo per
der o cargo senão por sentença judi
cial ou por exoneração a pedido. 

II - Inamovibilidade, exceto se 
aceitar promoção ou remoção, que se 
fará. a pedido ou quando ocorrer mo
tivo de interêsse público, reconhecido 

· pelo voto de dois terços doo juízes efe
tivos do tribunal superior competente. 
III - irredutibilidade dos venci

mentos, que todavia, ficarão sujeitos 
aos impostos gerais. 

§ 1.º A aposentadoria será compul
sória. aos setenta anos de idade ou por 
invalidez comprovada, e facultativa. 
após trinta aneis de serviço público, 
contados na. forma. da lei. 

§ 2.G· A aposentadoria., em qualquer 
caso, será decretada com vencimentos 
in~. 

T 3.0 A vitaliciedade não se esten
derá obrigatoriamente aos juízes com 
:funções llmltadas a.o preparo dos pro
cessos nem e. substituição de juízes 
julga.dores. Ser-lhe:i á assegurada,, 
entretanto, após dez anos de contfnJJo 
exercfcio no cargo. 

Art. 96. :€ vedado ao juiz: 
I - exercer, ainda que em disponi

bilidade, qualquer outra função pú
blica., salvo o magistério secundário e 
superior. bem como as funções previs
tas nesta Constituição, sob pena de 
perda do cargo judiciário;· 

II - receber percentagens, sob qual
quer pretexto, nas causas sujeitas a. 
seu despacho e julgamento; 

III - exercer atividade politico
partidária.. 

Art. 97. Co111pete aos trlbunais; 
· I - eleger os seus presidentes e de
mais órgãos de direção; 

II - elaborar os seus regimentos 
:internos e organizar os serviços das 

suas secretarias, dos seus cartórios e 
os demais serviÇOS aupdllares, proven
do-lhes os cargos na forma da lei; e 
bem assim propor ao Poder Leglslw
tivo competente a supressão de car
gos ou a.criação dêles e a fixação 
dos vencimentos que lhe são ineren
tes: 

III .....: conceder licença e férias, nos 
têrm.os da lei, aos seus membros e aos 
juízes e serventuá.rlos que lhes forem 
imediatamente subordinados. 

SEÇAO II 

Do Supremo Tribunal Federal 

Art. 98. o Supremo Tribunal Fe
deral, com sede na Capital du. Repú
blica. e jurisdição em todo o, território 
nacional, compor-se-á de onze minis
tros. Esse número, precedendo propos
ta do próprio Supremo Tribunal Fe
deral, poderá ser elevado por lei. 

Art. 99. Os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal serão nomeados pelo 
Presidente da. República, com prévia 
a.provação do Senado Federal, dentre 
brssileiros (a.rj;. 129, I e ll) de nq.
tável saber jurídico e reputação ili
bada. e que não tenham menos de trin
ta e cinco anos de idade. 

Art. 100. Os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal serão. nos crimes de 
responsabllidade processados e julga

. dos pelo Senado Federal. 
Art. 101. Ao Suprémo Tribunal Fe

deal compete: 
I - processar e julgar ooginàrla.

mente: 
a) o Presidente de. República nos 

crimes comuns; 
b) os seus próprios Ministros · e o 

Procurador Geral da República nos 
crimes comuns; 

e) os Ministros de Estado, os juízes 
dos tribunais superiores federa.is, os 
desembargadores dos Tribunais de 
Justiça dos Estados. do Distrito Fe
deral e dos Territórios, os Ministros · 
do Tribunal de Contas e os chefes de 
missão diplomática de caráter perma
nente, assim nos crimes comuns como 
nos de responsabilidade, ressalvado. 
quanto aos Ministros de Estado, o dls
dosto no tinal do art. 92;' 

d) os litigios entre Estados estran
geiros e a União, os Esta.dos, o Distrito 
Federal e os munic!p.los; 

e) as causas e conflitos entre a 
"União e os Estados ou· entre êslies; 

f) os conflitos de jurisdição entre 
os tribunais federais, entre êstes e os 
dos Esta.dos e entre Jufzes ou tribu-
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na.is de Estados diferentes, inclusive 
os do Distrito Federal e os dos Terri-
tróios; . 

g) a extradição dos criminosos. re
qUisitada por Estados estrangeiros e 
a homologação das sentenças estran-
geiras; . 

h) o habea.s-corpus, quando o coa
tor ou paciente fôr tribunal, funcio
nário. ou autoridade cujos atos este
jam sujeitos imediatamente à jurisdi
ção do Supremo· Tribunal Federal, :;e 
se tratar de crime sujeito a essa. mes
ma jurisdição em única instância; 
quando se argüir a inconstitucionali
dade da lei que decretar ou prorrogar 
o estado de sítio e, ainda, quando hou
ver perigo de se consmnar a Violência., 
antes que outro juiz ou tribunal possa 
conhecer do pedido; 

i) os mandados de segurança contra 
ato do Presidente da República. da 
Mesa da Câmara ou do Senado e do 
Presidente do próprio Supremo Tribu
nal Federal; 

j .> a execução das sentenças, nas 
causas da sua competência originária, 
sendo facultada a .delegação de atos 
processuais a juiz inferior ou a ou,· 
tro tribunal; 

k) as ações rescisórias de seus acór
dãos; 
II - julgar em reCllI'SO ordi.Ii.ário: 
a> os processos decididos em última 

_instância pelos tribunais locais ou fe
derais sôbre mandado de segurança e 
habea.s corpus, quando denegatória a 
decisão; 

b) as causas -decididas por juízes 
locais, fundadas em contrato ou tra
tados entre Estado estrangeiro e a 
União, assim como as em que forem 
partes um Estado estrangeiro e pessoa 

· do!Ililiciada no País; 
e) os crimes políticos; 
m - julgar em r~urso e..xtraordi -

nãio as causas decididas em única ou 
última instância por outros tribunais 
ou juízes: 

a) quando a decisão fõr contrá.rl;i. 
a dispositivo da Constituição, ou à. 
letra de tratado ou lei federal; 

õ) quando se questionar sôbre a 
validade da lei federal em face da 
Constituição, e a decisão recorrida. 

. negar aplicação à lei Impugnada; 
e> quando se contestar a validade 

de lei ou ato de govêmo local -em face 
desta Constituição ou de lei federal, e 
a decisão recorrida julgar válida. 11. 
lei ou o ato; 

á) quando na decisão recorrida. !I 
mterpretação da lei federal invoca.da 

fôr diversa da que lhe haja dado 
qualquer dos outros Tribunais Judi
ciários ou o próprio Supremo Tribunal 
Federal. 

IV - Rever em beneficio dos con
denados as suas decisões criminais 
em processos findos. 

Art. 102. Com recurso voluntá::-io 
para o Supremo Tribunal Federal, é 
ela competência do seu Presidente con
ceder exquartur às cartas rogatórias. 
dos tribtlJ13.is estangeiros. '°' 

SEÇÃO III 

Do Tribunal Federal de Recursos 

Art. 103. O Tribunal Federal de 
Recursos, com sede na Capital Fe
deral. compor-se-á de nove juizes, no
meados pelo Presidente da República, 
com prévia aprovação do Senado Fe
deral. dentre juristas que tenham os 
requisitos indicados no art. 99 . 

Art. 104. Compete ao Tribunal Fe
deral de .Recursos: 

I - processar e julgai· oríginària- · 
mente: ~ 

a) às ações rescisórias de seus acór
dãos: 

b) os manda.dos de segurança, quan
do a. autoridade coatora fôr Minis
tro de Estado, o próprio Tribunal ou 
o seu Presidente. 

II - julgar em grau de recurso: 
a) as causas decididas em primeira 

instância, quando a União fôr iDte
ressada como autora ou ré, assistente 
ou 0P<1ente, salvo em se tratando de 
f aléncia; e quando se tratar de crime 
praticados em prejuízo de bens, ser
viços ou interêsses da União. ressll.l.
vada a competência da justiça elei
toral e militar; 

b) as decisões de juízes locais quan
do denegatórias de habeas-corpus, e as 
proferidas em mandados de seguran
ça., sendo federal a autoridade apon
tada como coatora. 

m - rever, em benefício dos con
denados, as suas decisões criminais 
em processos findos. 

Art. 105. O Tribunal Federal de 
Recursos poderá dividir-se em câma
ras ou turmas. Precedendo proposta 
do próprio Tribunal, aprovada pe!o 
Supremo Tribunal Federal, poderão 
ser criados por lei outros Tribunais 
de Recursos em diferentes regiões do 
País, sendo-lhes fixadllS a sede e a 
Jurisdição territorial, observados os 
preceitos dos a.rts. 103 e 104. 
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SEÇAO IV 

Dos juízes e tnõunais militares 

Art. 106. São órgãos da jus~~ mi
lita.- ro Supremo Trib=al Militar e 
os tribunais e juízos inferiores que a 
léi instituir. . 

§ l.O A lei disporá sóbre o numez:o 
e a forma. da escolha dos juízes mili
tares e togados do Superior Tribunal 
Militar, os quais terão vencimentos 
iguais aos dos juizes do Tribunal Fe
deral de Recursos e determinará. a 
forma de acesso dos aduitores. 

Art. 107. A inamovibll!dade assegt1-
rada aos membros da Justiça Militar 
não os exime da obrigação de acompa
nhar as fôrças junto às quais tenham 
de servir. 

Art. 108. A justiça militar compete 
processar e ju1gar nos cr'.mes milita
res definidos em lei, os militares e 
as pessoas que lhes são assemelhadas. 

§1.0 :t;:sse !õro especial poderá. es1-
tender-se aos civis em casos expressos 
na lei, tendo em i."ista a repressão de 
crimes contra a segurança externa do 
Pais ou contra a,s instituições milita
res. 

§ 2. o A lhl regulará. a aplicação das 
penas de legislação militar em tempo 
de guerra. 

SEÇAO v· 
Dos juízes e tnõunais elei"torais 

Art. 109. Os órgãos da jUStiça eleito
ral são os seguinte: 
· I - Tribunal Superior Eleitoral; 

n - Tribunais Regionais Eleito-
rais; 

m - Juntas eleitorais; 
IV - Juízes eleitorais. 
Art. 110. o Tribunal Superior Elei

toral, com sede na Capital da Repú
blica, será. composto de julz'IS esco
lhidos: 

I - mediante eleição em e11erutlnlo 
secreto: 

a.) dois pelo SUpremo Tribunal Fe
deral, dentre os seus l\41nllltros; 

b> dois pelo Tribunal Federal de 
Recursos, dentre os seus juízes; 

c> um pelo Tribunal de Apelação 
do Distrito Federal, dentre os seus 
desembargadores: 

II - por nomeação do Presidente 
da República: 

a) dois. dentre seis cidadãos de no
tável saber jurídico e reputação ili
bada., que não sejam incompatíveis 
p0r lei, indicados pelo Supremo Tri
bunal :Federal. 

Parágrafo :único. O Tribunal Supe
rior elegerá presidente um dos Mi- . 
nlstros do Supremo Tribunal Federal, 
cabendo ao outro a· Vice-Presidência. 

Art. 111. Haverá Um Tribunal Re
gional Eleitoral na capital de cada Es
tado e no Distrito Federal. 

Parágrafo único. Mediante proposta. 
do Tribunal Superior Eleitoral, po- _ 
derá criar-se por lei um Tribunal Re
gional Eleitoral na capital de qualquer 
Território. 

Art. 112. Os Tribunais Regionais 
Eleitorais compor-se-ão de juízes es

I - mediante eleição __ em escru
tínio secreto: 

a) três pelo Tribunal de Justiça, 
dentre os seUs membros; 

b) dois pelo Tribunal de Justiça, 
dentre os juizes de direito; 

II - por nomeação do Presidente 
da :República: 

a) dois dentre seis cidadãos de no
tável saber e reputação ilibada, que 
não sejam incompatíveis por lei, in
dicados pelo Tribunal de Justiça •. -··· 

Parágrafo único. O Presidente e o 
Vice-Presidente do Tribunal Regio
nal Eleitoral serão escolhidos entre os 
três desembargadores do Tribunal de 
Justiça. -

Art. 113. o número dos juízes dos 
tribunais eleitorais não será. reduzido, 
mas poderá. ser_ elevado, até nove, 

. mediante proposta do Tribunal Su
perior Eleitoral e na forma. por êle 
sugerida. 

Art. 114. Os juízes dos tribunais elei
tora.Is, a menos que ocorra motivo. 
justificado, servirão obrigatõriamente 
por dois anos e não poderão servir 
por mais de dois biênios consecutivos. 

Art. 115. Os substitutos dos membros 
efetivos dos Tribuna.is Eleitorais se
rão escolhidos, na mesm;i. o~ e 
pelo mesmo processo, em numero 
igual para cada ca.tegoria. 

Art. 116. será regulada por lei a or
ganização das juntas eleitorais, a . que 
presidirá. um juiz de direito, e os seus 
membros serão .nomeados, depois . de 
aprovação do Tribunal Regional Elei
toral, pelo presidente dêste. 

Art. 1.17. Compete aos juízes de di
reito exercer, com jurisdição plena 
e na forma da lei, as funções de juí
zes eleitora.is. 

Parágra!o único. A lei poderá. ou
torgar a outros juízes competência 
para !Unções não declsória.s. 

Art. 118. Enquanto servirem. os 
magistrados eleitora.Is gozarã.G, no que 
lhes fõr aplicável, as garantias esta
belecidas em os números I e II do 
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art. 95. e, como tais, nao tel'lio outras 
incompatibilidades senão ::.s declara-
das na lei. , 

Art. 119. A lei regulará a competên
cia dos juízes e tribunais eleitorais. 
"Entre as a.~buições da justiça el~lto
ral, :inclua-se: 

l - o registro e a cassação de re
gistro dos partidos políticos; 

lI - a divisão eleitoral em todo o 
Pais; 

m - o alistamento eleitoral; 
lV - a. fixação da data das eleições, 

quando não determinada. por dispo
. sição constitucional ou legal; 

V - o processo eleitoral, a apuração 
da.s eleições e a expedição do dlplo
ma aos eleitos; 

VI - o conhecimento e a decisão 
das arguições de inelegibilidade; 

VII - o processo e julgamento elos 
crimes eleitorais e dos comuns que 
lhes forem conexos, e bem assim de 
habeas corpus e manda.elo de seguran
ça em matéria 'eleitoral; 

vm - o conhecimento de reclama.
Ções relativas a obrigações imposta:; 
1>9r lei aos partidos políticos, quanto 
à~ sua. contabilidade e à apuração da 
origem dos seus recursos. 

Art. 120. São irrecorríveis as de
cisões do Tribunal Superior Eleito
ral, salvo as que decluararem a. in
validade de lei ou ato contrário à 
C-Onstl.tuição Federal, e as denega
t6rias de habeas corpus ou mandado 
de segurança, cabendo, nestes casos. 
recursos para o Supremo Tribunal 
Federal. 

Art. 121. São definitivas as decisõC?~ 
des Tribunais Regionais Eleitorais. 
Delas -caberá recurso para o Tribunal 
SUpenor Eleitoral sõmente quando 

I - forem tomadas contra expressa 
disposição de lei; · 

n - ocorrer .divergência na inter
pretação de lei por dois ou mais tri
buna.is eleitorais; 

m - versarem sôbre expedição de 
diplomas nas eleições federais e es-
taduais. · 

SEÇAO VI. 

Dos juízes e tn?Juna.is do tTabalho 

Art. 122. Os órgãos da justiça. do 
trabalho são os seguintes: · 

I - Tribunal Superior do Traba
lho; 

n - Tribunais Regionais do Tra-. 
balho; · 

m - Juntas· ou juizes de concllla
ção_ e ·julgamento. 

~· 1.0 O Tribunal Superior à<:> T;;;i
balho tem a sua se-de na. Cap;t,;,J . 
Federal 

§ 2.0 A lei fixará o número d(IS Td
bunais Regionais do Trabalho e >+s 
sua.s sedes. 

§ 3.0 A lei'' instit'Ulrá as junt~s •le 
conciliação e julgamento e, nas eo- . 
marcas onde elas não forem inst.\tuí
das, poderá atribuir as suas ím-.ções 
aos juízes de direito. 

§ 4.0 Poderão ser criados por lei .i11-
tros órgãos da justiça do trabalho. 

§ 5.0 A constituição, in-w~est>dUNl.,. 

jurisdição, competência, garantias e 
condições de exercício dos órgãos da 
justiça do trabalho sP.Tão reguladas 
por lei, assegurada. a paridade de :re
presentação de empregados e elllpl"e
gadores. 

Art. 123. Compete à Justiça do 
Trabalho conciliar e j\.llgar os dis.~.!

dios individua.1s e coletivos er..tTe em
sim as demais controvérsias o:rl!inda.'S 
pregados e empregadores. e. bem a'!!
de. relaç6es do trabalho reg:dr.s !Jú> 
legislação especial. 

Parágrafo único. A lei cietermin:;r~ 
os casos em que as decisões. nos cli.'5-
sídios coletivos, podem estabe~c<:r 
normas e condições de trabalho. 

T1TULO ll 
Da j'U$f.iça dos Estados 

Art. 124. Os Estac!oi; organizarã.o a 
sua ju.stlça com observância dos ;.i·

tlgos 95 a 97 e, ainda. d<>s st-i;uint.:s 
princípios: 

I - serão inalter:'l.veis a clivit.§.o e 
a organização judiciária, dentro <!e 
cinco anos da lei que as estabele~cr. 
salvo proposta motiyada do Ti'ibuo:<J 
de Justiça; 

n - poderão- ser criados tribunais 
de alçada inferior à dos Tribunais <!.;) 
Justiça; 

m - o ingresso na ma.gistratu;·a. 
;italícia dependerá de concurso ele 
provas, organizado pelo Tr.lbunal de 
Justiça com a C(lla.boro.ção do Oonse
lho Seccional dn Ordem dos Advoga
dos do Brasll,e far-se-á a mdica.çáo 
dos candidatos, sempre que fõr :pois
s!vel, em lista triplice: 

IV - e promoção dos juízes d.e 
entrância para . entrància rar-i;e-á 
obedecendo ao critétio de dollJ por 
merecimento, · mediante li~ta triplice, 
organizada. pelo Tribur..al . de Just\i'a. · 
para cada vaga, e wn por an~guida.llé!. 
Igual proporção se observara no aceo;
so ao Tribunal de Ju..otiça, res..'lalva
do o dispo~o no intjso V, dê~ :ir-
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tlgo, os casos de merecimento, a lista 
triplice .será -0rga.niZada com os no
mes escolhidos dentre os .de todos os 
Juízes de qua,1quer entrância. Nos de 
antiguidade. que será computada na 
última entrância, o Tribunal decidirá 
preliminarmente se convirá ser pro
posto ·o juiz masis antigo; não send0 
aprovada essa condição por três q1,1ar
tos dos desembarga.dores, procederá 
à votação relativamente ao imedie:to. 
e assim por diante, até se fixar a m
dlcação; 

V - na com;iosição de qus.lquer-tri
tiunal, será ressalvado certo número 
de lugares, não inferior a 1/5 nem su
perior a 1/3, para. serem preenchidos 
por advogados e membros do minis
tério público, de notório merecimento 
e reputação ilibada, com dez anos, 
pelo menos, de prática forense. Pàra 
cada vaga, votará o tribunal em sessão 
cada vaga. votará o tribunal em sessão 
e escrutínio secreto, lista triplice. Es
colhido uxn membro de ministério pú
blico, será preenchida por advogado 
a vaga seguinte; 

VI - serão fixados os \•=cimentos 
dos desembargadores em quantia não 
inferior à que recebem, a qualquer 
titulo, os secretários de Estado; e os 
demais juízes vitalícios, com diferen
ça não excedente a trinta. por cento 
de uma para outra entrância, atri
buindo-se aos de entrância mais ele
v.ada não menos de dois terços dos 
vencimentos dos desembargadores; 

vn - em caso de mudança de sect~ 
do juízo, é facultado ao juiz remover
.se para a nova sede ou pedir disponi
bilidade com vencimentos integrais; 

VIn - só por proposta do Tribunal 
de Justiça poderá ser alterado o nú
Jllero dos seus membros e dos de qual
quer outro tribunal estadual; 

IX - é da C-OJllpetência privaitva do 
'Iribunal de Justiça--processar e jul
gar os juízes inferiores, nos crimes 
comuns e nos de responsabilidllde. 

X - poderá ser illstituida a. justiça 
de paz teinporária, com atribuição 
judiciária de substituição, exceto pa
ra. julgamento, finais ou.,,recorríve.is, 
e competência. para a habilitação e 
celebração de CllSalllentos e outros 
atos que a. lei indicar; 

XI - poderão ser cris.dos juízes 
togados com investidura limitada a 
certo tempo e competência. para jul
gamento das causas de pequeno va
lor. :tsses Juizes . poderão substituir os 
juizes Vitalícios; . 

XIl -. a. jUSt!Ça. militar estadual, 
organi""'da com observàncía. dos pre-

ceitas da lci federal (art. 5.0 n.0 XVI. 
f), terá como órgão de :i:irimeira ins
tância os conselhos de justiça. e como 
órgão de segunda instância um tri
bunal especial ou o Tribunal de Jus-

. tiça. 
TíTULO m 

Do lliini>tério Público 
Art. 125. A lei organizará o Ministé

rio Público da União pei·ante a Jus
tiça comum, a militar, a eleitoral e a 
do trabalho, instituindo também os 
demais órgãos que se tornarem ne
cessários. 

Art. 126. O Ministério Público Fe
deral tem por chefe o Procurador Ge
ral da República, nomes.do pelo Pre
sidente da República, com prévia 
aprovação do Senado Federal, dentre 
cidadãos que tenham os requisitos in
dicados no art. 99, e será demissível 
ad nutum. 

Parágrafo único. Nos Estados, a 
União--será.. __ representada em juízo 
pelos procuradores êls. República, po
dendo a lei cometer essa representa
ção, nas comarcas do interior, ao mi
nistério ·público local. 

Art. 127. Os membros do Ministério 
Público da União, do Distrito Feder:i.l 
e dos Territórios ingressarão nos car
gos iniciais mediante concurso e a lei 
lhes assegurará estabilidade depois de 
dois anos de exercício. Só por sentença 
judicial ou proce;>so administrativo; 
facultada a mais ampla defesa., se lhes 
poderá decretar a exoneração. 

Art. 128. Nos Estados, o Ministério 
Público será organizado pelas leis lo
cais, observados os preceitos do artigo 
anterior, e mais o de promoção, de eo
trância e entrância, a fim de que fique 
assegurada a carreira. 

T!TULO IV 
Da. d.ecla.ração de direitos 

CAPlruLO I 
Da. nacionalidade e da: ciãada.nia 

Art. 129. São brasileiros: 
I - os nascidos no Brasil, ainda. que 

de pai estrangeiro, não residindo êste 
a serviço do govêrno do seu .país; 

II - os filhos de brasileiro ou bra
sileira, nascidos -em pais estrangeiros: 

a.) quando -os pais estiverem a. ser
viço do govêrno do Brasil; 

b) se fixarem residência no Brasil 
e, até quatro anos a.pós a maioridade. 
política, optarem pela nacionalidade 
brasileira; · 

m - os que adquiriram a nacionali
dade brasileira, nos tênnos do art. 69, 



- 241-

ns. IV e V, da. Constituição de 24 de 
f everelro de 1891; 

IV - os estrangeiros naturalizados 
por outra forma. 

Art. 130 Perde a nacionalidade o 
brasileiro: . 

I - que, por naturalização voluntá
ria., adquirir outra nacionalidade; 

II - que, sem licença. do Presidente 
da. República, aceitar de govêrno es
trangeiro comissão, emprêgo ou pen
são; 

m - que; por sentença ji.:dicial, em 
processo que a lei estabelecer, tiver 
cancelada a sua. naturalização, por 
tiver cancelada a. sua naturalização, 
por exercer atividade nociva ao in
terêsse nacional. 

Art. 131. São eleitores os brasileiros 
maiores de dezoito anos qi.:e se afü
tarem na forma da lei. 

Art. 132. Não podem alista:;:--se elei
tores: 

I - os que não sabem ler e escrever: 
II - os que não se e~rimem na 

língua nacional; 
m - os que estão privados, tempo

rária ou definitivamente, dÓs direitos 
políticos. 

Parágrafo· único. Também não po
dem alistar-se eleitores, as praças de 
pré, salvo os aspirantes a oficial, os 
sargentos e os alunos das escolas mili
tares de ensL'1o superior. 

Art. 133. O alistamento e o voto são 
obrigatórios para os brasileiros de am
bos os sexos, tendo-se em Vista as exce
ções e sanções estabelecidas em lei. 

Art. 134. O sufrágio é universal e 
direto; o voto é secreto e fica assegu
rada a representação proporcional cio:; 

'partidos políticos nacionais pela for
ma que a lei prescrever. 

Art. 135. Só se susp<'.ndem ou se 
perdem os direitos politicos nos casos 
aqui particularizados. 

~ 1.0 Suspendem-se: 
I - por incapacidade civil absoluta; 
II - por condenação criminal. en-

quanto durarem os seus efeitos. 
~ 2.0 Perdem-se: 
I - nos casos estabelecidos no ar

tigo l30; 
II - pela recusa prev~a no artigo 

141, § 8.0 ; 

m - pela aceitação de titulo no
biliário ou condecoração estrangeira 
que importe restrição de direito ou de-
veres perante o Esta.e..,. -· 

Art. 136. A perda dos direitos políticos 
acarreta, simultâneamente, a do cargo 
ou função pública.. 

Art. 137. A lei estabel=á. as con-

dições de reaquifilção- dos direitos po
llticos e da nacionalidade. 

Art. 138. São :inelegiveis os inalis
táveis e os referidos no parágrafo único 
do art. 1S2. 

Art. 139. São também inelegíveis: 
I - para. Presidente e Vice-Presi

dente da República: 
a) o Presidente que tenha exerC.:.do 

o cargo em qualquer espaço de tempo 
do período imediatame:nte anterior. e 
bem assim o Vice-Presidente que lhe 
tenha sucedido ou que:n, dentro dos 
seis meses anteriores ao p1eito, o haja. 
substituído; 

bJ até seis meses dcp:iis àc afasta
do definitivamente das funções, os ;;o
vernadores, os interventores fcd.erais, 
nomeados de aeôrdo co:n o a:-t. 12. os 
ministros de Estado e o Prefeito e.o 
Distrito Federal; 

cJ até três meses depois de c~s;,=·

das definitivamente as suas funç5i:s, 
os ministros dD Supremo Tribunal Fe
deral e o Procurador Ge:;al da Rep-ú
blica. os chefes de estaco-maior, os 
juízes, o proeurador-ger.al e os pro
curadores regionais da justiça eleitoral 
os secretár!os de Estado e os chefes 
de policia; 

n - - pa:::a. governador : 
a) no respectivo Estado, o gover

nador que haja i:xercido o cargo em 
qualqi.:er espaço de tempo do per .iodo 
imediatamente anterior ou quem ll1e 
haja sucedido ou, dentro dos seis 
meses anteriores ao pleito. o te.."lha 
substituído; e o interventor federal no
meado na forma do art. 12, que tenha 
exercido as suas funções em qualquer 
espaço de tempo do período goverr;.a
mental imediatamente anterior; 

bl até um ano depois ee afastados 
definitivamente das suas funções, ':> 
Presidente, o Vice-Presidente da. Re
pública e os substitutos que hajam 
assumidos a presidência; 

cJ no respectivo Estado e até t.r&s 
meses depois de cessada definiti•·a.
mente as suns funções, os secretários 
de Estado, os comandantes das regiões 

. militares, os chefes e os comandantes 
de policia. os magistrados federais e 
estaduais e o chefe do Mlr..istério Pú
blico; 

dl até três meses depois de ce=
das definitivamente as suas funções · 
os que forem· inelegíveis para Presi
dente da República, salvo os referidos 
nas alfneas a e b déste número; 

m - pa,i°a Prefeito, o que houver 



-242-

ex:ercidc. o cargo. no período imedia
t.·;.mente anterior, e bem ass1m o que 
lhe tenha sucedido ou, dentro dos seis 
ll~eses anteriores a.o pleito. o haja subs
tituído: e, igualmente, pelo mesmo 
praoo. as autoridades policiais com ju
t"i:;dtção no município; 
. I"J - para a Câmara das Deputados 
e o Senado Federal, as autoridades re
í erida.s em os ll úmeros I e II, nas mes
mos condições em um e outro estabele
ci;tas. se em exercício nos três meses 
autcriores ao pleito; 

V - pm:a as· ::.ssemblélas legislativas 
até dois meses depois de cessadas defi-
11l.tiva:n.ente as suas funções, os gover
n;,dores e sei::retários de Estado·: 

Parágrafo 'Único. Os preceltos dêste 
artigo aplicam-se aos titulares, assim 
efrtivos como interinos. dos cargos 
:mencionados. , 

Art. 140. São ainda inelegíveis. nas 
Jncsmas condições exaradas do artigo 
ani;e::icr. o .cônjuge e os parentes ou 
afms. até o segundo gráu: 

I - do Presidente e do Vice-Pre
sidente da República ou substituto que 
a.~suml~ a presidência: 

a;) para Presidente da • República; 
bi para Governador; 
cl para Deputado ou Senador, sal

vo se já tiverem exercido o mandato 
ou forem eleitos simultâneamente 
com o Presidente e o Vice-Presidente 
d;. República. 

II - do Gove.."nador ou Interventor 
Federal. nomeado de a.cõrdo com o 
art. 12 no respectivo Estado. 

!l) para .Qove..'"Illldor; 
. b) para Deputado ou Senador sal
vo se já tiverem exercido o mandato 
<!U fo::em eleitos simultâneamente com 
o- Governador. 

m - do Prefeito, para Prefeito. 

CAP1TULO II 

Do.; Direitos e das Garantias 
Indit>iduais 

Art. 141. A Constituição assegura 
Ms brasileiros e aos esfia.ngeiros re
sidentes no Pais a inviolabllidade dos 
direitos concernentes à Vida, à liber
d~.de, à segurança "individual e à pro
priedade nos têrmos seguintes:_ -

* 1. • Todos são iguais perante a lei. 
§ 2.0 N'mguém pode ser obr'..gado a 

:r to,Zer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei. 

~ 3.0 A lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato juridico perfeito e a 
c<>loa julgada. 

l 4.0 A lei não podet"á excluir da 

apreciação do poder judiciário qualquer 
lesão de direito indiVidual. 

§ 5.0 E' livre a manifestação do pen
samento sem que dependa de censura 
salvo quanto a espetáculos e diversões 
públicas, respondendo cada um, nos 
casos e pela forma que a lei preceituar, 
pelos abusos que cometer. Não é per
mitido o anonin:!ato. E' assegurado o 
direito da resposta. A publicação .de 
livros e periódicos não dependerá de 
licença do poder público. Não será 
tolerada, porém, propaga'1.da de guerra 
ou de processos violentos para sub
verter a ordem pública~ social, ou de 
idéias que visem a estabelecer distin
ções por motivo de r:aça ou de classe. 

§ 6.0 E' inviolável o sigilo da corres
pondência. 

~ 7.0 E' inviolável a libe1·dade de 
consciência e de crença, e assegwado 
o livre e!l:erc!cio dos cultos religiosos. 
desde que não contrariem a ordem 
pública: ou os bons costumes. As as-
socTãç~religiosas ___ adquirirão perso-
nalidade jurídica na fornia da lei cm!. 

§ 8.0 Por motivo de conVicção reli
giosa, filosófica ou política, ninguém 
será privado de nenhum dos seus di
reitos, salvo se a invocar para se elti
mir de obrigações, encargos 011 ser
viço impostos pela lei aos brasileiros 
em geral, ou para recusar os c;.ue a 
mesma lei estabelecer em substitúição 
daqueles deveres para atender a es
cusa de consciência. 

§ 9. 0 Será prestada assistência reli
giosa às fôrças armadas. -bem como 
será, quando solicitada, nos estabeleci
mentos de internação coletiva, con
tanto que não haja constrangimento 
dos favorecidos. A assistência religio
sa às fôrças armadas será prestada 
por brasileiro nato. 

§ 10. Os cemitérios terão caráter se
cular e serão administ.rados pela au
toridade municipal. E' permltiào a 
tôdas as confissões religiosas pratica
rem nêle os seus ritos. As associações 
religiosas poderão. na forma da lei, 
manter cemitérios particulares. 

§ 11.0 A todos é licito reunirem-se 
sem armas, e não poderá intervir a 
policia senão para. assegurar ou resta
belecer a ordem pública. Com êsse 
intuito, poderá. a policia designar o 
local para a reunião, ·contanto que, 
assim procedendo, não a impossibmte 
ou frustre. 

§ 12.0 E'· garantida a liberdade de 
associação para fins lícitos. 

Nenhuma associação poderá ser com
pUlsôria.mente dissolVida senão em 
virtude da scntença. judiciaL 
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~ 13[0 E' vedada a organização, o re
gistro ou o funcionamento de qual
quer partido político ou associação, 
cujo programa ou ação contrarie o i·e
gime democrático, ou os direitos fun
damentais do homem. 

§ ,14_ 0 E' livre o exercício de qualquer 
profissão, observadas as condições de 
capacidade que a lei estabelecer. 

r. 15.º A casa é- o asilo inviolável do 
individuo. Ninguém yoderá nela pe
netrar à noite, sern consentimento ào 
moradór, a não ser para. acudir a vi
tima de crime ou desastre, nem du
rante o dia forà dos casos e pela 
forma que a lei estabelecer. 

i 16.º E' garantido o direito de pro
priedade, excetuado o caso de desapro
priação por necessidade ou utilidade 
plib!ica ou por interêsse social, medi
ante prévia e justa il1de!1ização. Em 
caso de perigo iminente, como guen·a 
ou comoção intestina, as autoridades 
competentes poderão usar da proprie
dade particular, se assim o .exigir o 
bem público, .ficando, porém, assegu
rado o direito a indenização ulterior. 

~ 17 Os inventos industriaias perten
ceni aos seus autol'es. aos quais a lei 
garantirá privilégio temporário ou, se 
a 1'Ul~arização convier à coletividade, 
concederá justo prêmio. 

.~ 18 E' assegurada. a propriedade das 
marcas de indústria e comércio, bem 
como a exclusividade do uso do nome 
con1ercial. · 

§ 19.0 • Aos autores de .obras literá
rias, artísticas ou . científicas pertence 
o direito exclusivo de reproduzi-las. 

Os herdeiros dos autores gozarão· dês
se direito pelo tempo que a lei dtermi
nar. 

~ 20.0 Ninguém será prêso senão em 
flagrante delito ou por ordem escrita 
da autoridade competente, nos casos 
expressos em lei. 

§21.0 Ninguém sera levado à prisão 
ou nela detido se, permitindo a lei, 
prestar fiança Idônea, nem poderá ser 
conservado na .Prisão a não ser nos 
ca..~ especificados em lei. 

~ 22.0 A prisão ou detenção de qual
quer pessca será imediatamente comu
nicada. ao juiz competente, que se 
ela não fôr legal, a relaxará· e, nos 
casos previstos em lei, promoverâ a 
responsabilidade da autoridade voa
tora. 

~ 23.0 Dar-se-á habeas-corpu:; sem
pre que alguém sofrer ou se achar 

, axneaçado de sofrer violência ou coa
ção em sua liberdade de locol'.lloção, 
por ilegalidade ou abuso de poder. 

Nas transgreções disciplinares, não 
lugar o habeas-corpus. 

§ 24.0 Para a proteção de direito li
quido e certo não amparado por habe

. as-corpus, conceder-se-á mandado de 
segurança, seja qual fôr a autoridade 
responsável pela ilegalidade ou abuso 
de poder. 

§ 25.0 E' ,assegurada aos acusados 
plena defesa, com todos as meios e re
cursos essenciais a ela, desde a no~ 
de culpa, que, assinada peia autoridade 
competente, com os ncmes do acw;ador 
e das testemu.."lhas será entregue ao 
prêso dentro em vinte e qitatro horas. 

§ 26.0 Não haverá fôro :privilegiado 
nem juízes e tribunais de exceção. 

§ 27.0 Ninguém sel'á processado nem 
sentenciado senão pela autoridade 
competente e em conformidade com 
lei anterior. 

§ 2s.0 A lei penal regulará a indivi
dualiza~ão da pena e só retroagirá 
quando beneficiar o ?.êu. 

§ 29.0 Nenhuma pena passará da 
pessoa do deliqüente. 

§ 20.0 Não haverá pena de morte, 
de banimento, de confisco nem de ca
l'áter perpétuo. São ressalvadas, à pena 
de morte, as disposições da legislação 
militar em tempo de guerra com país 
esttangeiro. 

§ 31.º Não haverá prisão por dívidas, 
muitas ou custas, excetua.das, na for
ma da lei, a. do depositário e a prove
niente de obrigação alimentar. 

§ 32.0 Não serâ concedida a extra
dição, por crimes políticos ou de opi
nião, de súdito estrangeiro e, em caso 
nenhum, a de brasileiro. 

§33.0 Nenhwn tributo será exigido 
nem aumentado sem que a Iei o esta
beleça e não se efetuará a sua cobran
ça, em cada exercício sem prévia au
torização orçamentária, ressalvada. 
porém, a. tarifa aduaneira e o 1Illpôsto 
lançadt> por motivo de guerra. 

§ 34.0 O poder público, na forma que 
a lei estabelecer, concederá assistência 
judiciária aos necessitados. 

§ 35.0 A l~i assegurará.: 
a) o rápido andamento dos pro

cessos nas repartições públicas; 
~ a ciência aos intei:essados dos 

despachos e das informações a que 
êles se refiram; 

c) a expedição das certidões re
queridas para a defesa de direitos; 

d) a expedição das certidões re
queridas para esclarecimentos de ne" 
gócios administrativos, salvo se a bem 
do interêsse püblico, se inlpuser sigilo. 

§ u.0 E' concedido a quem quer que 
seja ó dil'ei~ de representar, mediante 
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petição dirigida. aos poderes públicos, 
contra. abusos de autoridades e pro
mover a. responsabilidade delas. 

§ 37.0 Qualquer cidadão será parte 
legitima. para :pleitear a anulação ou 
a declaração de nulidade de atos lesi
vos do patrimônio da União, dos Esta
dos ou dos municípios, e bem assim 
das entidades autárquiea.S e de eco
nomia mista. 

Art. 142. Em tempo de paz qualquer 
pessoa poderá, com os seus bens, en
trar no território nacional., nêle 'Per
manecer 'ou dêle sair, respeitadas as 
prescrições da lei. 

Art. 143. O Govêrno Federal poderá 
expulsar do ·território nacional o es
trangeiro nocivo à ordem pública. 

Art. 144. A especüicação dos direitos 
e garantias expressas nesta Constitui
ção não exclui outros direitos e garan
tias decorrentes do regime e dos prin
cípios que ela adota. 

TíTULO V 

Da ordem econômica e Social 

Art. 145. A ordem econômica tem 
por base os princípios da justiça social 
conciliando a liberdade de iniciativa 
com a valorização humana do tra
balho. 

Parágrafo único. E' assegurado a to
dos trabalho que possibilite existência 
digna. O trabalho é dever social. 

Art. 146. A União é reconhecida a 
faculdade, mediante lei especial, de 
intervir no dominio econômico e de 
monopolizar determinada indústria ou 
atividade. A intervenção terá por base, 
o interêsse público e por limite os di
reitos fundamentais assegurados nesta 
Constitulção. 

Parágrafo único. A lei que regular 
o trabalho, a produção e o consumo 
poderá estabelecer as limitações exi
gidas pelo bem público. 

Art. 147. O uso da propriedade-será 
condicionado ao bem estar social. A 
lei Poderá, com observância do disposto 
no artigo 141 § 16, pormover a justa · 
distribuição da propriedade com igual 
oportunidade para todos. 

Art. 148. A lei reprimirá tôda e qual
quer forma de abuso do poder econô
mico, inclusive as uniões em agrupa
mentos de empresas individuais ou so
ciais, sejam de que natureza fõrem, 
com o intuito de dommar os merca
dos nacionais, eliminar a concorrên
cia e aumentar arbitrà.ria.mente os lu
cros. 

Art. 149. A lei disporá sõbre o regime 
dos bancos de depósito, das emprêsas 

de seguro, de capitalização e de finS 
análogos. 

Art. 150. A lei disporá acêrca do re
gime das emprêsas concessionárias de 
serviços públicos federais, estaduais e 
municipais. 

Será. determinada a fiscalização e a 
revisão das tarifas dos serviços explo
ra.dos por concessão, a fim de que -OS 
lucros dos concessionários. não exce~ 
dendo a justa remuneração do capital, 
Jh.es permitam atender as necessidades 
de melhoramentos e a ex-pansão dêsses 
serviços. Aplicar-se-á a lei às con
cessões feitas no--regime_ anterior de 
tarifas estipuladas para todo o tempo 
de duração do contrato. 

Art. .151. As minas e demais rique
zas do subsolo, bem com as quedas de 
água, constituem propriedades distin
tas das do solo para o efeito de explo
ração ou aproveitamento industrial. 

Art. 152. O aproveitamento dos re
cursos minerais e de energia hidráu
lica--Oepen;i_e de autorização ou conces
são federal rià forma da lei. 

! 1.0 As autorizações ou concessões 
serão conferidas exclusivamente a pes
soas físicas ou jurídicas bl'asileiras. 
garantida ao proprietário do solo in
denização pelo dano ou pela ocupação 
de suas terras. 

§ 2.0 Prescindirá de autorização . ou 
c1>ncessãc o aproveitaJllent::i de ener
gia hidráutlica de potência reduzida 
para uso exclusivo do proprietã1io' da 
fonte de energia. 

§ 3.0 Satisfeitas as condições exigi
das pela lei, entre as quais a de pos
suírem os necessários serviços técni
cos_ e administrativos, os Estados pas- . 
sara.o a exercer dentro dos respecti
vos territórios a atribuição constante 
dêste artigo. ' 

§ 4.0 A União, nos casos indicados 
na lei, tendo em mira o interêsse ge
ral, auxiliará os Estados nos estudos 
r~erentes às suas águas tenno-mine
rã!s de aplicação medicinal, e no apa
relhamento das estâncias ·destinadas 
ao uso delas. 

Art. 153. A usura, em tõdas a.s suas 
modalidades, será punida na forma da 
lei. 

Art. 154. A navegação de cabotagem 
para o transporte de mercadorias é pri
vativa dos navios na.cióhais. 

Pará.grafo único. Os proprietários, 
armadores e coIIla.Ildantes de na...-ios 
nacionais, bem como dois têrços, pelo 
menos,· dos seus tripulantes, devem ser 
brasileiros natos. · 
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Art. 155. A lei facilitará a fixação 
do homem no campo, estabelecendo 
planos de colonização e de aproveita
mento das terras públicas. Para êsse 
fim, serão preferidos· os nacionais. os 
habitantes das zonas empobrecidas, e 
os desempregados. 

§ 1.0 Nas concessões de terras de
volutas, os Estados assegurarão aos 
posseiros que nelas têm morada habi
tual, a preferência para aquisição de
las até vinte e cinco hectares. 

§ 2.0 Nenhuma alienação ou conces
são de terras públicas com área su
perior a dez mil hectares será feita sem 
prêvia autorização do Senado Federal. 

§ 3.0 Tod,o aquêle que, não sendo 
proprietário rural nem urbana, ocupar 
por dez anos ininterruptos, sem opo
sição nem reconhecimento de domí
nio alheio, trecho de terra atê vinte 
e cinco hectares tornando-o produtivo 
por seu trabalho e tendo nele sua mo
rada, adquirir-lhe-á a propriedade, me
diante sentença declaratória devida
mente transcrita. 

Art. 156. A legislação do traba
lho obedecerá aos seguintes preceitos 
além de outros que visem a melhoria 
da condição dos trabalhadores: 

I - proibição de diferença de sa
lário para um mesmo trabalhador por 
motivo de idade, sexo, nacionalidade 
ou estado civil; 

n - salário mínimo capaz de sa
tisfazer, conforme as condições de cada 
região, as necessidades · normais do 
trabalhador e de sua famfüa: 

m - participação obrigatória do 
trabalhador nos lucros das cm:i»'êsas, 
direta ou indiretamente, nos têrmos 
e pela fox:ma que a lei determinar. 

IV - trabalho diário que não exceda 
oito horas, exceto nos casos e nas con
dições previstos em lei; 

V - proibição de trabalho a meno
res nos casos e nas condições estabe
lecidas em lei; e a mulheres e me
nores de dezoito anos quando notur
no ou eXecutado em indústrias insalu
bres; 

VI - repouso semanal com remune
ração, preferentemente aos domingos 
e, no limite das exigências técnicas das 
emprêsas, nos feriados ciVis e religio
sos, de acôrdo com a tradição 1ocal; 

VII - férias anua.is com remunera
ção; 

VIII - estabilidade na emprêsa ou 
nas explorações rurais, bem como in
denização ao trabalhador despedido, 
nos casos e nas condições que a lei es
tatuir; 

IX - assistência médica preventiva, 
sanitária e hospitalar ao trabalfiador, 
assim como ã gestante, que terá direito 
ao descanso antes e depois do parto, 
sem prejuizo do emprêgo nem do sa
lário; 

X - previdência, mediante contri
buição da União, do empregador e do 
empregado, em favor da maternidade 
e contra as conseqüências da velhice, 
da invalidez, da doença e da morte. 
Obrigatoriedade da instituição do se
guro pelo empregador contra os aci
dentes do trabalho; 

XI - assistência aos desempregados; 
XII - reconhecimento das conven

ções coletivas de trabalho; 
XIII - fixação das percentagens 

de empregados brasileiros, que devam 
ser mantidos obrigatoriamente nos ser
viços públicos dados em concessão e 
nos estabelecfmentos de determinados 
ramos de comércio r. indústria. 

Parágrafo único. A legislação do tra
balho não admitirá distinção entre o 
trabalho manual ou técnico e o tra
balho intelectual nem entre os pro
fissionais respectivos, no que cor.cerne 
às garantias e aos beneficias dessa le
gislação. 

Art. 157. E' reconhecido o direito de 
greve, cujo exercício a lei regulará. 

Art. 158. E' livre a associação pro
fissional ou sindical: ser-lhe-à regu
lada .;>or lei a forma de constituicão, 
a representação legal nos contratos ·co
letivos de trabalho- e o exercício de 
funções delegadas pelo poder pú

blico. 
Art. 15S. E' vedada a propriedade de 

emprêsas jornalísticas, sejam políticas 
ou simplesmente n'Oticiosas, assim 
como a de radiodifusão, a sociedades 
anónimas por ações ao portador e a 
estrangeiros. Nem êstes, nem as pes
soas jurídicas, excetuados os partidos 
politicos nacionais, poderão ser aci
onistas das sociedades anônimas que 
são proprietárias dessas emprêsa.s. A 
brasileiros natos caberá, exclusiva
mente, a responsabilidade principal 
e a orientação intelectual e adminis
trativa em relação a elas. 

Art. 160. Só brasileiros poderão exer
cer profissão liberais, e só a êles se 
permitirá a revalidação de diploma 
expedido por estabelecimentos estran
geiros de ensino. 

Parágrafo único. Na falta de téc
nicos nocionais e consoantes as neces
sidades ocorrentes, a lei regulará a 
admissão de especialistas estrangeiros 
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nos serviços p\íbllcos e nas atividades 
particulares. 

Art. 161. A seleção, entrada, distri
buição e fixação de imigr=tes ficarão 
sujeitas, na forma da lei, às exigências 
e conãições determinadas pelo interês
se nacional. 

Parágrafo único. Um mesmo órgão 
da administração federal coordenará 
aquêles serviços, os de naturalização 
;i os de colonização, com aproveita
mento de nacionais. 

TíTULO VI . 
Da Familia, da Educação e da Cultura 

CAPíTULOI 
Da Família 

Art. 162. A fanu1ia é constituída pelo 
casamento de vincUlo • indissolúvel e 
tem direito à proteção especial do Es
tado. 

Pa..-á.grafo único. O casamento será 
civil, e gratuita a sua celebração. O 
casamento religioso equivalerá ao ca
samento civil se, observados os impe
dimentos estabelecidos em lei· e de 
conformidade com as prescrições dela, 
assim o requerer o celebrante ou qual
quer interessado, contanto que seja 
o ato inscrito no registro civil. · 

Art. 163. A lei assegurará assistência 
à maternidade, à infância e à adoles
cência, e atnparará as familias de prole 
numerosa. 

Art. 164. A vocação para suceder em 
bens de estrangeiros existentes no Bra
sil será regulada pela lei brasilei.'"a e 
em benefieio do cônjuge ou de filhos 
brasileiros sempre que lhes não seja 
tnals favorâvel a lei nacional do de 
cujus. 

CAPíTULO II 
Da Educação e da CUltu.ra 

Art. 165. A educação é direito de to
dos e será ministrada pela família 
e pelos poderes públicos. 

Art. :166. O ensino, em todos os graus, 
é livre ã. iniciativa particular, respei
tadas as leis que os regulem, sendo o 
priznárlo ministrado obrigatóriamente 
por meio de idioma nacional. 

Art. 167. As emprêsas industriais, 
comerciais e agrícolas em que traba-

1 lbarem mais de cem pessoas são obr!
gad0$ a manter ensino p:rimârlo gra
tuito para os seus servidores e os fi
lhos dêstes. As emprêsas industriais e 
comerciais são obrigadas a lllinistrar, 
em cooperação, ensino profissional aos 

seus trabalhadores menores, pela. fo_r
ma que a lei estabelecer, respeitados os 
direitos dos professôres. 

Art. 168. A freqüência ao ensino 
primário será, na forma da lei, obriga-
tória. · 

Art. 169. E' garantida a liberdade de 
cátedra. 

Art. 170. O ensino religioso nas es
colas oficiais constituirá matéria do 
seus horârios, será de matrícula fa
cultativa, e ministrar-se"á. de acôrdo 
com a confissão religiosa dó-aluno, 
manifestada por êle, se fôr capaz, ou 
pelo seu representante legal ou respon-
sável. . 

Art. 171. A União aplicará nunca 
menos de dez por cento, e os Estados. 
o Distrito Federal e os mm1icípios 
nunca menos de vinte por cento da 
renda anual resultante dos impostos 
na manutenção. e desenvolvimento do 
ensino. 

Art. 172. O pr-0vimento efetivo das 
cátedras nos estabelecimentos públi
cos de ensino secundário e superior .. 
far-se-á mediante concurso de pro
vas e d títulos. 

Art. 173. As obras, monumentos e 
documentos de valor histórico e artís
tico, bem com() os monumentos natu
rais, as paisagens e os locais dotados 
de beleza. ficam sob a proteção especial 
do poder público. 

TíTULO VII 

Das fôrças armadas 
Art. 174. As fôrças armadas, cons

tituídas essencialmente pelo ·Exército, 
Marinha e Aeronáutica, são iDStitui
ções nacionais permanentes, organiza
das C()m base na hierarquia e na dis
ciplina sob a autoridade suprema. do 
Presidente da República e dentro dos 
limites da lei. 

Art. 175. As fôrças armadas- desti
nam-se a defender a Pátria e garan
tir os poderes constitucinonais, bem 
como a lei e a ordem. 

Art. 176. Cabe ao Presidente da Re
pública a direção politica da suerra 
e a escolha dos comandantes-chefes 
das fôrças em operação. · 

Art. 177. Os problemas relativas à . 
defesa do Pais serão estudadas pelo 
CollSelho de Segurança Naeional e pe
los órgãos especiais das fôrças arma
das, destina.dos à preparação delas 

.para a mobilização e as operações mi
·lltares. 

§ 1.0 O Conselho de Segurança Na
cional será dirigido pelo Présidente 
da...Bepúbllca, e dêle participarão, na 
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qualidade de membros efetivos, os mi
nistros de Esta.d.o e os chefes de estado
ma.ior que a lei determinar. O Presi
dente da República indicará quem o 
deva substituir nos seus impedimcntcs. 

§ 2.0 A lei regulará a organização, a 
competência e o ..funcionamento do 
C-Onselho de Segurança Nacional. 

Art. 178. Nas zonas indispensáveis 
à defesa do Pafs, não se permitirá, 
sem prévio assentimento do Conselho 
de Segurança Nacional: 

I - qualquer ato referente a -conc~s
"5ão de terras. a abertura de vias de 
comunicação e :y instala~ão d~ meios 
~e transmissão; 

I! - a construção de pontes e estra
das internacionais; 

m - o estabelecimento ou explor<l
;ão de quaisquer indústrias que in
teressem à segurança do Pais. 

~ l.O A lei especificar~ as zonas in
:ils;lensãveis à defesa nacional. re
gulará a sua utilização e providencial"á 
para que, nas indústrias nelas· situa
das, predominem capitais e trabalh<l
dores brasileiros. 

~ 2.0 As auto1izações de que tratam 
~ ns. I, II e m poderão, em qualquer 
tempo, ser modificados ou cassadas 
p-ela Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 179. Todos os brasileiros são 
obrigados ao serviço militar ou a ou
tros encargos necessários à defesa da 
Pátria, nos têrmos e sob as penas da 
lei. - _ 

~ l.º AS mUlheres 1'.icam isentas do 
geryiço militar, mas sujeitas aos en
cargos que a lei estabelecer. 

~ 2.0 A obriga.Ção militar dos ecle
l>iásticos será cumprida nos serviços 
das fôrças armadas ou mediante assis
t~ncia espiritual prestada a estas. 

§ 3.0 Nenhum brasileiro poderá, de
pois de cumprir dezoito anos de idade, 
exercer função pública ou ocupar em
prêgo em 1nStitulção autárquica, . so
:::iedade de economia mista ou emprêsa 
concessionária de serviços públiclli 
3em a prova do alistamento militar, 
nu. completados os vinte e dois anos, 
sem o cumprimento das obrigações es
tabelecidas neste artigo oü sem a isen
ção legal. 

~ 4.0 Para favorecer o cumprimento 
das obrigações militares, são admiti
das as escolas de instrução militar. 

Art. 180. As patentes, com as van-. 
tsgens, regalias e prerrogativas a elas 
inerentes, serão garantidas, em tõda a 
plenitude, aos oficiais da ativa. e da 
reeerva, assim como aos reformados. 

§ 1.0 Os títulos, postos e uniformes 
militares são privativos do militar em 

atividades ou da reserva e do refor
mado. 

' ~ 2.º Ressalvado o principio de anti-
guidade para a promoção de segundo
tenente até capitão e capitão-tenente. 
as promoções nas fôrças armadas, em 
todos os graus de hierarquia, obede
cerão ao critério do merecimento e àa 
antiguidade. Em tempo de guerra ex
terna ou insurreição armada, são per
mitidas as comissões e as promoções 
por serviço assinalados. 

§ 3.0 O oficial das fôrças armadas só 
perderá o põsto e patente por conde
nação passada em julgado a pena res
tritiva da liberdade individual por mais 
de dois anos, ou se fôr. nos casos pre
vistos em lei, declarado indigno do ofi
cialato ou com êle incompatível, con
forme decisão de tribunal militar de 
caráter permanente em tempo de paz 
ou . de tribunal especial em tempo de 
guerra. quer externa, quer civil. 

§ 4.0 O militar que, estando em ser
viço ativo das fôrças armadas, aceitar 
cargo público, estranho à sua carreirn 
será transferido -para a reserva, com o.; 
direito~ e deveres definidos em lei. 

§ 5.0 O militar em atividade que 
aceitar cargo público temporário, ele
tivo ou não, será agregado ao respec
tivo· quadro e sàmente por antigüidade 
contará tempo de serviço. para a pro
moção, transferência para a resen•a 
ou reforma. Depois de oito anos de 
afastamento, continues ou não, será. 
na forma estatuida por lei. transferido 
para a reserva e contará tempo para a 
reforma. 

§ 6.0 O militar que estiver em ati
vidade, ou na reserva, ou reformado. 
enquanto receber o subsidio ou os 
vencimentos de cargo permanente ou 
temporário que ocupar, não terá di
reito aos vencimentos ou proventos mi
litares. Em caso nenhum poderá o mi
litar, quando exercer funçães estra
nhas às fôrças armadas, optar pelos 
vencimentos ou proventos militares. 

Art. :181. As policias militares, ins
tituídas para a segurança. interna e 
manutenção da ordem nos Estados. 
nos Estados, nos Territórios e no Dis
trito Federal, são consideradas, como 
fôrças auxiliares, reservas do Exér
cito. 

Parágrafo único. Quando elas fo
rem mobilizadas para o serviço da 
União, em· tempo de guerra externa 
ou civil, gozará o seu pessoal das van
tagens atribufda.s ao pessoal do Exér
cito. 
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TíTULo vm 

Dos funcionários públicos 

Art. 182. Os cargos públicos são 
acessíveis a todos oo brasileiros, ob
servados os requisitos que a lei pres
crever. 

Art. 183. E' vedada a acumulação de 
quaisquer cargos, exceto a de dois car
gos de magistério ou a de um dêstes 
com outro técnico ou cientifico, con
tanto que haja correlação de matérias 
e compatibilidade de horários. 

Art. !84. A primeira investidura em 
cargo de carreira e nos que a lei de
terminar far-se~á mediante concurso 
e com a prévia exigência de inspeção 
de saúde. 

Art. 185. São vitalicios os magistra
dos, os serventuários de oficia da jus
tiça e os professôres catedráticos. 

Parágrafo único. O provimento das 
cátedras no ensino secundário e -no 
superior far-se-á mediante concurso 
de títulos e de provas. 

Art. 186. São estáveis: 
I - depois de dois anos de exercí

cio, os funcionfaios nomeados per 
concurso: 
II - depois de cinco anos de exercí

cio, os funcionários efetivos nomeados 
sem concurso. 

Parágrafo único. As garantias esta
belecidas neste artigo não abrangem 
os· cargos de confiança nem os que 
a lei declare de livre nomeação e de
missão. 

Art. 187. Os funcionários públicos 
perderão o cargo: , 

I - quando Vitalicios, sómente em 
virtude de sentença judiciária: 

/' II - quando estáveis, não só no 
caso do número anterior, senão tam
bém no de se extinguir o cargo ou no 
de serem demitidos depois de pro
~essados administrativamente em que 
se lhes tenha assegurado a mais am
pla defesa. 

Parágrafo único. Extinguindo-se o 
cargo, o funcionário estável será 
aproveitado, em outro análogo, que 
esteja -vago' ou se venha a vagar. Se 
êsse funcionário contar, pelo menos, 
dez anos de exercicio, ficará em diSpo

. nibilidade remunerada, até que se dê 
o seu aproveitamento. 

Art. 188. Invalidada por sentença a 
demissão de qualquer funcionãrio, se
rá. ê!e reintegrado. O que lhe houver 
ocupado o lugar ficará destituído de 
plano ou será reconduzido ao cargo 
anterior, mas sem direito a qualquer 
indenização. 

Art. 189. os funcionários serão apa
sentados: 

a'> compulsóriamente, aos 70 anos 
de idade, mas a lei, atendendo à na
tureza especial do serviços, pode:-á 
reduzir êsse limite em ·relação aos 
de determinadas categorias. 

b) por invalidez, a qual se presu
mirá quando contarem mais de 35 anos 
de serviço efetivo. 

$ 1.° Conceder-se-á aposentador!;.. 
com vencimentos integrais aô· flincio
nário que contar 30 anos de serYiçc 
efetivo e com vencimentos proporcio
nais ao que tiver menos tempo. . 

~ 2.0 Serão integrais os vencimentos 
de aposentadoria quando o funcionó.
rio: 

a 1 se invalidar por causa de aci
dente ocorrido no sernço ou de molez
tia profiss(Qnal; 

b · se invãlídar, contando ma1s. c!.c 
cinco anos de serviço efetivo, em ra
zão de moléstia grave e incurável. es
pecificada em lei. 

An. 19-0. As pessoas jm·í::licas de 
direito público são civilmente respon
sáveis pelos danos que os seus funcio
nários, como tais, causarem a te:-
ceiros. · 

Parágrafo único. Caber-lhes-á ação 
regressiva contra os funcionários cau
sadores do dano, quando ti'ver ha,·ido 
culpa déstes. 

TíTULO IX 

Disposições Gerais 
Art. 191. São símbolos nacionais a 

bandeira, o hino, o sélo e as armas vi
gorantes n!L data da promulgação des
ta Constituição. 

Parágrafo único. O dispôsto neste 
artigo impede que os Estados e muP
cípios possuam símbolos. 

Art. 192. E' mantida a representa
ção diplomática junto à Santa Sé. 

Art. 193. Na execução do plano de -
defesa. da região Nordeste contra .o~ 
efeitos da sêca, a União despenderá, 
anualmente, com as obra.s e com o~ 
services de assistência econômica e 
social quantia nunca inferior a três por 
cento da sua renda tributária . 

~ 1.º Um têrço dessa quantia seili. 
depositada em caixa especial, desti
nada ao socorro das popUlações atin
gidas por calamidade, podendo es:>a 
reserva, ou parte dela. ser aplicada a 
juro módico, consoante. as determin.&.
ções legais, em empréstimos a agri
cultores e industriais estabelecidos r.a 
área abrangida pela sêca. 
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· ~ 2.0 Os Estados compreendidos na 
á:ea. da sêca deverão aplicar três per 
cento da sua renda tributária na com:
trução de açudes, pelo regime de c0-
operação, e noutros serviços nece:;sá -
rios à assistência das suas popu!a~ões 

Art. 194. Na execução do plai::o de 
valorização econômica da Amazô:1i2. 
a União aplicara, anualmente, quan
t,.a não inferior a quatro por c::.11':0 
<!?. sua renda tributária. 

Parágrafo único. Os Estados com
preendidos naquela região, bem como 
«: seus municípios, reservarão para o 
mesmo fim, anualmente, quatro por 
c,ento das suas rendas 'tributárias. Pro
ceder-se-á da mesma forma em re
lação aos orçamentos dos Territórios e 
tios seus municípios. Os recursos es
taduais e municipais de que trata êste 
parágrafo serão aplicados per intcl·:né
c!io do Govêrno Federal. 

Art. 195. Jualquer Tribunal podel·á. 
nos feitos de seu julgamento subn::.:te1· 
ai:: Supremo Tribunal Federal, na fO!"
ma estabelecida por lei, as questées de 
direito constitucional cuja solução :·ôr 
necessária à · decisão definitiv<l da 
causa. 

Art. 196. Só pelo voto da. maiori?. 
absoluta . de seus membros podem os 
tribunais declarar a inconstitucior.ali

. dade de lei ou de ato de poder pí:
~lico. 

Art ... 197. As causas em que a União 
fõr autora serão aforadas, no Estado 
2m que tiver domicilio a outra parte. 
perante o juízo da capital, que tlv::r 
competência para conhecer dGS- feitos 
contra a Fazenda Estadual; e as c;ue 
forem· intentadas contra a União po
:ierá o autor propô-las no referido Jui
zo, na Vara especializada do Distritõ 
Federal ou no da capital do Estado 
onde se tiver verificado o ato cu !ato 
lesivo. 

§ - l.º As causas propostas peran;:e 
outros juízes se a União nelas inter
vier como assi~tente ou opoente, pas
sarão a ser da competência de um dos 
juízos da Capital. 

§ 2.0 Nas causas fiscais a lei poderá 
permith' que a ação seja proposta nou
tro fôro, cometendo ao ministério pú
blico estadual a representação judicial 
da Fazenda Nacional. 

Art. 198. Os tributos terão caráter 
pessoal, sempre que isso fõr possível, e 
serão graduados segundo a capacidade · 
econômica do contribuinte. 

Art. 199. O produto das multas z:ão 
poderá. ser atribuido, no todo ou em 

·- parte, aos funcionários que as impu-
serem ou confirmarem. · 

Art. 200. Os pagame.'ltos devidos pe
la Fazenda federal, estadual ou mu
nicipal, em virtude de sentença judici
ária, far-se-ão na ordem de apresen· 
tação dos precatórios e à conta dos 
créditos respectivos, sendo proibida a 
designação de casos ou de pessoas nas 
dotações orçamentárias e nos crédios 
extra-orçamentários abertos para êsse 
fim. 

Parágrafo único. As dotações orça
mentárias e os créditos abertos serão 
consignados ao poder judiciário, re
colhendo-se as importâncias à repar· 
tição competente. Cabe ao presidente 
do Tribunal Federal de Recursos ou, 
conforme o caso, ao presidente do Tri
bunal de Justiça expedir as ordem 
de pagamento dentro das possibilidade~ 
do depósito e autorizar, ·a requerimento 
do c:edOl' preterido nc seu direito de 
precedência, e depois de ouvido o che· 
fe do ministério público, o sequestro 
da quantia necessária para satisfazer 
o débito. 

Art. 201. O Congresso Nacional po
derá decretar o estado de sitio: 

I - no caso de cornocão intestina 
grave ou de fatos que evidenciem estar 
a mesma a irromper. 

n - no caso de guerm externa: 
Art. 202. A lei que decretar o estado 

de sítio, no caso de guerra e.'tterna 
ou no de comoção intestina grave com 
o caráter de guerra civil, esabelecerá 
as normas a que deverá obedecer a 
sua execução, indicando as garantias 
constitucionais · que continuarão em 
vigor, bem como os casos em que os 
crimes contra a segurança da Nação 
ou das suas instituições políticas e -
sociais ficarão sujeitos à jurisdição e 
à legislação militares, ainda quando 
cometidos por civis, mas fora das 
zonas de operação somente quando com 
elas se relacionarem e influirem no 
seu curso. 

Parágrafo único. Publicada a lei. 
o Presidente da República designará, 
por decreto, as pessoas a quem é co
metida a execução de estado de sitio 
e indicará as zonas de operação que, 
de acôrclo com a mesma lei, ficarão 
submetidas à jurisdição e legislação 
militares. 

Art. 203. No intervalo das sessões 
legislativas, será. da competência exc 
clusiva do Presidente da República 
a decretação ou prorrogação do estado 
de sitio, observados os preceitos do 
artigo anterior. _ 

Parágrafo úillco. Decretado o estado 
de sitio, o Presidente do Senado con-
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vocará imediatamente o Congresso Na
cional para que se reuna dentro. do 
prazo de quinze dias; a fim de pro
vado ou não. 

Art. 104. Durante o estado de sítio 
decretado com fundamento em nú
mero I do artigo 201, não se poderão 
tomar contra as pessoas senão as se
guintes medidas: 

a) obrigação de permanência em 
localidade determina.da; 

b) detenção em lugar não desti
nado a réus de crimes comuns; 

e) destêrro para qualquer ponto 
povoado e salubre do território na
cional; 
· I - poderá, ainda o Presidente da 

República determinar: 
a) censura de correspondência ou 

de publicidade, inclusive da radiodifu
são, cinema e teatro; 

b) suspensão da liberdade de reu
nião, inclusive a exercida ~o seio das 
associações; 

c) busca e apreensão em· domicilio; 
dl suspensão do funcionário pú

ou empregado de autârquía, de enti
dade de economia mista ou de em
prêsa concessionária de serviço pú
blico do exercício do seu cargo ou 
função; 

e) intervenção nas emprêsas de 
serviços públicos. 

Art. 205. O. estado de sítio no caso 
do número I do artigo 201. não po
derá ser decreta.do por mais de 30 
dias nem poderá ser prorrogado por 
prazo maiores do que êsse. No caso do 
número l!, poderá ser decretado por 
todo o tempo em que perdurar a guer
ra externa ou a comoção intestina 
grave com· caráter de guerra civil. 

Art. 20ó. Quando o estado de sítio 
fôr decretado pelo Presidente da Re
pública, logo que se reuna o Congresso 
Nacional, relatará êle, em mensagem 
especial, os motivos determitiantes da 
. decretação e justüicará. as medidas 
q)Je foram adotados. O Congresso Na
cional passará então, em sessão se
creta, a deliberar sôbre o Decreto ex
pedido, revogando-o ou mantendo-o, 
podendo também apreciar as providên
cias do Oovêrno que lhe chegarem ao 
conhecimento e, sendo necessário. au
torizar a prorrogação cta: medida. 

Art. 207. O Decreto do estado de 
sítio designará sempre as regiões que 
éle abrangerá. · - · 
· Art. 208. Durante o estado de sítio 

· poderão os Tribunais conhecer dos 
a~s praticado'?_ em conseqüência !iêle, 
nao podendo, entretanto, invalidar a 

lei ou o decreto que houver estabel<
cido. 

Art. 209. As imunidades dos mem
bros do Congresso Nacional substitlti·· 
rão durante o estado de sitio. Mediante 
maioria absoluta. de votos da Câmara 
ou do Senado poderão, todavia, .se::
suspensas as de deputados ou Sena
dores determinados, cuja liberdade se 
torna manifestamente incompatível. 
com a defesa da. Nação ou· com a se
gurança das instituições políticas ou 
sociais. 

Parãgrafo único. No intervalo das 
sessões 1€"gislativas, a autorização será 
dada pelo Presidente da Câmara ·dos 
Deputados ou pelo Vice-Presidente de 
Senado Federal, conforme se trata de 
membros de uma ou de outra Câmara.. 
mas ad referendum da Câmara com
petente que deverá. ser imediatamente 
convocada para se reunir em 15 dias. 

Art. 210. Expirado o esta.do de sítio. 
concomitantemente cessarão os seus 
efeitos. 

Parágrafo único. As medidas aphc~
das na ;:igência do estado de sítio serão 
relatadas, ãSSi.m--que··êle-·termine, .. pelo 
Prciiidente da República, em mense.
gem ao Congresso Nacional, com espe
cificação e justificação das providências adota.das. 

Art. 211. Será respeitada a posse de 
terras de selvicolas que nelas se achem 
permanentemente localizados, sob a 
condição, porém, de as não alienar._ 

A.'1;. 212. A Constituição poderá ser 
emendada, quando as alterações pre
postas não modificarem: a) a estru
tura política do Estado (artigos 1 a 
24, 27 a 33) ; b) a. organização ou a 
competência dos poderes da soberania 
<capitulo II, m e :rv do título I); os 

títulos II e mi ; c) os arts. 201 a 21e. 
e êste mesmo artigo; 212; e revista na 
c:aSo contrário. 

§ 1.0 Na primeira hipótese, a pro
posta será formUlada de modo pre
ciso, com indicação dos dispositivos que 
deverão ser emendados, e, neste case, 
será de iniciativa. 

a) • da quarta parte, pelo menos, 
dos membros da .Câmara dos Depu
tados ou do Senado Federal; 

b) de mais de metade dos Fstll.dos, 
no decurso de dois anos, manifestan
do-se cada uma das unidades federa
tivas pela maiorla de suas Assembléias. 

§ 2.0 Dar-se-á por aprovada a emen
da que fôr aceita, após duas .discus
sões, pela maioria absoluta. da Cfi.
mara dos De!.lUtados e -do Sem.do Pe
deral em dois anos consecutivos. 
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§ 3.0 Se a emenda obtiver o voto de 
dois têrços dos membros componentes 
de um dêsses órgãos, deverã ser ime
diatamente submetida ao voto do ou
tro, se estiver reunido, ou, se o não 
estiver na sessão legislativa imediata. 
considerando-se 11.provada se lograr a 
referida maioria. 

§ 4.° Na segunda hipótese, a pro
posta de revisão. será apres~ntada na. 
Câmara dos Deputados ou no Senado 
Federal, e apoiada, pelo menos, por 
dois quintos dos seus membros, po
dendo também ser submetida a qual
quer dêsses órgãos por dois têrços 
das Assembléias Legislativas, após de
liberação da maioria absoluta de cada 
uma destas. Se ambos, por maioria de 
votos, aceitarem revisão, proceder-se
á. pela forma que determinarem, à 
elaboração do anteprojeto. ~te será 
submetido na legislatira seguinte, nu
mà. e noutra Casa., a três discussões 
e votações em duas sessões legislativas. 

§ 5.0 A revi~o ou emenda será pro
mulgada pelas Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. A 
.primeira será incorporada e a segunda 
anexada, com o respectivo número de 
ordem, ao têxto constitucional, que de-· 
verã ser publicado com as assinaturas 
dos membros das duas Mesas. 

§ 6.0 Não se procederá à reforma da 
Constituição na vigência do estado 
de sítio. 

§ 7.0 Não serão admitidos como ob
jeto de deliberação projetos tendentes 
a abolir a forma republicana federa
tiva. 

Art. 213. Esta Constituição, bem 
como o ato das disposições constitu
cionais transitórias, depois de assina
dos pelos deputados e senadores pre
sentes, serão promulgados simultânea
mente pela Mesa da Assembléia cons
tituinte e entrarão em vigor na data 
da sua publicação. 

• 
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Partido Trab!!lhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 
Benjamim Fara.h. 
Gu...-gel do Amaial. 
Baeta Neves. 

São Paulo: 
Guara.d Silveira. 

Paraná.: 
Melo Braga. 

Rio Grande ão Sul: 
Artur Fischer. 

Partido Co11m:nista do B:-IU!il 

·Bahia: 
Carlos ?v!arighela. 

Distrito Federal: 
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Rio de Janeiro: 
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presentes ll>l Senhores Representa:11.
tes, dêCJ.aro aberta a sessão. 

, 

\ 
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Passa-se à leit= da ata da ses.sã.o 
anterior .. 

Ó SR. LAURO MONTENEGRO -
(3.0 Secretári-0, ser17f7Ul.o ccmo 2.º) -
procede à leitura da. ata. 

O SR.PR.ESIPENTE -'Em discus
são a ata. 

O SR. JOAO RE:NmQUE - Se
nhor Presidente, peço a palavra, sôbre 
a ata. , 

O SR. PR.E.$IDEN'l'E - Tem a pa
lavra o nobr~ Representante. 

O SR. JOAO BENRIQ'UE (Sôbre 
a ata> - Sr. Presidente, pedi a pala
vra sõbre a. a.ta. pa.i:a teeei: um w
mentã.r.io à parte final do discurso 
pronunciado pe]() ilustre · Deputado 
Sr. Octav:io Marga.beira, na saüda
ção feita, em nome desta Assembléia. 
Constituinte, ao general Dwight Else· 
nhowe:r. No :fun de seu discurso, diz 
S. Ex.": " ... beijando, em silêru:io, a 
mão que coii.duziu .à. vitória as fôrças 
àa liberdade". ' 

Aeompanhs.ndo COlll o gesto à. pala- · 
vra pronunciada, ve!Il.os, hoje, em vá.
rios matutinos, o clic'/1.é em que S. Ex.ª 

• aj)a.rece beijando a. znã.o, em nome do 
'.Brasil, a um general estrangêro. 

Senhor Presidente; não podendo, por 
motivo muito C-Ompreensivel, fazer 
meu protesto a ê.5se infeli7 gesto na 
sessã.o de ontem, não só porque sena. 
quebra:r o Jll"Otocolo tão necessário a 
uma solenidade dessa ardem, como 
também porque viria. toldar o clima 
- se V. Ex." me permite empregar 

· esta ex))'l"essão hoje tão do agrado do 
vocabulárto político da época - de 
cordis.lidade em que, com tôda. justi~, 
ontero recebemos aquele ilustre e be
nemérito cabo de guerra, quero que 
fique consignado em ata P,os nossos 
trabalhos de hoje o meu protesto. . 

O General Eisenhower tudo merec~ 
.pe!Os seus grandes feitos militares, m35 
um gesto como o do Sr. Octavio Man
gabeira, que me parece de servidão 
J>Olitica (não :ipoiadOs, protestos ve
ementes> , em nome de um povo, a 
um est:rangei:ro, !JÕSto que ilustre, não 
pode contar com meu apoio de pat:rio
ta. Beijam-se as mãos dos paíS,.bei
ja-se a mão -de Deus, nas de seus sa
cer<iotes, mas não se beija a mão de 
um homem. em nome de um I>OVo. 
<Prote..<d.os veementes,.> 

Te01os tradições civicas a resguar
dar -e um passado de alti'reZ a zelar! 
o ilustre Deputàdo, que é da Bahia, 
ten'a. dos mais gloriosos feitos, não 
pocieria, em nome da Nação, beijar a 

mão de UlÍ:J. estrangeiro, fôsSe êle quem 
fôsse. E' mereeiedor, o Gene:ral ~
nhower, de tôdas as homenageDS, me
nos essa pois o B:rasil é uma Nação 
que não beija a mão de Illl!guém. 
E' lamentável que, numa sessão em 
que se homenageava um General d.a 
democracia, - democracia que é libeir
dade - se conclua um diScUrsO, nãn 
com um gesto de altivez, mas com um 
gesto de servidão polltica. 

(Protestos veementes. Trocam-se 
inúmeroo ·apartes.) ___ ,.,. 

O, SR. PmsIDENTE - Atenção! 
o Sr. Rui Santos - o orador .>e 

-reoera. «>ntr& as expressões "em de'.fesa. 
da líberdade". Isso dói em v: Ex:."'. 
que se p:resta a , um doloroso. pa.:pel ! 
- o Sr. Juraei Magalh;ães - E que. 
não pode compreender -um gesto ~
mocrático como êsse. 
~-\TTOCtLm-~ _ vários apartes. O 

sr. Presidente /a:: soar os tfmpo;;;;--· · · 
ws, reclamando atenção.) 

O SR. JOAO HENRIQUE - O 
próprio General Eisenh-Ower, filho t;le 
uma grande democracia e ali, no regi
me democrático, de feito glorioso. há. 
de estranbar que um povo se genu
fiexe ante êle, para beijar-lhe a mãO. 
<Palmas. Protestos. Não apoiados, e 
apoiaàos.) E' o protesto, Sr l"res!den
te, que, CO?ll() pa.tnota., quero que :fi([U'e 
con.signado em ata. (Muito bem; pal
mas. Não apoi<Ulos.; protestos veem.en.
tes) 

o SR. JURANDIR. Pll'!.ES - sr. 
?:residente,· peço a palavra, sõbre a. 
ata. · 

o SR. PRESIDENTE -Tem a pa'.. 
lavra o nobre Representante. 

O SR. ;1URANPIR PIRES (Sôbre 
a ata> - sr. Presidente, Deputado 
pelo Distrito Federal, sendo de<:la.T&
damente pela sua autonomia, s!nto
me, de certo modo, constrangido a. 
c.cupai: esta tribuna. 'Para ~ tettti
cação. 
~evidente que sou totalmente fa.vo

rável. e·me baterei, como já me tenho 
batido, niio só pela autonomia. da Ca
pital da República, mas pela de quat
o.uer parte do torrão hrasileiro que 
tenha. nesta hora de reconquista de
mocrática, direito à. ~scolha. dos seu.s 
mandatários. 

Acontece. porém, que é públlcado e 
remetido à Mesa, pelo Sena.dor Ha
milto Nogueira, Ul1l manifesto para. o 
qual não !oi pedida minha a.ssinatur&, . ' 
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que,· entretanto, dêle consta. Aprts
so-me, não o])stante, em autorizar a 
coloeação de minha assinatura na in
dicação -em aprêço, mas cbamo a· 
atenção para que o fato não se re
~ta. de forma que possa amanhã fi
gurar a assinatura de qualquer um. 
'dos Srs. Representantes em documen
to, no qual, embora coincidindo cGm 
o seu pensamento, não haja sido apos
ta. 

Se :t:õsse pedida a minha assinatura., 
eu faria um pequeno reparo no sen
lido da separação de constituintes de
mocráticos, põsto que tôda a Consti
tuição é democrática; e nio acredito 
haja um representante do povo, nesta 
altura d<!_S acontecimentos mundiais, 
que se nao paute pelo . esplendor dos 
ideais de liberdade que os orientam 
e animam. (Muito bem; muito bem) . 

O SR. JO~ BONIFACIO - S1· 
Presidente, peço a palavra, sõbre â 
ata. · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre. Representante. 

O SR .. JOSJ;: BONIFACIO <Sôbre 
a ata}- - <Palmas) Sr. Presidente, é 
lamentável... · 
. O Sr. Moreira da Rocha - Pro-
fundamente lamentável. • 

O SR. Jos:i;; .BONIFACIO -
que- ..yinte e quatro horas após bavêr 
esta. 4S8embl~ia, . em nome do povo 
brasileJ.ro, se reunido para prestar ho
menagens calorosas a um herói da hu
manidade, "enha precisamente um Re
P~sentante de Minas. de Minas da 
~1berd.9.de, fazer restrições às justis
Simas manifestações que · prestamos 

· ª'? J:r:avo co~ndante dos Exércitos da 
V1tór1a. iMuito bem· muito bem 
Palmas). ' · 

O Sr. Wellinr;ton Brandão - Re
pr~senta;ite de Minas Gerais que não 
beija maos. 

~ SR. JOSll: BONIFACIO - Essa 
atitude. é tanto mais injustificável 
quant!> 5!1bemos que foi graças à es
P~l.llVlcta do g;:~;nde General ame
r~<:S;no que se poss1bilitou ao povo bra
s1le1ro mandar seus Representantes à 
Assembléia Nacional Constituinte. 
(Palmas}. 

O Sr. Alfredo Sá. - O "Protesto te
ria sitlo individual, não representan
do,, absolutamente,· o pensru;nento da 
Assembl~. (Muito bem. Apoiados. 
Palmas). 

O SR. JOSl!: BONIFAC!O -
O Sr. Deputado Octavio · Mangabeira 

na sua notável peça · oratória. teve 
oportm;rldade de justificar, com Jar
guesa. -de vistas e grande autortful,de, 
o motivo que o leva.-va, naquêle ins
t2.Ilte, a participar tão belo e elt]:>r€s
sivo gei:to. 

O Sr. Rui Santos - Permita a °V'<lS
sa Ex." que leia a ::::rase: "Beijando 
em silêncio a mão que conduziu à vi
tória das fôrças da liberdade". 

O SR. JOSJ:: BONIFACIO 
Não podia ser mais significat.lva a. 
pala.vra do lider 'da minoria que, na
quela hora ... 

O Sr. Moreira da Rocha - :Era o 
lider de todos nós. (Apoiados.) 

O SR. JOSÉ BONIFACIO 
•.• era o lider do pensamento ela As
sembléia. (Aplausos.) 

O Sr. Paulo Sarasate Ccmo 
muito bem acentuou o Sr. Deputado 
Moreira da Rocha, do Partido S<.cial 
Democrá.tico do Ceará, o Deput:>f!o 
Cctav!o Mangabeira, era; naquêle ins
tante, o lider da unanimidade 1:a.. 
casa. o sr. Denutado João He:o.ri
que, a<l formular ·seu. protesto, fruav<1a 
apenas em seu nome, não .·epresm
tando o pensamento do ·srasil · dentr,,. 
desta Casa. (Aplausos; m:i-ito bem..> 

O SR. JOS:it BONIFAOIO . 
Diz muito bem o Sr. Deputsdo Paulo. 
Sarasate. Trata-se. ii.penas de um 
gesto isolado, da Sr. Peput-lldo João 
Henrique, que nem e:xp:rtme o pensa
mento dos próprios co:npanhei.Tc-s de 
s:·-r bancada. 

Pl>!"ece-me, Sr. Pr'csidente. muito 
mais nobre, muito mais digno. muito 
mais patriótico inclinar-se alguém e 
reverente, beljar a mão do Hernl 11á . 
HUlllan!dade, do que curvar se:rvil
mente a espinha dorsal a uma dit:i.
dura. (Muito bem; muito bem. Pal
mas prolongadas). 

O Sr. ·Nestor Duarte - Só há nesse 
episódio, um tr:iço infeliz, que é o 
:r..rõprio protesto do Deputado .1vão 
Henrique. O gesto. do Dr. Oc:U..11!0 
Mangabeira, pelo passado. pela gran
deza e!~· alma. pela, trruliçS.o P-Oliti~a e 
l)el-a. vida. de S. Ex.", de ine-dtl;U,;m.c 
absoiuto a tôdas as• dita::lmas e a tõ
das as espesdas vitm:iosa.s neste ;>aís, 
deveria merecer outro resJJeito, mes
mo de adversários impenitentes! \Mui
to bem; apoiados.) 

O Sr. Epilogo de Campos - R.es
p~Jto,, diz V. Ex.ª muito bem. 

O SR. . JOSJ:: OONIFACIO 
o nobre Deputado exprime bem o 
nosso pensamento. ·Tal , Sr. Pl"esi-



-256-

,dente, as. palavras que julguei do meu 
'dever proferir, em nome· de Minas 
Gerais, de Mines da Inconfidência que 
nunca 1se curvou deante dos poten
tados, para que nos anais da Casa 
fic:i.ssem êles· registrados como nosso 
veem-ente contra-protesto. (Muito 
bem, muito bem. Pal77Z4S prolonga: 
das.) 

O SR. PER.EIRA DA &LVA - Se
nhor Presidente, peço a. palavra, sô
bre a ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem .a pa
ü. \'l"a o nobre Representante. 

O SR. PEREIRA DA SILVA (sõbre 
a. ata.) - Sr. Presidente. Srs. Re
presentantes. Quando naquela sole
níssima e histõrica reunião de ontem 
o Brasil, representando por tôdas as 
correntes políticas desta Casa, pres
tava a mais significativa. de tôdas as 
homenagens ao grande herõi da hu
manidade. Gi;e é o General Eisenho· 
wer <muito bem> . vimos subir a est:1 
tribuna um vulto que, para todos nós, 
merece o maior respeito, pelo seu pas
sado político e .também pela bran1ra 
com que sem)lre soube defender os 
grandes ideais de democracia r.Cl 
Brasil . 
· O Sr. Pau'lo Sara.sa.te - E' assim 
que age um adversãrio digno. 

O SR. PEREIRA DA SIL'VA -
Nessa hora, o Sr. Otãvio Mangabci· 
ra não representava a União De
mocrática Nacional não represent:i
va e Partido Social Democrático, nem 
o Partido Trabalhista 'Brasileiro ou o 
Partido Comunista do 'B!'as!l. Não re
presentava o Pa:-tiào Socialista Cr'.s
tão. nem o Partido Republicano, .1em 
a Esauerda Democnit!ca. nem o Ps;r
tido Progressista. mas re'OresentaV<i a 
Nação, homenageando o· grande ge
neral da Vitória! (muito bem. Pd-
11ws) • .,. · 

O Sr. Nestor Duarte - Permita
me um aparte, meu nobre colega. O 
protesto ão Deputado João Henrique 
é um insulto ao Dr. Otávio Manga
.beira, porque se baseia no pres~upos
to de que seu gesto tivesse scnt.!m<.:n~ 
to menos digno e me-nos altivo. 

O SR. PER.EIRA DA Sll.VA - Não 
foi insulto ao Sr. Deoutsdo :)tá vir> 
Mangabeira, foi ·ao 'Brasil. <muito 
bem; palmas), norque S. Ex.ª enten
deu que naquele gesto simbóllco üe 

'beijar a mã.o do gen era! da Vitórl..a 
esta-rn o Brasil se humilhando dian
te da fôrça, quando o espetáculo co
mo'l"edor e altamente cfVico era o de ..... 

uma grande Pãtria 'Aliada, agrade&:i
da ao Comandante dos Comandante3 
de todos os E.'!:ércitos das nações de·· 
mocrátic'as do mund.o. que também Ôi
rigiu, no campo da luta, os soldado3 
brasileiros, os nossos gloriosos "pra
cinhas" e com êstes salvou o Bro.sil 
do vilipênclio de se ver retalhado e 
e5cràvizado pelas fôrças diabólicas do 
hitlerismo! 

A Nação que s. Ex.ª repres=tava, 
110- auge de sua emoção, naquela hora · 
solar. compreendendo bem a grand-'!-
za apoteótica daquela homenagem. 
como bem salientou o not:re repre~ 
sentante no seu 'histórico ..Ji.iscurs0 en-· 
tendeu que sõmente uma ~a.J.1ci:r:a 
digna, uma mn.neira santa. mta.ng1-
vel, poderia havei·, para se reveren
ciar e agradecer a honar da presen
ca de Eisenhower no Parlamento Br,t
sileiro. Era o beijo. o beijo simbóli
co. do Brasil aliado e agradecidc, à 
mão firme do Generalissimo da Vitó
ria da -Humanidade. Nada de e:s:ces
sivo-pedel:á_ser visto nessa consagra
ção emocional;""que · fol, - apenas, '.l.-- r.e
produção de um gesto universalnien
te admitido.· como o mais nobre, o 
m!lis respeitoso o mais humano, o 
mais fraterno, de que somente _ os 
santos e os herói:s são merecedores! 

Beijando a má.o de Eisenhower,· o 
nobre Denutado Mangabeira simbôli
camente ºexprimia a excelsitude dos 
sentimentos do Brasil. pois que o gran
de soldado se fêz paladino das liber
dades do mundo. consagrando-se o ar
tífice do mais glorioso dos feitos óe 
guerra de todos os tempos! · 

Não é possível traduzir de outra 
forma o gesto do Brasil, pelo seu in
térprete, ao fü~alizar o seu magistral 
discurso de ontem. Por isso mesmo. 
devemos repelir solenemente qualquer 
insinuação de que êsse gesto possa ser 
admitido como uma humilhação do 
Brasil diante cie outra nação mais.. 
forte. :tl:sse gesto deve ser compreen
dido, como ·realmente o foi:·- - a ~::t

J;>ressão comovedora do nosos agrade
cimento, da nossa gratidão eten:ia 
àqueles que em tôdas as frentes de 
batalha comandaram as fôrças da vi
tória. contra as avalanches do ma!. 
(Muito bem. Muito bem. Palmas) . 

O SR. AL!OlirAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, peço a. palavra, sõbre 
a ata.. · 

O SR, PRESIDENTE - Tem a. pa
. lavra o nobre Representante. - . 

O SR. AL!OMAR BALEEIRO -
(Sõbre a a.ta) - Sr. Presidente, Se-
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nhores Constituintes. Não ;trago, aqui,' 
procuração do Sr. otávio Mangabei
ra para defendê-lo, nem para justi
ficá-lo, •.• 

o sr. Paulo Sarasate - o Sr. Otá
'ltio Mangabeira não precisa de de
fesa. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - ... 
pois S.Ex.ª, efetivamente, não precisa 
de defesa porque cert.os gestos só po
dem partir de homens. como Otávio 
Mangabeira.. 

o .Sr. Pa1il.o Sa.rasate - :e só são 
compreendidos por · homens de sua 
altura. 

O SR. ALIOMAR EAI,EEIRQ -
Quando se. trata de um homem de 

·sua. autoridade moral, que tem a sua 
independência, que tem um passadQ 
como o seu, imaculado, (muito bem> 
c:Om uma vida. tôda. dedicada à demo
cracia e à liberdade, não se lhe pode 
absolutamente atribuir outro propósi
to se não o de grandeza e da ele
gância moral no gesto de beijar a 
mão de · outro homem, realmente 
digno dessa homenagem excepciona
Jísdma. 

Pode beijar a mão· de outro, em 
certas circunstâncias, um homem 

·como Rui :Barbosa, e, realmente, Rui 
Barbosa beijou a mão do Juiz Pisa 
de Almeida, como. há pouco lembrava 
o Deputado P.linio Barreto. (Palmas.) 

E' preciso ter uma vida imac\llada, 
uma ''ida. de absoluta intransigência 
contra tôdru; as formas de opressão e 
tirania, para justificar um gesto dessa 
natureza. 

Não são -aquêles que se curvaram a 
despotas mirins, a ditadores de segun
da ordem que podem medir a. gran" 
deza. de um homem como Rui Bar- . 
bOsa, como Otávio Mangabeira. (Mui- -
to bem. Palma.s. · Eomens que ta.is 
podem beijar mãos que mereçam ser 
beijadas! (Muito bem; apoiados.) 

Otávio Mangabeira situou bem o al
cance da homenagem que queria pres
tar. ~breu, aqui, não apenas o 
General Eisenhower, mas todos a.quê
les que concorreram para a vitória 
ãa liberdade e· da democracia na sua 
luta contra a. opressão. Lembrou 

Churcbill e Roosevelt, e, disse que 
as maiores homenagens desta Casa. 
seriam aos que tombaram na defesa 
de uma. causa, não esquecendo po
rém, nessas homenagens aos ·mortos 
os que comandaram as seus subordi
nados para o supremo sacrifício. 

Não preciso, repito, Srs. Consti
tuintes, 1'82.el' a defesa de otávio Man-

gabeira; . quero, apenai;, pontuar, si
tuar bem .sna envergadura moral como 
ezj)llcação de um. gesto. 

E' preciso que algnem tenha bas
tante consciência da sua dignidade e 
da sua fôrça moral, tenha atraz de 
si agu~le passado de intransigênc~, 
para realmente poder fazer um gesto 
que não estava ao alcance da critica 
injusta e cruel do nobre Deputado 
por Minas Gerais. 

E se nestas U horas houve alguem 
que merecesse alguma censura, não 
foi otâvio Mangabeira: outro · foi, 
por certQ, o cavaleiro da Triste Fi
gura. <Muito bem; m.uito bem. ·Pal
mas prolongadas.) 

O SR. MOTA NETO - Sr. Pre
sidente peço a palavra sóbre à ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a Pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. MOTA NETO <Sôbre a ata) 
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, 
ontem assistiu esta Assembléia a sua 
mais imponente e patriótica sessão. 

Não ·foi um país vencido, não foi 
um país bml!Uhado, e sim um aliado, 
que deu a .m!Ilor demonstração de re
conhecilllento, qu= prestou a maiQr 
homenagem ao grande General da Vi
tória. E o gesto súnbólico, o beija.r de 
mão do eminente lider democrMico, 
Sr .. Otávio Ms.ngabeira, não foi um 
baixar de cabeça. (apoiados) , nem ·uma. \ 
humilhação •. TradU31u o reconheci- ' 
menta de todo o Brru!il, particular
mente do Noroeste, que assistiu ma'is 
de perto o avançar do inimigo de tcdo 
o Universo contra a nossa integrid.ac!e 
territorial e dl: liberdade indi'Vidua.l. 

Quando em Natal, em Recüe, ein 
Fortaleza., e muitas outras cidades cl:i.
quêle pedaço do Brasil os nossos b:ro..
vos irmãos a.tenderam ao chamsdo da 
. Pátria e de lá. se transporta.mm para 
a velha Europa, sabia.mos que os nes
ses soldados ssnam heróicos e tão I:ra.
vos quanto os demais aliados. <Mitito 
bem.) Aqui a nossa homenagem -.t_oi 
ao candutor da vitória. . 

A atitude do Representante de to
dos os partldos palitices, Deputado 
Mangabeira, reverenciando o General 
da Vitória, não foi repito, o gesto de 
um vencido, mas o de um aliado que 
é tã:o digno e heróico quanto as de
mais na.ç6es que se bateram pela .Jus
tiça p?lo Direito e pela Democracia. 

· O Sr. Ferruz:ruJ.es Távora - O que 
o nobre Deputa.do Sr. Otávio Manga;
belra fez foi aquilo que tõda a N~o 
brasileira estava. praticando ~m men
te naquele momento. 
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O Sr. Moreira ela Rocha - E, por 
iss':>. devia estar ho)ê recebendo aqui 
8{;nAecimentos, por ter tão bem in
t:::;rpretaido os nossos sentimentos. 
. O SR. MOTA NETO - O ilustre 
~utaüo Sr. Otâvlo Mangabeira pres
tou, com o seu gesto, uma grande ho
menagem, não porqu~ à palavra de 
s. Ex.ª faltasse eloqüência, não porque 
faltassem a Otávio Manga.beira cul
tura e inteligência para se dirigir ao 
General da Vitória; mas porque pala.
vr&S não pcxliam representar o senti
mento dos brasileiros. som~nte aquê
Ie gesto, aquela atitude e~rimia o 
nosso agraodeclmento, e O-Quanto de 
dem.oorá.tico e de sincero era o Brasil 
em relação ao Gen:;ral da Vitória.. 
(Mf!.ito bem; muito bem. Palmas. O 
orac!.01" ê . cumprimentczeo. > 

O SR. BASTOS TAVARES - Sr. 
Presidente, peço a palavra., sôbre a 
ª~,.,. 

à SR. PRESIDENTE...:- Tem a pa
lav::a o nobre Representante. 

O SR. :BASTOS TAVARES -
<Sõ"'!Jre a ata> - Sr. Presid~nte, Srs. 

,- COO'.krtfltuintJ~;. experimento ainda a 
emoção de ontem, qua,ndo ouvia, aten
t"~ e comoViilamente. as palavras do 
gm'nde lider ·que fa1011 em nome da. 
rept•~sentação naoeional. · 

:r:;-ã.o poderia censurar o· seu gesto 
fin:1.i. que, a meu ver, apenas serviu 
·para requintar ainda mais as delica
dezas d.e sua sau<!.ação, com a qual nos 
achamos perfeit;unente- identificados. 
Sm!;i na elegã.ncta de seu gesto (mui
to bem> o derejo de uma aproxlmação 
mais estreita entre o Brasil e os Es
ta.dos Unidos (Apoiados) • 

O Sr. Monteiro. de Castro - Foi um 
gesto de reveren-cla, -de emtlt;ma d1!
licooeza, inaceitável aipenas para os 
incapazes de entendê-lo: , 

O. SR. BASTOS TAVARES - Foi: 
um requint.e do nosso sentimentalls
mo <muito bem>, foi umà maI11.;1ra. su
til, mui delicaO.a que ort.entou a luta 
universal em -defeza dos princípios maw 
~.lcva.ntaõ.os. 

O Sr. Plínio Barreto - Sobretu<lo 
e Brasil democráti~o. que não exis
tiria. se não fêsse o triunfo das fôr
ça.:. aliadas coma.ndadas por Eisenho
wer. 

O SR. BASTOS TAVARES - Em 
que P.>Sem minhas divergências pat
tklãrias nem poderia. sopita.r meu es
t=ecimento ante êsse protesto con
tra gesto que repuw dos. mais requiII-

taõ.os e dos mais felizes. (Muito bem; 
muito bem. Palmas. Oorad<Tr é cum
primentado.> 

O SR. LINO MACHADO - Sr. 
Presidente, .p~o a palavra sôbre a ata . 

O SR. PRESIDENTE - 'Iem. a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR .. LINO :MACHADO CSõbre a 
ata) (*) - Sr. Presidente, é bem de 
ver a emoção com que chego à tri
buna com o simples objetivo de reti
ficar a ata dos nossos trabalhos· de 
ante-ontem. E' bem de ver a emoção 
déste instante, porque ainda. hã em 
todo o Parlamento .. um· ar .de rebeldia., 
um ar de revolta contra a affrmativa 
do noS:;o. companheiro de Rep:resen~ 

tacão pelo Estado de Minas Gerais, 
cujo nome· declino com a simpatia 
que me liga a S. Ex":. meu conter
râneo e ilustrado amigo Sr. João Hen-
rique. / 

Essa rebeldia. Sr. Presideltte. essa 
revolta, que é de tôda a ca.sa. mos
tra bem-ctue----CL.Eêsto do eminente 
bai~ foi apoiado--por·~uase.-todos_. 

os Representantes da Nação iiue aqui 
se encontravam. (Muito bem> • Foi 
um gesto de fitialguia; de -nobreza. 
e elevação para âizer bem alto Dão 3Õ 
ao Brasil senão ao mundo Q.ue a.qui 
esteve presente o grande general, o. 
maior general d~ todos os teillDOS, o 
general que tr.ouxe a liberdade a&· • 
Universo. · 

Sr. Presidente, não era meu obje
tivo, repito, fazer tiiis. referências. ·. 
tantas e tais já foram feitas anterior
mente. Assomando l>Orém a tribuna.. 
achei de meu dever. antes de entrar
na matérta estritamente regimental, 
pronunciar-me também pela maneire. 
por que Já. o fiz a respeito ào uande · . 
cabo de guerra, que ontem. n.os emo- . 
clonou profunda.mente, emoção aue se 
vem estendendo até o presente mo
mento. · 

Agora, Sr. Presidente, quero vol
tar-me P!Ua o assunto de todos os 
dias e de todos os instantes, aquele 
que me trouxe à tribuna e. Dão sei . 
porque. falo ainda. com- emoção, .pois 
em derredor dêle estão todos os poli
ticos bem int.enc1onados, aciuêles que 
neste instante·"J)rocuram transformar 
o- Brasil n1I!Il ·Pa!s- em que haja ·paz 
e liberdade para que se processem eli
ções livres. <.Muita- bem.> 

E' em tôrno de tal assunto, ante
ontem por mim versado nesta Casa., 

Cºl Não foi revisto pelo orador. 
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que ora volto à tribuna para pédir li
geira. retificação à a.ta de nossos tra
balhos daquela. sessão. 

O Interventor do Ma.ra.J:lhão não 
demitiu dez funcionários e admitiu ou
tros dez, apenas em 46 ou 56 municí
pios, como me pareceu pela leitura da 
entrevista de S. Exª. 

O Interventor· do Maranhão demitiu 
dez funcionários em 66 dos Municí
pios, quer dizer, na totaJidade dos 
municípios que constituem meu Es
tado. Esta a retific::i.ção que desejava 
fazer, Sr. Presidente. Por a1 se vê 
que o clima do Maranhão não é o 
clima do resto do Brasil; 'não é o cli
ma de coalisão, e, sim, o clima do par
tidarismo estreito, que certa.mente não 
póderã. continuar. : . 
· De tal sorte o Interventor no Ma
ranhão se conduziu na aludida entre
vista, que colhi a impressão de que 
S. Ex". , para facilitar ao Sr. Gene
ral Dutra a solução dos casos por aí 
a :!ora. entre os quais o do meu Estado, 
resolveu, com essa atitude mandar a 
s. Ex". o seu pedido de demissão. 
Teve o Sr. Interventor, é (laro, um 
gêsto elegante, se êsse foi '? seu obje-

..:..tivo. Não esperou pelo bilhete azul 
que sem dúvida virá ... 

1 ' 

O Sr. Vitorino Freire - Não acre-
dito. · 

O SR: LINO MACHADO -
porque a coalisão, ou servirá a. todos 
08 Estados e será pa.ra o Brasil intei
ro, a fim de atender aós interêsses 
nacionais, aos interêsses de paz e 
tranquilidade em tódos os recantos 
do território, ou então será. apenas 
uma burla. 

Estou seguro, entretanto, pelas afir
ma.tivas rel.l;era.das dos lideres nacio
nais, de que, Sr. Presidente, ·estão 
todos empenhados nos .ma.is elevados 
propóstios assinados do deseje> de dar 
ao Brasil, dentro de poucos meses, um 
ambiente· de paz, de liberdade, de ga
rantias pa.ra que possamos terminal' 
a redemocratização do pais. (Muito 
bem.) 

o SR. JOAO MENDES- Sr. Pre
sidente, peço a paJ.a.vra, sôbre a a.ta. 

o SR. PRESIDEN'IE - Tem a pa
lavra o nobre Representa.nte. 

O SR.. JOAO MENDES ....:... CSôbre 
a ata> Sr. Presidente, ouvimos o pro
te6to desta Assembléia, através de to
dor; os líderes dos partidos que aqui 
se- reunem, contra o gesto infeliz do 
Deputado João Henrique. 

Não pretendo revolver· todos · os ra
ciocínios o.ue se desenvolveram !llll li-

belo c01I1.tra. a. palavra d.aquêle Repre
sentante. Quero, apenas, exercitar o 
meu mandato de Deputa.do pela Bahia, 
protestando, em nome do meu Esta.
do, contra a verda.dei:ra. desgraça que 
foi a afirznativa. de S. Excia.. <Muito 
bem.> 

O Sr. Juraci Magalhães-V. Excia. 
pode dizer aue. a Bahia -compreende 
bem a nobreZa d~e gesto, a.o se bei
jar a mão que sustenta a. espada que 
levou à vitória os exércitos da. li
berdaid.e e da democracia. 

o Sr. Nestor Duarte -'- V. Excia. 
;pode aínda ressaltar outra significa
ção d.aquêle gesto: o nobre orador de 
ontem beijava a mão do coií:landante· 
suJ;>remo dos nossos l.nnãos, dos nosros 
filhos, dos nossos parentes, dos nO!l
sos patr:!clos, que morreram gloriosa
mente nos campos da. Itália. 

O SR. JOli.O MENDES - Perante 
ésses, Otávio Mangabeira pode se in
clinar reverente .todavia jamais se -
curve>u perante oo tiranos (muito 
bem) •. ; 

O Sr. Toledo Piza - Perante os ti
ranetes . 

O SR. JOAO MENDE:S - ••. Otá
vio Mangabeira., delxoa o Brasil em 
1930 para os ostracismo, e só voltou · 
ao poder, porque, afinal de contas, 
nesta fase da nossa vida política êle 
encarna. parcela exi>ressiva do po
der para servir a denióc.racia., e on
tem, representa.ndo tôda a Assembléia 
dei"l:ou demonstrado que esta Casa. 
com razão deposita nele Inteira. confian
ça, como repr~éntante lidimo da ln
telD.gência bra.sileira. <Muito bem.) 

O Sr. Campos Vergal .- Declaro a. 
V. Excia. que, a. meu ver, Otáivio 

.. Manga.beira, ontem. subiu grande pa..; 
ra. a tribuna e da tribuna. saiu muito 
maior. <Muito liém. Palmas.) 

,· O SR. JOAO. MENDES - OtáVlo 
M&llgabeira, ao descer, ontem, desta 
tribuna e inclinar-se, ligeiramente; 
num ato de reverência ante o grande 
General da Vitória, ergueu-se muito 

,mais alto a.os nossos olhos e aos olhos 
do :Brasii! (Muito bem. Palmas.) 

o· SR .. VITORINO F.RÉIRE 
Sr. Presidente, peço a palavra, sôbre 
a ata. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra ·o- nobre Representante. 

O SR. VITORINO FREIRE 
(Sô'bre a ata> - Sr. Presidente, se
jam mjnhas primeiras pala.v= para. 
deplorar 6incera.mente . o incidente sô-
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bre o qual vários Srs. Representan
tes já se ll!anifestaram. Melhor fõra. 
riscar de nossos Ana.is ... 

o Sr. Paulo Sarasate - V. Excia.. 
diz muito bem. 

O SR. VITORINO P.RE:!:RE 
. . . o ocorrido, por· ser de todo em to-
do doloroso. _ 

Sinto pr0fund8.Illente que, depois de 
tão empolgante. festa. na.clon&l, pela. 
1>isita do General Eisell:howel", fõsse 
hóje a. Assembléia. teatro de a.conte
cilnento como êste. 

O Sr •. Alencar Ara.ripe -:-- Vergonho-
so. '· . 

O Sr. Epílogo Campos - ·Triste. 

O SR. VITORINO FREIRE - De
sego, agora, Sr. Presidente, retiflca'l" 
a ata. na parte que em se referem 
ao Sr. Interventor do ·-Maranhão o 
nobre Representante pelo meu Esta
do, Sr. Lino :Macb.a,do. 

Quando S. Exc." falava, afirmei não 
ter havido demissões na minha terra. 
Equivoquei-me. Subindo ao poder, em 
2t de outubro, ó Desembalgador Ela
zar Campos exonerou todos os prefei
tos e autoridades do Partido Social 
Democrática . .este alcançou um.a vitó
ria. espetaeular, lutando fora da.s po
siçães e. Dor isso; o Interventor do 
Maranhão, ao assumir - o Govêrno, 
confiou os municípios a membros do 
referido Partido, e nisso andou mui
to bem .• 

Esta, Sr. Presidente, a retificação 
que ·desejava. fazer (Muito bem. Pal
mas.) 

o SR. FLORES DA CUNHA - se
nhor Presidente, peço a palavra, sô
'bre a ata. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
la vm o nobre Representante. 

O SR. FLORES DA CONHA <sõõre 
a ata.> (*} Sr. Presidente, a.inda não 
estava presente quando das :Infelizes 
decla.rações !ormuiaàas pelo meu pre
zado a.migo por MUw! Gerais, ell:I. acêr
ba censura. ao ~ final de Otávio 
Manga.beira, ao encerrar seu ma~
tral discUrso pronunCJado em nome da 
.A.sa!mbléla., em boméns.gem ao . ~e
ral- norte-americano Dw!gbt Elsenbo-

. wer. . 
Não sei se ésse movimento do no

.ore representante de Minas Gerais 
·teria sido apenas ditado por scnti
llll!ntos politicos. Não o quero acredi.
w, porque a. .AsseIJ1bJéia,. em pêso, 

(") "Não foi revisto pelo orador. 

acata ·o vulto Singular de Otãvio 
Mangabeira. (Muito bem.> 
. o que significou o beijar a mão do 
general vitorioso parece que outra. 
coisa não era senão juntar o gesto is 
suas últimas palavras. Foi uma .:111- ~ 
grana do sentimento daqueles que, 
angustiados durante quatro pare. cin
co anos. esperarani que- as idéias da 
civilização e da. cultura oc!dentai:! 
!õssem vencedoras, como o respeito 
já não digo a outras idéias ou a ou
tros sentimentos. mas à espécie hu
mana <Muito bem.) 

Não sei se 'será :vulgar •. nos homem:, 
o cultivo dessas filigranas do senti
mento. Também eu curvaria · meus 
joelhos e beijaria. a mão daquele que 
conduziu os exércitos das Nações 
Unidas à vitória final e definitiva 
(ll!uito .. bem.) 

Mas, dando, agora, nesta.s ligeiras 
palavras, a minha. impecável .. solida
riedade ao magistral discurso de Otá
vio-Ma.nga.be.ira <muita bem) - ex
t.raordinârio na-forma· e· no ·.fundo·--··- -
o que quero dizer àqueles que lhe fi
zeram censuras ••• 

O Sr. Paulo Sarasate - Só um. · 
O SR. FLORES DA CUNHA - •.• 

desarrazoadas, mas outros batera.m 
palmas ... 
. O Sr. Paulo Sarasate - Lastimà
vel.Inente. i 

O SR. FLORES DA CUNHA - •.• 
o que noto é que ainda existem resí
duos na subconciência dos reacioná
rios que almejavani, de coração, a vi
tória das nações do Eixo <Palmas.) 

O Sr. Paulo Sarasate - "Soit di
sant" nacionalistas .•• 

O SR. FLORES DA CUNHA - E 
agora, para f!nallzar, Sr. Presidente, 
deploro de tal :nodo a situação a que 
foi reduzido nosso pais que quero, 
desde jâ, fazer uma promessa, tam
bém de um homem que não poderá 
ser tachado de falta de varonilida
de e é esta: se o Sr. General Euri
co Gaspar nutra, no :fim do seu 
qüinqüênio, conseguir desatolar êste 
pais e encaminhá-lo para. a norma
lidàde, também. eu dobrarei meus 
joelhos e lhe beijarei as mãos. <Mui
to bem, Muito bem. P1Z!mas.) 

O SR. GURGEL DÓ.~ - · 
Sr. Presidente, peço 11 .. ;?>&Ja.vra, SôlK9-- · 
a e.ta.. .. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Bepresenta.nte. 
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O.SR. GURGEr.. DO AMARAL (Sô
bre a. ata> ,;,_ Sr. P.resldente, Srs. 
REpresentantes, pedindo "' pa.la.vra, de
sejo trazer à Casa a sollda.rteda.<l.e ne
oes:sá.ria a. um gesto digno entre os 
mais dignos, qual o do Sr. Otá.vio 
l:l(aJgabeira (palmas) , ao beijar a. mão 
que empenhou a espada que conduziu 
os exércitos da democracia à vitória. 

Desejo, também,. fazer um a.pelo, 
ê.ste dirigido ao ilustre paralam.enta.r 
que censurou o gesto de s. Ex.ª· 

O que não se compreende é que ati
tude tão elevada. e tão nobre •.. 

o Sr. Pereira. da. Silua. - E tão 
santa. 

O SR. GURGEL DO AMARAL .•• e 
tão santa - diz multo bem o apa.r
te«nte - possa. merecer qualquer re
paro, a não ser o do elogio e da so
lidariedade mais integral. 

o sr. Otávio Mangabeira., no dia 
de ontem, não falou em nome. de in· 
teresses Partidários: suas pal&=s fo· 
ram dirigi.das ao. mundo e o ilustre 
Representante talou em nome do 
Brasil. <Muito bem.) 

O General Eisenhower, naquele mo
mento. nii.o era. a.penas o militar, o re
pcei;entante de um pais irmão; era, 
Bcima de tudo •.. 

O Sr. J'osé Augusto - V. Ex." pode 
cürer que não era. um homem; era um 
s:lmbolo. · 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
. . . o simbolo da luta delllocrálti<:s. con. 
tra. a ·reação, contra os regimes de fôr-. 
ça e o 'Violência. <Palmas.> Simboll.· 
Zs.va a demócracla em ação (muito 
bem>, a democracia cujos itieais tive· 
ram, como o mais fiel !:Wll'dião, a sua 
espada., cujo punho teve a segurá-lo 
aquela. mão que ontem o Sr. Otávio 
Me.nga.belra beijou! 

O Sr. :Pav:Io :Sa.ra.sa.te - Em nome 
d& todos n6s. . 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
A grande realidade é que, nas questões 
de interêsse universal, em que se jo· 
gam a.os ma.is sagrados princípios com 
respeito a.os direitos incontestes do 
homem, às liberdades fundamentais, às 
franquí&.$ do cidadão, não é possível 
se venham suscitar questiúnculas de 
cariter !)art!.dário ou fazer :resw;os de 
ordem particularista. <Mutto bem. 
Pa.fma.s.) 

A v.erda.de é que o mundo se empe
nha. nwna. luta a. fa.vor dos grandes 
ideais da ·immanlda.de, luta que, no 
dia de .Pntem. estava Si:mboHza.da. na 
pessoa. do General Eisenhower; e o 

gesto do 5r. Otávio ;Mangabeira. a.penas 
traduziu o sentimento unânime da 
Nação brasileira.. <Muito bem>, por
que, ao oscular aquela. mão santa. 
<muito bem), que defendeu ideais co
muns do povo brasileiro, apenas pres
tou wna homenagem simbólica, ·:não a. 
um hc·mem, não a um ,sol<iado, não ao 
representante de uma. nação irmã, 
mas, a.cima de ·tudo, os principias que 
semp:-e hão de info-."lllar a. conduta do 
Bra.~il. considerado como u mtodo, no 
cenário inteniac.imal. (Muito õem). 
o que S. Ex.n naquele momento re
verenciou, meus Senhores, foi a. pró
pria. <lemocracia, e, por isso, temos de 
estar scilid4rlo com o licfuno ;represen
tante dos nossos sentimentos, que foi 
o Sr. Otávio Mangabeira. (Pau77148). 

O SR. PRESIDENTE - Estando 
terminada a primeira hora da se65ão 
encerro a discussão da a.ta e dou-a. po:r 
aprovada. 

O Sr. Dario Cardc.so envia à Mesa 
retificação escrita à ata, que· será pu-
blicada posteriormente. ~ 

O expediente será «"espachado pelo 
Sr. Secretário, na forma. do Regimen
to Interno.· 

O Sr. Alves Palma. enVia à Mesa o 
seguinte discurso para ser dada. com:o 
lido: 

O SR. ALVES PALMA - Sr. Pre
sidente, a. Co:rnissão Constitucional de
semi;:ienhou, com dedicação e eficiên
cia, a honrosa missão de elaborar o 
projeto da nova Consittuição Bra,sj,
leira.. Auxiliaram-na, nêsse trabalho 
preliminar, a competência e o esfôr
ço de várias subcomissões técnicas. re
cruta.<!as em todos os partidos po!!ti
cos e<:>m representação nesta Assem
bléia. :N'ac!onal Constituinte. · 

Isso sighlfica que o projeto, que foi 
elaborado, tem a cooperação de todos 
os brasileiros, por intermédio dos seus 
legitini.os representantes. _ 

Enquanto isso se realizou. os demais 
<:onstituintes. que permaneceram no 
recinto da Câmara e freqüentaram as 
su.a.s sessões, num gesto de coopera
ção, eínmentemente construtivo, !>ll= em prática o método dos rZo--
sadores. 

Como é sabido os glosa.dores eram 
unia. classe de juristas que. com o seu 
método 1)róprio, - a. da glosa à ma.r
gem dos textos, - muito concorre
ram. para. fixar e retificar as nonnas 
jurídicas, em dado momento da evo
lução do direito. Tanta lnfluêncta. -
exer~m. que são hoje cons!dendos 
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os verdadeiros construtores do direi
to germfwico •. 

!:, acompanhando com crescente in
terêsse as atividades daqueles órgãos 
técnicos, foram anotando à ma.rge= 
dos trabalhos publicados, no Diário da 
Assembléia, não só o que se lhes afi
gurava digno de louvor e de aplauso, 
como também o que lhes parecia me
recedor de melhor estudo, de retifi
cação ou de emendas posteriores. 

E baseavam a sua observação· na 
melhor doutrina jurídica que iam de
senvolvendo perante êste plenário, de 
aCÕ!"do com a es)>eeiafü'lade ou o pen
dor de. cada um. 

Também procuramos fazer a nossa 
gla.sa a respeito de alguns pontos da 
lllatéria que ia sendo estudada. 

Em 15 de novembro de 1889 :l'oi pro
clamada ·a República federativa bra
sileira. Isso para nós é um marco 
asslnalaõ.o na vida política do País. 

Federação, como formi:i de Estado, 
não tem caracterlsticas · inflexíveis. 

. :Modela-se de acôrdci com as ciruiis
tâncias peculiares a cada ambien:te. a 
caàa meio. Como observou, Clovis :Se
vilãcqua: 

"Pode ser organizada diferente-. 
"mente segundo a.s disposições es
"peciais de CSJda povo, do ponto 
"de vista. -da sua psicologia, da sua 
"história, da. sua população, do 
"meio cósmico onde se estabe-
"'lece-". , 

E, conforme fr!zou João ~gabei
ra, "Em tômo da Constituição", os 

- enrinentes constitucionalisUu; que ver
saram o assunto, como Jefferson, 
:Marshall, Webster, WilsOn Willaugh
bi, Dice:9-, Laband, Kelsen, Jellinek:, 
Ba...--thelemy, Duguit, Le Fur, Herriou, 
Borel. Malberg e outros, divergem no 
conceito e nas características da :Fe
deração. 

MBoilEL a. · caracteriza, com certa 
participação das coletividades inferio
res no exerclcio do Poder do Esta<io; 
(Etude sur la- suverenité de l'Etat 
Federal>. 

"JEL!:.INEX com a. autonomia das 
Ullidades federadas; 

"LE :Ftm, com a participação das 
unidades federiidas na. formação da. 
vontade do Estado; · 

•nucm:r com a existência no mes
mo território de dois grupos de go
vernantes, cujas competências não po
dem = modificadas sem o acõrdo de 
ambos; 

MPAtlL LABAND com esta neção: só 
o Estado Central tem soberania; a.s 

\ 

coletividades mediatizadas não perdem 
o caráter de Estados; a autonomia e 
não a soberania caracteriza o Estado; 

"KEi.sEN com as três ordens juri
clicas: duas pareia.is - a da União e 
das Unidades federadas; e uma to
tal - a da Constituição federal do
minando a.s primeiras; 

"J. BRICE, com o fato de, sõbre um 
mesmo território e sôbre as mesmas 
pessoas, se exercer, harmônica e si- · 
multâneamente, a ação politica de 
dois govêrnos, o federal e o estadual". 

PONTES DE MmAN!JA, no Volume I 
-dos Comentários--da Constituição de 
1937, doutrina: · ·-----

"Desde .o momento em que se 
cria. o Está.do, Unitário cu Fe
derativo, os componentes ficam 
sem o contacto com o direito das 
gentes, contacto pelo menos po
tencial; _tanto assim que, todos os 
Estados federativos a. secessão é 
crime e não se preveria, sem con
trltdição;-nos __ textos constitucio
nasi; a possibilidadê -·as.--separa.;;
çãa. / I 

A existência daquilo que cha
mamos· feàeralismo é dependente 
da instituição que nos dá a so
rna· dos poderes deixados aos 
membros do Estado, quer deixa
dos por se terem enumerados os 
gerais, quer por se terem enume
rados os que· se lhes deixam. Se 
a soma é suficientemente enérgi
ca, a. intuição surge. Ora, tal in
tuição depende de se sentir até 
que ponto é interêsse geral efeti
vo a própria divisão. 

Por isso a Austr!a. se crê federa
tiva a Alemanha de 1919 sé diz tal. 
a Unlli.o Soviética como tal se 
proclama. Para o austríaco, que 
vinha do sistema unitário, a COill!
titulçã.o nova é federalismo; isto 
é, movimento para- nítida dea
centra.lização. A estrutura russa 
mostra que, para o ambiente 
russo, o unitarismo potencial 
nlío desfaz a concepção fe
derativa; trata-se de federalismo 
com a espada de Dsmócles. Com 
que critério fixo poderemos ·~di
zer, alto e bom som, que não é 
federalismo? Com a fórmula q?.ie 
apontamos à pág. 148 e a. ineiô.s
tência de critério seguro, uno que 
nos diga onde começa a ser fé
deral o Estado, encontramos n:i. 
explicação acllnà a única solução 
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passivei: a de ordem subjetivn, 
interior a cada dovo, a.o seu passa
do e ao seu presente, o sentir
se unitário - ou federativo.' 

Por outro ·lado, a Federação é uma 
fórmula intermediária entre o _Estado 
Unitário e a Confederação de Esta
dos. ll: uma união de entidades autô
nomas debaixo de um govêmo co
mum e soberano. Un"idades autóno
mas, govêrno soberano, vínculo de 
umão, são as três características pri
mordiais da Federação do tipo clás
sico. E' forma ideal, por excelência, 
de centralização politica e descentra
lização administrativa. Nesta e.ltura 
não podemos deixar de r€Cc>I<iar êste 
trêcho, de ouro da lei, de Rui Bai:
bosa, na Síntese da Idéia Federativ9;: 

"Dando a cada Província a pos
se completa da sua existência, o• 
desenvolvimento proporcional à 
sua · capacidade, a fruição inteira 
da massa do seu trabalho, da sua 
energia, do seu merecimento, .com 
a vantagem da defesa externa pe
las fôrças de um grande Estado 
feõerativo . • • . A Federação con
solldarla em granito a unidade da 
Pátria, cria:ria, numa acepção su
perior, essa unidade, imp1antando

-a, com raizes eternas · na esfera 
moral dos sentimentos nacio-
nais ..... '' 

Na América dÓ Norte, a Féderaçã:J 
partiu da periferia para o Centro: 
no - Brasil, do Centro para a. perife
J:ia • O Brasil erigiu, no território do 
seu Estado Unitário, que era. todo po~ 
deroso, várias unidades aut<inomas, 
com govêrno próprio e administra
ção própria, unidas, pelo vinculo da.' 
Federação, ao Govêrno Central da 
União. 

E o fêz por arte politica. E o fêz, 
usando da . faculdade de expedientes 
superiores e operantes, de que lllil 
povo pode lançar mão, a fim de rea
li.Zar a sua alta missão temporal. E 
o fêz, a.inda., por transigência. com n 
fator · geográfico, que imp11Illla a des
centralização administra.tiva na va
riedade imensa do território pá
trio. 

Teve como base dessa opera.ção--as 
suas antigas Províncias. · 

A metrópole portuguesa, para. ma:i.
ter a posse da Colônia., tôiia., 'delineou 
a~ Capitanias hereclitá.rtas, cedendo-as 
a donatários, que as admin!straram 
·e ''1Jugnaram .pelo seu desenvolvlmen.-

to. Essa transigência com o impe
rativo geográfico brasileiro, patenteia 
a fôrça. incoercível da Federação la
tente no solo pátrio desde os seus 
primórdios. 

Vem a propósito esta passagem de 
Pontes de Miranda: 

"Federar é unir: une-se o que 
está separado. Quando se fêz fe
deral um Estado que era unitá
rio, v. g. o Brasil de 1891 é à arte 
politica e não à realidade que se 
deve isso. A realidade, em virtu
de de urna lei sociológica, reduzi
rá., progressivamente, o que a. arte 
-politica fizer". 

Essas considerações, nós as ...rà.zemos 
a pr1>pósito do artigo l.º do ante-pro
jeto da Cónstituição. Ei-lo: -

"O Brasil, constituido em Estado 
Federal, com bsse na divisão do 
seu Território em Estados federa
dos, Distrito Federal e Territórios, 
ma.ntem a forma republicana de 
govêrno, sob o regime representa
tivo''~· 

O professor Ataliba Nogueira. disse 
que assim o fazia porque a federação 
no Brasil, ao contrário dos Esta.dos 
Unidos da. América do Norte, não veio 
aliar, nem. unir Esta.dos; porém, dividir 
o todo. 

Data venia, não vemos divisão, eri
giu-se no Brasll por arte politica, e 

· faculda~ de expediente, governos lo
cais e autônomos para atender à ação 
deooentralizadora d o fator geogrâ.fico · 
em matéria 'administrativa. Para 
atender à federação la.tente que se 
vinha impondo à consideração de so
ciólogos e estadistas. O deputado 
Agamemnon Magalhães replicou: 

"A federação é uma tradição 
brasileira; federação é união; fe
dera'l;ão é un1Ciade da.e corpora
ções politicas dentro da Nação. 
Qualquer conceito que implique 
divisão ou dissolubilidade nega o 
da federação. Nenhum Estado 
deve ter a possibilidade de se se
parar ou dissociar da unida.de bra
sileira. E essa possibilidade existe 
na. Confederação. Só há um regi
me federativo-no mundo, em que 
a unidade, o Esta.d.o pode separar
se livremente: o da Rússia. Mas 
êsse dispositivo da Constituição 
russa subverte todo o conceito do 
direito público na. formação da 
federação. O que é federativo su-

. põe unidade, indissolubilidade, 
conciliação do regime dentro da 
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própria parte. Se tirarmos do re
gime o conceito da unidade, a pró
pria Nação Brasileira poderá de
~pa.recer. De maneira que, quan
do se estabelece, a união indisso
luvel, não é sem uma profunda 
razão histórica, sem uma profun
da razão teórica. Portanto além 
das considerações de ordem técni- . 
ea que levaram o Deputado Mário 
Masagão a propor o substitutivo,' 
invoco no plenário desta Comissão, 
as razões históricas e o cone.eito 
politico da federação através de 
todos os institutos políticos do 
mundo". 

E\Titou, também, a subcomissão. em
pregar o têrmo nação, naquele dispo
sitivo. E o professor Atallba Nogueira 
dá os motivos dêsse procedimento: 

tório. Deiine-se pelo critério étnicG
h!stórico, mas não é conceito étni-co 
histórico. 

Para = definição rigorosa., com& 
ensinam .os tratadistas de lógica, é ne
cessário o gênero . próximo e a dlfe--
rença especllica. E não vemos ês8e& 
requisitos na definição do professor 
Ataliba. . 

E' preciso, ainda, não confundir, eK• 
tensão e com.preensão dos têrmos: e.;sa 
subtileza de lógica formal tem acatte• 
tado lamentáveis equivocas. 

A Nação Brasi!eira,- na acepção do 
nosso sentimento jurídico, seria a ptt
pulacão, o povo, os cidadã.os, os ha.bi
tantés aqui radicados com ânimo de
finitivo, o conjunto de tradições, a 
língua, a religião, o passado, o pre
sente, a perspectiva do futuro, a pró-

"Há três conceitos diversos para pria idéia de pátria, o território. o 
população, povo e Nação. Popu- Brasil enfim, devidamente organi!!:3.-
l.ação, pelo critério demográfico, é do sob um regime legal. ·-
o -conjunto de habitantes. Povo, -N'"""=· -- 1.,.._ - d. d · 
pelo critério politico, é o conjunto ~"ª a ·~.. noo_ PO em.os . !?uc.a.r_ 
de cidadãos. Nação é conceito de ~tar .uma página do _prof~r 

· étnico his);órico. . . ~ Estados Que1;.;<:z Lima, na sua "Teoria do Es-
oomo a Smça e a Bégica.- que pos- tado • 
suem respectivamente 4 e 2 na- "Nação é a mas vasta e a mais 
ções. A Rússia compreende 18() complexa .das formas porque as 
na.ções. A nação irlandesa e a na- sociedad.es humanas se aprerea-
ção polaca existiram por muito tam. E' o meio s<:>cial em que M 
tempo sem a contraposião (de g~ divergências d!: interêsses coleti.-
vernantes e governados) que so vas se produzem e se resolvem. 
existe no Estado e não na Na· de harmonia com os interêsses ge-
ção. • . O Brasil não é só a nação ra.is da sociedade e os futerêsseG 
brasileira: o povo brasileiro, con- dos individuos. A vida nackmat é 
ceita puramente politico, éompre- uma projeção e um desdobramen-
onde também os naturaliza.dos, to da l1iàa. civil A Nação só a!)9.-
todos quantos sejam cidadãos bra- receu depois que a ordem -civil .e 
sileiros. AsslIIÍ um número con- formou. Na órbita rudimentar das 
siderável de cidadãos nossos não socledad!:s primitivas não tin.ti.n 
pertence, à nação brasileira; os cabimento o conceito de nacioaa.-
qu~ não tem as características lidade. Não existia a personalld•.-... 
étilicas históricas da nação bras!- de humana como fenômeno de d.i.-
Ieira, apenas politicamente é que -•to Depois ue as s!nte&es 
S•o co-"'dª-dos brasileiros. O no- r= ·. •••••• q 

w =• ~~ de direit.os individuais se constitui-
bre representante adopta para ram, passando os indivíduos a ter 
Nat;ã.o aquilo aue na técnica do a significação juridica ·de pessoas, 
direito público, chama-se povo e e as pessoas se encontraram reu-

-povo para êle e aquilo que na nidas em grupos, núeleos, cla.sses 
técnica moderna se chama Na- M•tas, corporaçe-es, comunidades, 
Ção". · ~ 

cada agr-.i.pament.o cot a sua for-
Não convence. Nada mais perigoso llla própria. de ativida.de diversa 

do que extremar o signi!!cado do6 têr. ou contraria a dos outros asru-
mos em a.sSunto como êsse. Mesmo pamentos, foram surgindo inem.à-
porque a significação das idéias que velmexrte, as discordâncias, as ir-
se eontêm nos têrmos, va.ria no tempo redutibilidade e os choques de iD.-
e no espaço, de acOrdõ com a trans- ter&ses coletivos e a ordem cWil 
formação e a evolução do seu objeto. prlmitiva foi .envolvida. pela ordem 

nacional" Nat;fio poderia ter sido, originària- · · 
mente, pelo critério étnico-histórico, o Naçiic. portanto, é, também, a ordem. 
substra.tum moral e espiritual da po- civil ampliada. E' o grande ambiente, 
pulação fixa.da em determinado terri- em que o Estado se realiza. 
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J!::sse conceit-O é, de certa torma, mais 
vasto que o simples direit.o polit!<X>. 
O Estado é a organização política da 
N3ção ou a Nação politicamente orga- -
aiz:l.da. ou :inesmo anârqui~. niilista, 
c.\lkl.torial, autoritária, soda.lista., de 
uórdo com a -fôrça especüi<:a. que a 
contiver. O Estado é a fôrça especifi
ca da Nação. Coino diz Duguit, "Ma
nuel de Droit Coilstitucionei" o Estaüo 
é a fôrça a. serviço do direito. 

O Estaào é uma pessoa jurídica: é 
a ;;ersonificaç.ão jurídica de uma Na
ção; é um sujeito de direito. Ou de 
maneira mais restrita - é <> direito 
pel:füco da Nação. 

Deve-se essa doutrina a Hu,go Cro
t!us. E também a Hobbes e Locke na 
lRglaterra, a. Puífendorf na Alemanha, 
e :. Rousseau na França. 

Uns julga:in essa pers<inalicfa.de jurf
d'lca =~ simples ficção, necessâria 
J>al'ª erigir o po~r público como su
jeito a direito; outros julgam-na uma 
res.!idade coletiva de eXistência pró
prla e distinta da soma da. vontades 
individuais, que a compõem capaz de 
direito e obrigações. 

?or outro lado. há uma particulari
dade: os conceitos de Naç&o e de Es
tado são coincidentes. Daí, as anoma
lias que n professõra Ataliba Noguei
ra. aponta. Mas não nos esquec;amos 
t!.P. explicação dada pelo professor 
Queiroz Lima: 

E' Certo que, em cons.eqüência 
de rnultiplas causas drl<irmadoras 
da ordem normal dos fatos políti
cos, guerras, tratados de cessão 
e anexa~ão de territórios, revolu
Çôes, c o l i g a ç õ e s internacionais, 
pactos de sucessão monârquica in
fluência a vassa!adora de u::n Esta
do ~d~oso entre fra<:-os, é fre
qüente o caso de uma Nação, como 
a Polônia até 1919 se encontrar 
dividida entre dlversos Estados e 
privada de organização próptia; 
da mesma forma acontece que 
Nações diferenciadas e. não raro, 
incompatíveis, se vejam reunidas 
sob a mesma autoridade de govêr
no, fo:-:nando um só Estado, como 
se dz va como extinto império 
Austro-B:=garo. Mas essas ano
malias não informam o princípio 

• ger:i.l de que a nação é o meio 
próprio em que o Estado se produz 
O Estado Nacional é o tipo pex
feito de organização política". 

Yem a propósito o que dissemos 
alhures: · 

"A idéia de Nação, com os requi
sitos essenciais ao tê.."'lllo, surgiu 

n:>. história, lã no belo torrão do 
Lácio, no decorrer da segunda 
guerra punica. Até então tinbe:a 
existi.do a.s cidades espcu~, 

com o seu territ6i:io, com o seu 
fogo sagrado, com os .seus deuses 
pen.ates, sómente unidas, as vêaes. 
pela consangUinidade. A liga latina 
das quarenta cidades do Lãeio 

não fõra senão um ensaio instin
tivo de Nação. 

"Oliveira Ma.rins. o grande his
toriadcr e sociólogo, em que nos 
inspiramos, aoona o nosso acêrto. 
quando pondera qu-e fõra. êsse 
mila:?:l'e nacional que u'Ililra 
os elementos pensantes pelo pa
triotismc ao envês da consangüi- .
nidade, que armara todos os ho
mens, que. armara o própri<i solo, 
que armara as próprias pedras 
para re))elir o inimigo, que tiZéTa 
a grandeza · de Roma·· . 

"Porque, perguntzva aI'.gustiada 
a a.guia cartinês.a.: eu que galguei 
os Alpes e os Per..neus. eu que num 
vôo altivo .cruzei várias vêzcs a 
Itália, pairei por sôbre Roma, ron
dei-a, espreitei-a, sem cessar, le
vei todos os..seus exércitos de ven
cida. não conseguirei assenhorear
me da c!dade ma;gni:fica ? 

"E' que n<ivos Alpes e novos 
Perinêos se ele;-avam. ainda, mais 
alt.Y.i, diante de' Anibal. As suas 
bases estavam em Roma e os seus 
pín-caros iam até os céus! Eram 
êles a própria organização social. 
e politica de Roma; era a estrutu
ra de aco da sua naciona.li'dade. 
era aquele núcleo homogêneo de 
Sabina, do Lácio, da Campania, e 
de tôdas as outras Províncias, era 
a uniformidade das suas idéias e 
vistas, eram os seus cidadãos-sol
dados, os !;'eus cônsules-generais, 
era o Senado, essa arca santa, ~ 
genuina representação orgânica do 
povo, era o gênio jutidico e repu
blicano ãaquel~ gente, que se ele
vav= diante de Anibal como uma 

' barreira intransponível. E. assim, 
o capitão que triunfou de Espanha 
à Itália, de :mt~rnão já era um 
vencido diante da Nacão Romana! 
Diante da Nação Romana! ... " 

São · ainda. do pro!es.."Or Queiroe 
Lima estas palavras: 

"Segundo n escola clássica fran
cêsa, 11. Nação é uma entidade 
existência coletiva., uma oessoa ju
ridicà, dotada de vontade e auk>
ridade próprias, com direitos. fun
d~entais, inallenáV•?is. absoluto6, 
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decorrentes de sua própria per- · A data da proclamação· da Repú-
sonalidade. patriotico e digna de ser registrada na 

- ··-•· Constituição. :E:sses direitos natiu= servem Passemos à outra ordem de consl-
de supol'te aos dire:tos adqulr.idos, derações referentes .ao mesmo capi--. 
no exercício da atividade do seu 
mecanismo político e econômico. tuli·idé!!l. dos três poderes não surgiu 

Dentre os poderes absolutos da na his.tória poli~ca dos povos como 
Nação-pessoa, avulta. a soberania, doutrtnà · da .geração expontânea. 
autoridades suprema, na ordem 
interna e nas relações !nternacio- A Constituição .do Império bras!-
nais. A Nação faz . valer os seus leiro de 25 de março de 1824 ainda 
direitos, inclusive o da. soberania, dispunha no art. 10: 
por !ntermédio de sua organização "Os poderes politicos-.reconheai-
politica. Tomada dêsse ponto de dos pela Constituição do Bras.!l . 

. vista, a Nat;ão rereste o caráter são -quatro: o Poder 'Legisla..tivo, 
·particular de Estado. Estado é a 0 Poder Moderador, o Poder·Elte· 
Nação politicamente organizada"· cutivo e o Poder Jud!clal". 

Por tudo isso preferíamos o subs~--Ei0-·artigo· 98:- .. ---- . ---
"'tutivo do professor Má.rio Masagão, - , . _ 
que foi aprovado e qu,e estã assim re- · ' O poder Moderador e a ~ha~ 
digido· de tõda. a organização politica e 

• é d-elegado ·privativamente ao Im· · 
"A Nação brasileira, constitui- perador ·como chefe supremo de 

da em· Estados Unidos do Brasil Nação, e seu primeiro represen-
_pela un!ão dos seus Estados, do tante para que incensantemente 

Distrito Federal e Territórios, vele sôb::e a manutenção da ind.~ 
mantém, como forma de Este.do e. pendência, equillbrío e harmonia 
de govêrno, a Federação e a Repú- dos mais poderes politi<:os"'. 

-.blica·~. · 
• - A Doutrina dos três poderés é t!.da 

Mas, não d.a maneira completa: de- .como oriunda do "Esp!r.ito das Leis" de 
sejariamos ainda uma transposição e Montesquieu. CarlO.S Maximilia.no,·nos 
um.adendum. E dirlamos: ' "Comentários à Constituição Brasilei

ra", anàlisando o artigo 15 da Consti
tulçãcr~de 1891, -escreve: 

"Atribut-6e, com. justiça., a 
· Montr.squieu a autoria. do {lrinci-

I 

"A Nação bra.slleira, constituí
da pela união dos seus Esta.dos, 

·do Distrito Federal e Territórios 
em Estados· Unidos do :Brasil, 
mantém, como formá de Govêrno 
e de Estado, a R~ública fedie:::à
tiva proclamada em 15 de Novem
bro de 1889". 

· A transposição da.ria uma ordem 
mal.s direta ao te."tto e uin ·sentido 
mais claro ao pensamento. O aden- · 
dum seria uma homenagem aos fun
dadores da República, aliás. conserva-

. do, com justiça, na Constitilição 
de.34. 

pio da divisão dos poderes, que é 
h1>je um dos dogmas fundamen
tais do direito público. abrandada. 
embora, a sua rigl.dez, adotada ai 
exigências da sociedade cpntempo- .; 
rãnea. Crêm escritores qUe se 
insp!ra. em Aristóteles, o pensador 
francês. Entre os dois hã de co
mum apenas a preferência para. 
com a divisão tripa.rt!.da que se 
tomou mania entre os juristas e 

RecoIÍllecemos que a fórm•!la. Ma- -
sagão aproxima-se do projeto Sampa•.t>· 
Dória. que, nesse ponto, parece medido 
a. oentímetro5; para ficar dentro da 
técnica do direito constitucional. Mas, 
dev.amos advertir, também, que, na 
eXpressão República federativa., es!á 
incluído todo o sentido da expressao _ 
"a ;Federação e a República. E, com 
o adendum que segue, tem o encanto 

· da tradição, a aprovação . do tempo 
e a sanção de duas_constitwntes repu
ltl!canas.. 

se aplicou a todos os ramos do 
direito •.• 

"inspirado pela leitura. -de 
Locke, pelas suas próprias via.giens 
às ilhas britân!cas e pelo convi
via com estadistas inglêses· 'exi
la.do~. Montesquieu escreveu o c:c-
p!tulo VI do livro XI do "Espí
rito das Leis". sõbre a Constitui
ção da Inglaterra, na qual ~ 
o p.rlnciplo da divisão dos poderee, 
como- uma garantia da liberda
de, uma salvaguarda oontra o .a.r~ -
bitrio e os golpes de !Orça". 
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Mas, como se assinalou no Manifes
to parlamentarista assinado pelo emi
nente deputado José Augusto e ou
tros, Montesquieu, cujas fontes de es
tudo foram os autor-es latinos da épo
ca clássica, quando aludia aos poderes 
politicos, referia-se principalmente à 
realeza, ao Senado e aos tribunos do 
povo de Roma antiga. 

No "Espirita das Leis" não existe 
ainda a noção da soberania popu
lar, que só começou a se esbO
çar no "Contrato Social" de 
Rousseau. Sõm-ente no "Tereeil'o Es
tad<0" - panfleto redigido por Siêjes, 
surge de maneira precisa, clara. e ·em
polgante a figura do PO'Vo. soberano. 

Desde êsse momento, a equação d-o 
problema polltico não consistiu mais 
em poderes a equilibrar, mas, s:im, 
na lndag de novas fórmulas e ..de 
J?-OVOS • por meio dos quais o 
único r soberano devia. manàfes-
ta.r-se na Vida ~ naclonali<la.des, ou 
realizar a-s suas funções na vida real. 

Maciver, professor de Filosofis. Po
litica e 'de Sociologia na "Universidade 
óe Colúmbia, em Nova York, no seu 
livro "0 Estado", tem passagens in
teressantes ·sôbre o a.ssunto. _ Examl
na.ndo a teoria. ·da separação dos po-
deres, com.enta: · 

"Esta doutrina tão perceptiva 
e ao par~er tão s!lnples, suscita, 
entretanto, alguns das probl-emas 
mais profundos da teoria políti
ca. Podem-OS falar de poderes 
politlcos distintos ? Não são me
ros aspectos ou manifestações de 
uma. única. e inditisível sobera
nia ? Assim, como podem ter 
"inca.:rn11.Çáo" distintas? São os 
poderes meras atiVidadES ou fun
ções ligadas ao govérno. podendo 
ser examina.dos por órgã05 sepa
radoo, que continuam, entretanto, 
dentro da. unidade do orga.nismo 
politico ? Devemoo distinguir en
tre "'poderes" .e "funções". di
zendo com Ba.nriou, ~ue, pOdendo 
as funções se combillla.r na pr§.
tica, os poderes pela própria na
tureza. das coisas são "provmcia.s 
distintas" da·· vontade nã.o deri
vadas mnas das outras e ina.l:ienà
vel.mente distintas ? 

"A distinção entTe órgão e :ftm
ção é c~ Pode-se descrever 
o Parlamento, com<> órgã.o polí
tico cuja função é legislar. O 
Ministério é o órgão politieo cuja. 
função é executar. O Ga.bin-ete-

é um · órgão em que se reu.'lelll 
funções legislativas- e executiv.e.s. 
O tribunal da Justiça. é um ór
gão com !unção Ju<liciá'I'ia. E 
assim, por diante. " 

De u:ôrdo com essa. doutrina a 
última ConstitUição da República do 
Equador, promulgada em. 6 de março 
de 1945, prescreve sem vacilações: · 

"Arl. 2. La Soberania radica 
en e! pueblo, qu.ién la. eJerce por 
méWo de los órga.nc; del Poder 
Publico que esta Constitución es
tabelece; 

"Art. 23. La función Legisla
tiva se ejerce por e! Congresso 
Naefonal, compuesta. de una Cá
mara ·integra.da de la siguinte 
ma.nera: (segue a forina de elei
ção dos deputad-osl . 

"Art. 55. El Presidente de la 
Republica ejerce la función ~e
cut!va. Desenpefía.rá. su :mandato 
con sentido de unidade nacicna.l, 
por encima de la.s vinoulaciones 
de ~ido. 

"Art. 84. La. funciõn judicial 
se eierce :por la Carta Suprema. 
de Justícia, las Cartas Superiores 
y los demãs tribuna.leis y juzga,.. 
dos que lia eonstitución y las leyes 
esta.blecen. " 

O Senador LuiZ Carlos Prestes, num 
doo seus últimos di.<cursos, apoiado 
neste ponto p-elo Senhor Nestor Duar-
te, comentou: · 

"Montesquieu, com a sua teo
ria de separação dos poderes, 
doutrinou em i=:i. época em que 
era necessário :iquiõ~ o poder 
absoluto da Monarquia.. que pre
ciii;.a,va. ser abolido através· daque
la separação. Hoje, vivemcs uma. 
época diversa. e o conttário se 
pa.ssa. Tal separação · jamais 
existiu em parte alguma ...... " 

~Pe::-mito-me ainda, citar pala-· 
vras do grande advoga.do fran
cês Marcel Willard. que partici
pou da resistêneia francesa. Há 
pc>uc~ meses, re!erind<>-se jus
tamente a essa. separa,ção doe po-

- deres, num país como a Fra.nça, 
onde foi sempre mais rei;peitsda. 
do que em nossa. Pátriá., disse: 

"Na. verda.de essa preten:sa se
pa.raçã.o dos poderes aosoluta.me.:i
te não .separava-· os poderes entre 
si, mas os sepa.ra.va. da. sua ori
getn, e sõmente dela, quer d1zer, 
do I><>Vo; separação en.t:e o elei-
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tor e o eleito; sepBJ'a.çã.o entre· 
a ~mbléia. eleLta. e os órgãos 
do poci:er. 

Guizot. cuja "Histoire de la Civi
llilation en Europe", publica.da em 
184<1, mas que a. pareceu, a. primeira 
vez, de 1828 a 1830, registrOU! "Na
poleão, patenteando que· a. soberania 
no regime monárqUico passava fà
cilmente, do povo ao homem, excla
mava:· "qui a été lui comme m!:li 
j)ar dlx-huit mdlions d'hommes ? 
Qui eõt co=e moi le represenrt;a:nt 
du peuple ? E acrescentava, a.l.IW.a. 
Guilot: "quando nas suas moedas 

uSão poderes da União, o Le-
gisla.tivo, o Executiv-0 e o Judi
ciário harmônicos e independentes 
entre si." 

Parece que o anteprojeto Sampaio 
Dôr<..a f mais consentâneo com a dGu
trlna. da· soberania popular. Trarou -
o <:crt. 22 da seguiu te f-0rma: 

"Divide-se o p o d e r públieo, 
ouanto ao seu exercfoio, em Le
gislativo, Executivo e Jucllciárlo, 
harmônicos ·eTnaépendentes entl"'! 
:si,,. 

lia-se, em uma das faces: "Républi- Perfeito e nada teríamos que obje-
que frança.ise"; na outra se continha tar. De boa fé podíamos ler, ai, que 
"Ne.noleon, Empereur". Que era a soberania na,ci<lnal ou o pDder põ.-
·;ss.o ·senão o fato do povo tornar-se blico é um sô e que o Legislativo, o 
rei ? Era. a inca..-na.ção da. soberania Executivo e o .:Tudiciário são órglf.os 
do povo em um homem. d-0 seu exercicio. 

O art. 15 da. Constituiçã-0 de 1891 --N()-.. entanto, o Pr()fessor Samp&io 
'lizia: - Dória, incide na no-menc!atura -traà:-

"São ôrgãos da. soberania 11a
cional os poderes Legislativo. 
Executivo e Judiciário, harmóni
coo e ind·ependentes entre si." 

Essa fórmula seria perfeita. se pu
dé<temos substituir com vantagem 
o têrmo "poderes". Se a soberaaja 
é uma única e reside no povo, na.o 
pode existi!' três poderes, mas órgãos 
através dos quais se manifesta o 
úni~o pode:-. 
. . o art. 3 da Constituição de 16 
de julho de 1934 não evitou o escólho: 

"São órgãos da sobe:rarua na
cional. dentro dos limites Consti
tucio~ais, os poderes Legislativo, 
E."l'.ecutivo e Judiciário, in.depen
dentes e coordenados entre si". 

Dentro d.os limites constitucionais é 
uma restrição perfeitamente dispen
sável: já estava subentendida na 
fól'!llula da Constituição de 1891. O 
têrm o coori:lena.dos não substl tUi u com 
vantagem o têrmo harmónicos, nem 
no significado, nem na suavidade da 
expressão. -

o anteprojeto do Instituto da Ordem 
dos Advogados do Brasil, no art. 3. 
seguiu a mesma diretr.z e é passível 
da m e s ma crítica, apenas adotou 
novamente o têrmo harmônicos e a 
restriçã.o - nos limites desta Consti
tuição. 

O projeto da Comissão Constitucio
nal, no a.rt. 6, conservou a mesma 
e.ssénc!a: 

cional quando traça o parágra.fo único 
dêsse artigo : 

"0 cidadão investido nas !u.."l
ções de qualquer dos três poderee. 
não poderá exercer as de outro." 

Podia ter sido coerente com a dou
trina, dizendo: 

"0 cidadão investido nas fllll
ções de qualquer ó:-gão de poder pú
blico nã-0 poderá exercer as de outro." 

E, assim, chega-se, logicamente, à 
redação final do artigo referido, pela 
seguinte forma: 

"Art. 6. Divide-se o poder p-Ó
bllco, quanto ao seu exercício, em 
Legislativo, Executivo e Judic!áric, 
harmônico e independentes entre 
si. 

"Parágrafo único. O cidaàão 
investido nas funções de qualquer 
órgão do poder público não poderá 
exercer as de outro." 

O SR. RUI ALMEIDA - (4.º :!•
cretário. servindo cc-mo 1.0 ) despachi:i 
o segu_inte 

EXPEDIENTE 
Aviso 

•. Do Sr. Mini:;tro da. Viação, tra.n&
:initindo as i.nfqrmações solicitadas pe
lo Deputado Jura.ndir Pires. no ~
querlmento n.0 267, de 1946, relat!w 
à construção dos vi&dutos Barauni
lha e saco da Onça. - Ao requer~!':-
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:!!EQUEIUMDo"TO N.º 337, DE 1946 

Solicita providências ao Minis
!ido de ser lido em aula nas es
:ério da Educação e Saúde no sen
colas públicas do pais o cUscurso 
pronunciad,o• pelo General Dwight 
EiSenhower na Assembléia Cons-
tituinte. • 

Requeiro, pelo intermêdio da Mesa, 
ouvida a Assembléia Na.Cional Consti
tuinte, sejam solicitadas ao· Sr. :Mi
nistre da Educação, as providências 
convenientes, no sentido de se deter
minar, seja. lido em aula, em vo<: alta, 
por um aluno. aos outros, em tõd.as as 
escolas do BrasU, o notável discurso 
ontem Pronunciado no recinto de 
nossa Casa pelo inVicto General 
Dwight Eisenhower. incumbindo aos 
mestres, apenas, antes da leitura, ex
plicarem quem é e o que foi o insigne 
.cabo de guerra norte-americano. 

Sala das Sessões, Rio de. Janeiro, 9 
d.e agôsto de 1946. - Luiz Lago. 
A.tenda.-se. 

REQOtRlMENT() N.º 336, DE 1946 

Solicita informações ao Poder 
Executivo sõbre número e despesa 
com o funcionalism.o público fe
deral. 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 
:solicite elo Poder Executivo as infor
mações ~eguin tes: 

I - Qual a despesa pessoal da 
União etn. 31 cle janeiro de 1946, in
clusive a que é feita por serviços e:n 
tar~fa, diarlstas de obras, custeada 
:pela verba ::na terial? 

n - Qual a mesma despesa em 31 
de Ju.ll?-o do corrente o.;no, co!!l ig;;_ais 
espec1üca ções? 

m - Quantas nomeações etetiv.:!S. 
interinas e admissões por contrato ou 
qualquer outra :::nodalidade foram fei
tas de l de fevereiro dêste ano até 
a presente data? 

IV - Quantas designações em Co
:m:isi;ão ou por transferência foram 
efetuadas de l de fevereiro até 31 de 
julho dêste ano? :td:sses atos :;carre
tamm n1.imento de despesas, inclusive 
com ajudas de custo. riassagens etc.?· 

V - Quais as reduções de despesas 
e a quanto montam as me.snias no 
Govêrno atual? 

VI - A quanto corresponderã em 
aumento de despesa a criação do. 

quadro de Capelães das Classes Ar
madas? 

VII - Quanto custava à União a 
sua representação no exterior até 31 
de janeiro de 1946 e quanto está des
pendendo agora, compreendidos to
dos os 1'-Iinistêrios? 

VIII - Se, pelas respostas aos que
sitos anteriores, verificar-se que as 
despesas com a verba pessoal da Di
tadura aumentaram, quais os mo
tivos ·ci.ue o govêrno teve para assún 
proceder, quando a crise que o Pais 
atravessa indica medidas de compres
são de despesas, especialmente na 
verb'& pessoal? 

IX - Todos os funcionários admi
tidos, para cargos efetivos, ou de car
reiras no corrente ano, presta..--am, 
como exigido, concurso ou prova de 
habilito.ção? 

X - Porque não foram preferidas 
mesmo para cargos interinos, pessoas 
que já ha viani sido consideradas ha
bill tadas em concurso? 

Sala das Sessões, em 5 de agôsto 
de 1946. - Ca.fé Filho. - Atenda-se. 

REQtrERJ:MEmO N.0 340, DE 1946 

~e-licita infornuu;ões ao Poder 
E:tecu:tivo relativri.mente ao co
mércio -dei penicilina de origem 
norte americana. 

ReQ\Jeirc. que a. Mesa solicite do 
Poder Executivo as seguint;es infor
m'açõc~: 

aJ :;e a penicilina procedente da 
Améric;a do Norte está pagando algu:rn 
impôsto ao entrar no País, qual êsse 
impôsto e .seu valor? 

b) se êc se produto tem classüicação 
alfandegária, em caso cc0ntráriQ, 
quais os motivos. 

Sala das Sessões, 5 de agõsto de 
1946. - Aluí<:io Alves. 

- 4tenda-se. 

lND!CAÇiÍ.O N .0 232, DE 1946 

Sugere providências no sentido 
de serem irradia.Cl.cG os trabalhos 
da. Assembléia, du.rante a vot~ão 
do projeto de Constituição. 

Considerando c;iue certo§ õrgãos de 
imprensa não vêm noticiando com a 
objetivLda:ie que seria. de desejar, os 
debates parlamentares; . 

Considerando que êsse fato revela. 
até, de parle de algUnS jornais, o 
propósito de desprestigiar o Poder 

Leg!.slativo; 
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Considerando que os trabalhos par
lamentares têm sido mal tompreen.di
do.s principalmente por certas estações 
de rádio, que fantasiam a.s sessões da 
ConstitUinte de maneira deprimente 
em radiofonizações teatrais; 

Considerando que tal fato tem con
corrido para crial" um falso conceito 
na opinião pública em relação aos 
trabalh<ls parlamentares, conceito õsse 
que já se reflete em conversas. de ruas 
entre camaradas populares mais es
clarecidas; 

Considerando que o público, à vista 
disso, precisa ajuizar os fatos pelo 
.seu conhecimento m.eto, a fim de 
poder confrontá~los com ·as noticias 
veiculadas: 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 

escola.s respeito civilidade pessoas hu
manas Deus guarde V. Ex.ª respeito
sa.ntente D. Delfim Bispo Leopoidl-
na.'". . 

O SR. PRESIDENTE - Fin-da. a 
hora de Expediente, passa.-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem 
Representantes: 

mais 159 

Partúià . Social- Democrático 

Amazonas: 
Valdemar Pedrosa. 
Cosme Ferreira. 

proVldencle no sentido de serem irra- Pará: 
diados, por um~ .. das estações oficiais Magalhães Barata. 
ou mesmo particúlar, os trabalhos do Alvaro Aodol!o· 
J?lenário, ~ura.nte as votações do pro- -.Duarte de Oliveira. • 
.ieto constitucional. Lrui:iefrll- Bittencc-urt.-. 

Sala das Sessões, 9 de . agõsto de Nélson ParijóS. 
1946. - Café Fillio. - Atenda-se João Borelho. 

-::.... Rocha Ribas. 
REQ~ 

Requeiro à V. Ex.ª mandar publi
car no Diário ela Assembléia o :tele
gr_:ama junto, de S. Ex.ª Revma., o 
BISPO de Leopoklina, Bom Delfim Ri
beiro Guedes que se congratula por 
estar o prc·jeto da. Constituição de 
pleno acõrdo com os postulados cató
licos. esperando que os mesmos pos
tuiados sejam aprovados no plené.rio 
ela. Assembléia. 

Sala das Sessões, 9 de agôsto de 
Ill46. - LeVindo Coelho. - A impri
mi.r. 

Telegrama, cuja publicação é 
autorizada. 

De Leopoldina: 

Etno. S!". Senador Levindo Coelho 
-Assembléi:t Nacional Constituinte 

- Rio - DF. 
Congratulo-me Vossa Ex.ª pela ela

boração .Prnieto C-Onstituinte pleno 
a.côrdc· postulados católicos tenho pra
zer e subida honra. manifestar vossên
ch confianç:i. plena de que sejam res
peita-das emendas que visem pertur
bz..i- brilhante projeto que tanto hon
ra. seus autores e:.pero nova Constitui
ção tomando Deus por testemunha 
mantenha indissolubilid:ide de. matri
mônio efeitos civis casamento religio
so faculte assistência religiosa classes 
Armadas permita ensino religioso nas 

Maranhão: 
Clodomir cardo.so. 
Victorino Freire_ 
Odilon Soares. 
Luiz Carvalho. 
Jcsé Neiva.. 
Afonso Matos. -

Ceará: 
Osvaldo Studart. 
RaUl Barbosa.. 

Rio Grande do Norte: 
D!.oclécio Duarte. 

Paraíba: 

Sàmuel Duarte. 
Jo:..é Jofili. 

Pernambuco: 

Novaes Filho. 
Aga.mencn Magalhães. 
Jarbs.s ::.raranhão. 
Oscar 'Carneiro. 
Costa Pôr.to. 
Ulisses Lins. 
Barbosa Lima.. 

Alagoas: 
Oóes Monteiro. 
Silve<;tre Péricles. 

Sergipe: 

Leite Neto. 



Bahia.: 
Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. 
Vieira de Melo. 
Emlápio de Queiróz. 

Espírito Santo: 
Eurico Sales. 
Al'varo Castelo. 

Dlsttit-0 Federal: 

Jonas Correia. 
Rio de Janeiro: 

Pereira. Pinto. 
Eduardo Duvivler. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Miguel couto. 

Minas Gerais: 
:Mello Vianna.. 
Juscelino Kubitschek. 
Pidro Du.tra. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
José Alkmim. 
Augusto Viegas. 
·Gustavo capanema. 
Oelso Machado. 
Ol!nto Fonseca. 
Lanir Tost.es. 
Milton .Pra.t.es. 

São Paulo: 

Gofredo Teles. 
Cesar Costa.. 
Costa Neto. 
José Armando. 
Horã;:io La!er. 
João Abdala. 
Sampaio Vidal. 

Golâs: 
Dioógenes Magalhães. 
caiado Godoi. 
Guilllerme Xavier. 

lV'.iato Grosso: 
1 

Ponce de AlTuda. 
Ar~n'i:im Fõalho. 

Martinia:no Araújo. 

Paraná: 
Flávio G'cimarães. 
Roberto Glasser. 
Fermmdo Flfu'es. 

João Aguiar. 

Santa catarina: 
Nereu Ramos. 
!To d'Aquino. 
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Aderbal Silva. 
Orlando Brasil. 
Robertc· Glossembacher. 
Rogério Vieira. . 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Dorneles. 
-bt.ero Leivas. 
Manuel Duarte. 
Souza Costa. 
).!ércio Vergara. 

União Zlem.ocrcítica Nac:C?l<il 

!>iaranhâo: 
Antenor &géa. 

?iaui: 
Am:ônio Correia. 

Altiem:;.r Roc?ia,. 
Ceará: 

Plinio Pompeu. 
Gentil Barreira. 
Fernandes Teles. 
José de :Borba. 
Leão Sampaio. 
Edgard de Arruda. 

Rio Gra."lde do Norte: 

Ferreira ele Sousa. 
José Augusto. 

Paraíba: 
ver;i:niaud V2nde1·ld. 
Jcão u"nulo. 
Penu.!ldO Nób:!~egg_·. 

Osmm Aquino. 

?e:::r.ambuco: 
Li."lla Cavalcanti. 
Alde Sa.rn.paio. 
Jcão Cleo!as. 
Gilberto Freire. 

Alz.s;ms: 
Mãrlo Gomes. 
Rui P~lmeira. 

B~b::t: 

Ju=sci :.[cgall"'·â ~s . 
Otát>io ~Ianga ~~it~. 
L1ris -i.ri~n.2.. . 
Ckmcnte M:::::::::<ni. 
D..,.71~ as J'Ú-T'l!:.~. 

R..ri!"~cl Cincurá. 
.P .. lic:i1<1:- E.:!.leei:-o. · 
João Mend~s. 
_o\lberico Fn:g::: . 



Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Hermes Li..-na. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romão Júnior. 

Minas Gerais: 
José Bonifácio. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Licurgo Leite. 

São Pat~. 
1\'1ário Masagão. 
Paulo No;;ueira. 

Goiás: 
Domingos Vela.soo. 

Mato Grosso: 
Vespaslà.no Martins. 
João Vilasboas. 
Dolor de Andrade. 
Agrícola de Barros. 

Santa Catarina: 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Flôres da Cunha. 

Partido Trabc:lltista Brasileiro 

Bahia: 
Luís Lago. 

Distrito Federal: 
Va!'gas Neto. 
Benicio Fontenele. 
Antônio Silva. 
Barreto Pinto. 

Rio de Jl!.neiro: 

Abelardo Mat:L. 
São Paulo: 

Leri Santos. 
1iinas G er1is : 

Romeu Flori. 
E1.1sébio Rocha. 

Partido Comu:iista do Brasil 

Pernambuco: 
Gregório ':Bezerra.. 
Agostinho Oliveira. 
Aicêdo Coutinho. 
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Distrito Fed&!".:J.~: 

Carlos Prestes. 
J cão Amazoiia.5 : 

Rio de JaneiLc·: 

Claudino Silv'.>.. 
São Paulo: 

José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Caires de Brito . 

Partido R.e;niblicano 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 
Durval Cruz. 

Sergipe: 

Arman:io Fonte.=. 
Minas Gerais : 

Jaci Flguziredc. 
Daniel Carvalho. 
Felipe Balbi. 

--------·-
Partido PÕprz!a:r 
Ceará: 

João Adeodatc. 
Bahia: 

' ' 

Siiiâ:icalista ·-

Teódulo Albuquerq_ue. 

Partido Repu.blica:no Progressista 

Siio Paulo: 

Campos Verga1. 
O SR. PRADO ~ELL Y - senhor 

Presidente, peço a palavra, para en
caminha: um re-que,rimento. 

O SR. PRESIDE.i.'<TE - Tem a 
palavra o nob:-e P.epresentante. 

O SR. PRADO KF:T J ,y - SenhDl' 
Pr·esid.en.te, ao e::i.trar no recinto, tive 
a dolorosa surpr.esa de saber que o 
nobre Deputado S:-. Joii.o Henrique, 
membro da bancad>J. de um Estado 
que sempre c111tuou ;:is fastos da li
berdade e soube s.pre<:iar as lições da 
eloqüência, subira a esta tribuna 
para fazer um reparo profundamente 
injusto (apoiados) à magistral ora
ção ont->..m aqui proferida pelo emi
nente Sr. Otá.-;lo Ma..-igabeira ... 

O Sr. Rui Santos - Injusto e m-
jurioso. · 

O SR. PRADO KELLY - ... !le>
rão d.esta Casa e honra da. eloqüên
cia no Brasil (muito bem; pal
mas> ... 
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O Sr. Pau.lo Scrasate - O dis
curso e o gesto de Otávio Manga
beira honram nossos Anais. 

O SR. PRADO KELLY - ... em 
homenagem ao General Eisenhower, 
que deixaxa de ser o Comandante
Chefe dos · exércit-0s aliados para se
tomar um símbolo do espirito do 
universo. (Palmas.) 

O Sr. Paulo Swasc,te - Um após
tolo da. Democra.cia. como, ontem 
mesmo, demonstrou nesta casa. 

O SR. PRADO KELLY - Tem, 
agora, o Sr. Otã:vio Mangabeira a 
certeza de que con:iwee a glória, por
que não lhe falta o contraste <mui
to bem!) . s: Ex." a'l!uiesceu a uma 
solicitação formal C..e tôdas as cor
rentes da Assemblé'ia para aceitar a 
incmnbênéia de, i;m seu nome, fazer 
aquela. saudação. A S. Ex." não 
podia mover nenh= intuito de vai
dade, porque as hi>menagens que já 
tem recebido em sua _yida pública, o 
compensam sobejamente de todos os 
esforços que tem feito pela Democra
cia (muito bem) . 

Compreendo, e'.:!:.retanto, que o 
gesto de S. Ex." ... 

O Sr. Lino ;lfacilado - Jamais 
poderia ser um gesto de servidão. 
(Apoiados.) . 

O SR. PRADO KELLY - .•. não 
encontre, como Sl~as palavras,· per
feita consonância e::i. alguns elemen
tos desta Casa. S. :=:x.• veiu do exí
lio e do sacrifício por causa mesmo 
das suas idéias. 

O Sr. Adelmar iioch.a - Voltou 
do exílio maior d<> que quando para 
lá foi. 

O SR.· PRADO r...::.'LLY - As suas 
convicções nu;nca c-ederam a quais
quer interêsses. 

A paixão com que falou e com que 
procedeu ontem era, de fato, a pai
xão sagrada de quantos colocam, 
acima de todos os valores <ia vida, 
os valores da dignidade do homem. 
<Muito bem. Palmas.> 

O Sr. Guaraci SiZ'lleira - O modo 
de um orador exter:!lar a sua emoção 
pertence ao orador e só êle é juiz 
de sua atitude. A maneira de agir 
do nobre Deputado Otávio Manga
beira em coisa aig-.ima merece a crí
tica injusta que !he foi feita. 

o SR. PRADO KELLY - Mmto 
bem agiu s. Ex.ª e bem interpretou 
o pensar de t<>dos. os seus compa
nheiros. 

O Sr. José Augasto - Do Brasil 
inteiro. ' 

O SE. PRADO KSLLY Era 
homenagem simbólica que devíamt'S 
presta.r. . . 

o Sr. Po:ulo Sa:rasate - E a PNV~ 
de que int<>..I)l·retou muito bem o pen
samente de toc!os os seus colegas está 
em que o €minente lid,er da maioria, 
o ne>br-e senado.r Nereu Ramos, fõl 
dos prlmeiroo a felicitar Otávio Y...an
gabeira. com mn calor visível ao.s 
que pe::'.°!.) C:êle se er..contravam, ~-omo 
eu. 

O Sr. Hermes Lima - o !lorr1>roto · 
da parte t!o Deputado que fêz a cen
sura é que o General EisenhoweT 
ainda se a.cho. no Rio, ai:r..da é r.vsso 
hóspede. 

O SR. P.RADO-KELLY - Tenho, 
entretl!.ntc, a ~perança, Sr. Pre.'>1.
dente. de que essa aititude se sin
gularize. Em 1>utras palaY.ras: <1ue 
não conte -com a adesão da maiori& 
da Casa. E, para que bem expr'.ms.
mos, nesta hora, o nosso ju!=:o a 
respei·to ão Incidente que · 0corre-<.J 
nêste r€-Clnto, provocado pela critic;i. 
injusta e imerecida de Sr. J oü'il 
Henrique, <:.presento a, V. Ex.ª, Se
nho.r P.resíden.te, o seguin-te requ-crl
me?llto, de que sou signatál'io em 
companl".Ja do ilustre sub-líder ela 
mai<>ria, & . Deput'!Ui<>' Aef •. m:io Tõr
res: 

"A Assembléia Constituii:ite 
apleuc!-e os têrmos da. notável 
oração e o ~tacá:vel procedi
mento do emL"l.Ente . Deputaclo 
·C>".ã."i'io llJfll.ugabeira na sauda-;ão 
que, em ll()me da Casa, fêz ao 
ínclito General D7'ight Da;i1\ 
Elsenoower, em sessão de ontem; 
e faz. mscrir em ata. seu l<>uw·.r 
ao ilustre co!ega. pela e;rcepcloo:.l 
el<K;úfillcia ~om que L'lt-erp:;et<"•U 
os sentimentos do Bl"asil". 

Eram a:; palavras que clesr.jays. 
proferir. (Muito bem; muito bem. 
Palmas 'jJTOlongadas. O oradQT é ~
vamente cu11iprimentado.) 

O SR.. PRESIDENTE - Solidt<> aos 
Srs. Repi·t:sentantes que ocupem &')\JS 
lugares. 

O SR • .SOt.(BA COSTA - Sr. Pre
sidente, peço a. palavra, pela ordem. 

o SR. PRE8IDENTE - Tem a llt\
lavra o Sr. Souza C<>sta .. 

O SE. SOUSA COSTA <Pela or
dem) - &. Presidente, Srs. Consµ
tuintes, o debate que vem sendo :pro
vocado em conseqüência da. critica 'i\ 
notável oraçiio do Sr. Deputado Octa
'l.iO Mangabelr.l obriga-me a dizer oJ-
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gumas palavras no momento em que 
<lewmos manifestar o nosso apoio à 
brHh:inte peça oratória.' de S. Ex.". 

E3tava entre os que o aplaudiram e 
<le&.!j o declarar que int.erprete:i: - e 
li.:!o vejo como se interpretar de outra 
:fo1"!!!2. - as pala\Tas finais do bri
lll:iute orador, ·não como um gesto de 
&uUserviênda <muito bem) a um ho
auem, ou a uma nação, mas como ges
to ti-:: subserviência, sim, ao grande 
fleal d·~ liberoade que o General Eise-, 
11h-c;w:!r encarna. 

O n:;undo divide-se hoje em dois· 
grupos rigorosam~nte distintos: os que 
cotOC;lm a pessoa hnniana acima de 
<;u.a.i!;quer interêsses do Estado, e os 
que teimam em reduzi-la a elemento 
61.!boi;dinado· ao Estado; entre os que 
Cltnzideram o l1omern ~·criatura. ae 
Deus, utillzan{ic o Estado no sentido 
<!e seu-constante aperfeiçoamento mo
fal c~•;;:.:ito 'bem), e entre os que· co
lr•::alll o Estado como máquina es
Grd.\'i.zadora do ho::nem. A idéia que 
601.lr•;.pôe o valor· humano, à entidade 
Estado, foi a idéia Vitoriosa na gran
<!~ c::inflagração do mundo;. e o Gene-
1;,i Eisenhower, grande chefe mill':ar 
·IUnericano, comandou esta vitória. Por 
iiiso c·:impreendo a emeção do orador 
C(tte o saudou. E vi no gesto 'de S. Ex
ccti'!ucia uma interpretação sin<:era do 
ciue todos sentimos como pro\'3.m os 
epill.u1Sos unânimes, sem qualquer dis
tm,..,ão, que coroaram suas palavras. 
(r.õuito be?n; muito bem. Palmas.) 

O Sr. JOAO BOTELHO .,..- Sr. Pre
&i:ieute, peço a palav=, pela ordem. 
. : O SR. PRESIDENTE -Tem a. :pa-
b'°n o nobre Rep~sentante. · 

O SR. JOAO BOTELHO (Pela. or
c!em) - Senhor Presidente, Senhores 
Constituintes: fui dQS que com sincera 
ciaCl",,é.o. com vivo contentamento, pal-
1near:un a eloqilente oração do Sr. 
Otávio Mangalleira, em nome dos Re
J1resentan:tes do povó brasileiro, na 
1':lude.ção sugerida ao general Dwight 
lliseuhower, ;i Gi!neral da Vitória; das 
tropas de invasão da Europa, em no-
1•1::: de..s democra~ias. As minhas pal
IJ.t:J.S, co::nc as da unanimidade desta 
/1S&Crublé.ia, ratificaram, de plano, não 
ki. dÚ\1da alguma, quer a sin<:i!rida
cte; à:i.s palavras de quem saudava 
&tt'"-•!la alta personalidade do Exército 
tas Democracias, como também rati
fica 1·~:n essas palmas o gesto que ti.
trra o orador, em, nome dos Repre
~nfantes do povo, beijando . .a mão 
em si.ru:era reverência · àquele general 

Sou dos mais novos amigos de S. 

Ex.ª o ilustre Deputado João Henri-
que. Conheci-o agora, na reunião dos 
Constituintes de 'JIJ46,' e declaro-me 
entre os Representantes que lhe admi-
ram o talento, a. boa ética e a refi
nada educação. No entanto, não par
ticipo, absolutamente, do seu mod!l d.e , 
pensar; porque tanto quanto o ora-
dor em nome do .POVO brasileiro, co-
mo caàa um dos Srs. Representantes, 
ou altamente anti-fascista, para dizer 
que o gesto - sem afirmar que o Se
nhor João Henrique, na sua atitude 
foi fascista ou para fascista - do ora-
dor foi gesto de reverên<:ia, de elo
qüência. Se -i'emontarmos aos tempos 
da velha Roma, verificaremos que o 
beijo era demonstrativo lie respeito, 
quando dado na face de qualquer ho
mem. Se naquela época o beijo tinha 
essa significação de respeito, por que, 
hoje em dia, inquinarmos; ante a 
simples singularidade, de por. motivo 
de sincera emoção e devotamento pe-
la causa da democracia o orador cur
vm=-se res~ltoso e beijar as mãos do 
General da -vit{lria:;· -por --que- .inq111.--·----· 
narmcs êsse gesto de faltoso ou de 
falho? 

O Sr. A.mando Fontes - Como V. 
Ex." sabe, também os franceses cos
tumam manifestar seu acatamento e 
sua veneração às altas individualida
des que prestam serviços ao seu pais, 
ou que são merecedores desse acata
mento. beijando-lhes a face. Na Pl'Ó
p1fa França, o General Eisenholrer 
já foi, várias vêzes, beijado na . face 
pelo General De Gaulle .e por outras 

·altas personalidades da França •. 
O SR. JOAO BOTELHO - Multo 

obrigado pelo aparte de V. Ex."' que, 
efetivamente, traduz· a realidade. · 

Sr. Presidente e Srs. Representan
tes, convém lembrar o trecho final cio 
magistral discurso do sr. Otá'Yio 
Mangabeira. Dizia S. Ex.ª, remata.a
do seu brilhante discurso em nóme da 
Assembléia: 

"Quanto à saudação protoQo
lar. . . - frizai bem 1la mem6ria 
- . . • que me honrastes, Sr. P.re
sidente e Senhores Representa:n
tes, com a in<:umbêncµ de dirigir
Ihe, em nome do País aqui pre
sente na representação nacional, 
direi, ao encerrar êste discuno. 
que, se assim me fôsse licito,· pre
feriria fazê-lo por melo de UDaa 
simples reverência, mais eloqüell-· 

. te que quaisquer palawas, mcli-
nando-me •• respel.toso, diante do 
General Comandante Chefe dos 
Exércitos que esmagaram a tira-
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nia, e beijando, em silêncio, a 
mão que condUZiu à Vitória as 

. fôrças da Liberdade!" 
. Perguntarei, Senl;lores Representa.n
tea: será que a liberdade não vale 
·muito mais que a reverência de um 
beijo na mão de um General que con
duziu a democrMia à vitória? Será 
que a reverência da curvatura elegan
te de um hom.em, que fala l!lll nome 
da nacionalidade, frente a um Gene
ral que levou, com a ajuda de outros 
pai.ses e de· outros generais, as fôrças 
democráticas ao triunfo não merece 
êsre respeito e êsse elogio no simbo
Tulmo do gesto? Ou será. encarado êsse 
gesto, essa reverênçia como demqns
tração de subserviencia ou rebaixa-
mento? ·- _. 

Ninguém, .por certo, decidirã. pela 
últiina hipótese- Não -houve subser
viência nem rebah:amento, porque 
quem falava o fazia em nome da na
cão b:-asileira. E é sabido de todos, 
está :na consciência de cada um. que 
o Brasil nunca foi subserviente, nem 
nunca se curvou senão _diante do im
pério eia justiça, do direito, da liber
dade e da razão! (Muito bem)-. . 
· Eis porque acho que, laJ:nentã.veI

mente, a iniciativa do distinto colega, 
Sr_ João Henrique, a quei:n a.tlml.ro 
- s. Ex-ª o sabe - e a quem rendo 
M pr~cias de mlnha homenagem 
e slneero devotamento, não foi bem 
re11e~onada. Talves nêste instante 
S. Ex." já esteja certo de que sua. 
atitude não foi ±s que produzem hal"
monla. 

:Mas, Sr. Presfdent.e, não vim aqui 
para ceLSurar ou inquinar de falho 
isto ou ·aquilo, e sim, para àa.r o meu 
voto, e êste é, integralmente, à favor 

·dr modo de pensar consubsta.nci'ldo 
no requerimento em votação. (Muito 

-- bem. Palmas>_ 

o SR. PRESIDENTE - Vou sub-
meter a votos o seguinte: · 

UQt!ElUlltEMTO 

A Assembléia Constituinte aplaude 
os têrm.os da notável oração e o 

·-inatacável procedimento ào. emmente 
Deputado Otávio Mangabeira, na sau
dação que, em nome da. casa, fez ao 
inclito General Dwight Eisenhower, 
em sessão de ontem; e faz inserir em 
ata o seu louvor ao Uustre colega pela 
excepCional eloqüência. com aue in
te:rp:retóu os sentimentos d~ Bra.sll. 

s. s., 9 de agôsto àe _1946. 
Pra.ão KeUy • .....:. Acúrcio Tórres. 

O SR- JOAO HENRIQUE - Se
nhor Presidente, peço a palavra, :tiara 

· encaminhar a votação . 
O SR. PRESIDll:NT..: - Ten1 a 

palavra o nobre Repreesntante. 
O SR. JOAO HENRIQUE - Se

nhor P!-esidente, não sei por que esta 
atoarda em tôrno ele ophllão lndiv!
dual, ll"..inha. A dctnocraci11. se carac-. 
ter!Za, justamente. por is:.'li. Lembro
me bem da leitura de um dos gran
des escritores políticos inglêses, que. 
afirmava: "quando tõda a 11umani
dade tivesse uma opinião e um só 
homem tivesse opinião contrária, "" 
hwnanidade devia respeitar a opinião 
dêsse homem, como êsse homem deVia 
respeitar· a Qpinião da humanidade". 
· Não pretendi, cotn o meu protesto, 
criar pi·oselitismo. · 

"l'im, sineernmente emitlr meu p0n
to de vista, porque reprovei e conti
nuarei a reprovi>r a parte :final do 
discurso do Representante Sr. Otá
vio Mangabeira, embora esteja de 
acôrcto com a peça oratória. à exce
ção de seu gesto 1ina1, tão infeliz e 
descabido! 

O Sr_ Paulo Sarasate - E' exata
mente sôbre a parte mais expre5$1.va 
que V_ Ex.ª fez restrições. 

O SR. JOÃO liENR.IQUE - E' 
uma opini~o minha, da qual não me 
afastarei run millinetro que a demo
craci;:., .que a liberdade não me Ptoi
bem de externar, e seria intolerância 
da Asseml:)!éia •se me 1mpedisse ·de 
dizer estas palavras. 

O Sr. Prado Kelly - Ao contrário, 
V. Ex.ª nos proporciona oportunidade 
para · apla-qdir novamente o Sr. Otá.
~>:io Mangabeira. 

O SR. JOAO :aENRIQUE - Não 
sou contra o discurso do_ Sr. Depu
tado - OtáVio :Mangabeira; ·vota.rei· 
mesmo pelo requerimento apresentado. 
com a ressalva. de que não estou ·de 
acõrdo,. antes em.completo desacôrdo, 
com o gesto final, tão infeliz e des
cabido! 

A Casa deve respeitar minha ati
tude, porque é um direito. A liber
dade assiste a todo cidadão. Não 
quis, com êie - repito - criar 
proselltismos: pretendl, apenas, tes
temunhar, franca e sinceramente. mi
nha maneira de pensar, a oual eicpuz 
com plena conciência.. coznpleta ~
satez e da qual não afasto WlU). pa
lavra. 

NesteS têrmos. eu próprio votarei ~ 
.ta.ver da moção. (Muito bem. Paz-. 
mas>. . ... 1 
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O SR. PRESIDENTE - Em VO• 
, t.ação o requerimento. · 

Os Senhores, que o aprovam, quei
ram..levantar-se. 

(Todos os Srs. Representantes, 
de pé, aplaudem calorosa.mente) • 

o requerimento foi· a.provado . pela 
une.nlmidade da Assembléia. · 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Sr. Presidente, peço a palavra, para 
apresentar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem apa· · 
lavra o nobre Representante. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, são 
até inacreditáveis as ocorrências que 
venho trazer ao conhecimento da Casa, 
para justificar o requerimento, que, 
em seguida enviarei à Mesa, pedindo 
informações ao Poder Executivo. 

Refiro-me ao Departamento da Po
licia, dirigida pelo espancador Boré. 

Nestes últimos dias, os. trabalhado-
. res vêm sendo despojados de seus dl· 
reitos, inclusive o de se reunirem em 
seus sindicatos. Assim é que, hã. dias, 
quando no sindicato da "Ligllt", espe
ravam o Sr. Senador Hamilton No· 
gueira, para com êle discutirem au
mento de salários, assunto, de que 
fôra incumbida. comissão Parlamentar, 
ali compareceu a- polícia e os .mandou 
sair, esquecida de que aquela era a 
casa do .trabalhador, de que quantos 
ali se achavam eram trabalhadores. 

Há três dias, realizou-se a assem
bléia do Sindicato da Construção 
Civil, para toma.dá de contas da Di· 
retona atual, que vem desde o tem
po do Estado Novo, imposta pelas au
toridades, contra a vontade dos asso
ciados. Durante os trabalhos alguns 
dos presente puzeram em dúvida ti· 
tulos prestação de contas, e oferece
ram suas razões. Estas er;un :provà
velment~ justa, porque as contas não 
foram. aprovadas. Pois bem: poucos 
minutos depois, a polícia prendia os 
trabalhadores consciente que haviam 
esclarecido seus companheiros quánto 
à ilegalidade daqueles documentos. 
Outros trabalhadores foram. ainda, 
chamados a prestar declarações à po-
licia no dia seguinte. • 
· Mas, o pior é que, há. poucos dias, 

o· Sr. Presidente da República baixou 
o Decreto n. 0 9.502 convocando elei· 
ções para os Sindicatos, e a policia 
chamou os lideres sindicais, aquêles 
que, de fato, defendem os direitos. de 
seus companheiros, e, . a exemplo do 
que aconteceu com um dos_ trabalha· 

dores' de Construção Civil, o espanca
dor Boré os ameaçou, dizendo que, em 
se candidata·ndo à Diretoria seriam 
espancados. 

O SR. PRESIDENTE-- Peço licen
ça para observar ao nobre Represen
tante que seu tempo está preste<> a 

· findar-se. 
O SR. OSVALDO PACHECO -

Vou terminar, Sr. Presidente. 
E' lamentável que, após a vitória 

das Nações_ Unidas. e da homena_gem 
ao grande General Eisenhower, amda 
se observe no Brasil, opressão maior 
que a do Estado Novo, porque, ao me
nos naquela época, a policia respeita
va os Sindicatos, deixava que seus as
sociados saíssem da sede pa.ra pren
dê-los, ao passo que, hoje os prende 
dentro dos próprios Sindicatos. 

Sr. Presidente, peço a V. Exª., que 
se interesse junto ao Poder Executi-
vo, para por têrmo às arbitrariedades 
e vro1ências...da.._policia contra o re
gime democrático, ~i:-ontra a·· própria.._ -· .. 
Carta que estamos elaborando. O . 
proletariado deseja ambiente de paz e 
de tranquilidade, que a união vêem 
em seus Sindicatos, · os órgãos lega.is 
em que devem discutir seus direitos 
e süas !'eivindicações. · 

Passo às mãos de V. Ex"., Sr. -pz-~
sidente, requerimento no sentido de 
que, por intermédio da Mesa desta 
ASsembléia, sejam solicitados ao Poder 
Executivo informações sôbre as vio
lências e ameaças · que vêm sofrendo 
os trabalhadores por parte da policia, 
e quais as medidas que estão sendo to
madas para por têrmo a tais violên-, 
cias. . 

Era o que tinha a dizer. <~fuito 

bem. Palmas.> 

O orador envia. à Mesa o se
guinte: 

REQUERll!EN'.rO N.0 341, DE 1946 

Solicita informações ao Poder 
E:z:ecutioo sóbre ameaças e vio
lências contra trabalhadores. 

Considerando que nos sindicatos 
operários, especialmente em suas as
sembléias, vêm: seus associados sofren
do constrangimento ilegal por parte 
da Policia; 

Considerando que inúmeros ·operá
rios tem sido presos, sem qualquer 
justificativa, nas próprias sedes dos 
seus sindicatos; 

Considerando que a Polícia. Civil es~ 
tá chamando àquela repar.tição deze-
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nas de operanos que ali são ameaça.
dos de espancamentos e cutras vio
lências, caso continuem freqüentando 
suas organizações de classe; 

Considerando que, por decreto ofi
cial, estão os sindica.tos às vésperas 
das suas eleições, que devem ser Ii
vm de qualquer constrangimento; 

Cc·nsiderando, a.inda, que a Policia. 
Civil tem impe<iido, inclusive, a rea
lização de a.ssembléis.s aos sindicatos: 

Requeremos: · 
Que por intermédio da Mesa seja 

solicitada ao Poder Executivo, infor
mações sôbre as vioiência.s e ameaças 
q\re vem sofrendo os traba.lhadc.res 
por parte da Policia. e quais as m'edi
da.s que estão sendo toma.das para 
por têrmo a essas violências. 

s. Sessões, 9 de agôsto de 1!146. -
Osvaldo Pacheco. - João Ama<:onas. 
--: Carlos Marighella. - Jorge Ama
do. - José Crispim. - Alcides Sa
bença. - Agostinho Oliveira. - Gre
gório Be2:e1"Ta. - Abílio Fernandes. 
- Batista Neto. - Alcêdo Coutinho. 

Carlos Prestes. 

o SR . .1.0LEDO PIZA Sr. Pre-
sidente, peço a palavra., para enca
minhar uma indicação. 
. O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
. !ai:ra o nobre Representante. 

o SR. TOLElDO PIZA (Pela or
t!em) - Sr. Presidente, Srs. Repre
sentantes. o·nossó brilhante colega e 
meu distint_o amigo Sr. Juran<Ur Pi-.
res, com o seu inquieto espirita sem
pre em busca de solução pa..'"ll os pro
blemas cruciais··que ora nos :itormen-. 
t.ain, pretendeu encontrar, com =i. 
Íll'dicação que apresentou na últirila 
sessão.-ordinárla, o "abre-te Sézamo" 
oai:a. dotar a fundação dá "Casa Po
pular" dos vultosos recursos d~ que 
necessita para· os seus agigantados 
empreenrumentos. 

Reza a proposição do ilustr~ :·epre
sentante: 

(Lê): 

I - que seja transferido o acer
vo do Departamento Nacional do 
Café à fundação da Casa Popular 
com aplicação especifica a uma 
extensa politica ruralµ;ta de habi-

- tação e saneamento; 
n - que a fundação da "Casa 

Popular" aproveite todos os em-

prega.dos daquêle Departamento 
que percebam até CrS 48.000,00 
por a.no na alta finalidade que 
lhe compete atingir_ 

A indicação do meu operoso com
panheiro de bancado foi, Sr. ?resi
dente, subscrita por numero~(ls ~ale

gas das diferentes correntes partidá
rias desta Casa, todos atrai-dos- se10. 
dJivida, pelo prestígio e simp't .. ia. en
volventes de s. Ex.". .:;em maior exa
me da questão. 

Os meus intmtos. ning11ém porle;ã 
negà-lo, e muito menos eu que tenho 
a ventura de sua intima amizade. fo
ram os mais elevados, os mais altru
ísticos, os mais patrióticos. Além di.5-
so, com uma simples indicação, re
solveria s. Ex.ª dois casos difíceis: o 
dos fundos imprescindíveis ao ê:dto 
da :fundação 'tias "Casas Populares" 
e o da 'situação aflitiva dos f .• ncioná
rios cio D. N. C. , dispen5ados pP la eli.
tinção, em boa hora decre';a.:!a, dessa 
famosa autarqma. 

Quero crer que e llOkl'rr. Deputado, 
com o seu grande e gel'.).P..ro.>c· coraçã.>, 
:fôsse mesmo levado a prc~urar no 
pri?lJeiro item do requerimento, pro
videncial acha.do para solncionar o 
seITTllldo. 

Permita-me, $. Ex.• afirmar, .que 
os seus altos propósitos não poderão 
ser atingidos cem as medidas aventa
das,· p:iis, elas pecam pela base. O 
patrimônio do D.N.C. pertence ex
clusivamente a.os cafeicultores, ;ior 
sua origem, e o que é mais, por de
ternunação expressa de lei. E o seu 
destino, . já o deliberou o órgão com
petente, o convênio dos Estaaos <.'a
feeiros, em sua última reunião. Os 
remanescentes do desbarato que so
freu o que deveria ser um avultado 
patrimonio, constituirá o capital de 
um banco que venha com:e.ier crédito 
em condições que 'll>timulem o t:!"'lba
lho, até agora desamparado, dos pro
dutores de café. 

O Sr. Jurandir Pires - Incontestà.
veltnente, ninguém tem mais ocupado 
esta tribuna a solicitar crédito pam. 
movimentação das riquesas . nBJCionais 
do que o humilde aparteante de V. 
Ex.ª, inclusive no caso do café. ati
ve com S. Ex.ª o Sr. Ministro da Fa
zenda. solicitando-lhe como · solução 
Prilneira isso que V. Ex.ª invoca. Fol 
precisamente, por não encontrar aco
lhida, por parte de s. Ex.ª, numa po-, 
lítica de expansáo e extensão de 
crédito, tão necessário quanto1 impres
cindível para o desenvolvimento eco
nôID!co do Brasil, que sugeri a segun-
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da. fórmula., que obteve o apoio de com= 
;:>a.nheiros desta Assembléia. Não· es
tou, porém. em desacórdo com o ponto 
de vista de V. Ex.ª, o primeiro que me 
veiu à mente: precisamente atender 
a<> Convênio Cafeeiro, criando o Baru:o 
do Café, como qualquer Instituto que 
pudesse financiar diretamente a pro
dUçã.o, o que é realmente na vida na
cional. 

O SR. TOLEDO PIZA - Folgo mui
to com a declaração do nobre colega e 
reafirmo que. estando o p111trimônio. do 
Deipa.rtamento Nacional do .café des
tina.do por deliberação do Convênio 
Ca.ieeiro à fundação do Banco Nacional 
<io Café, IJem mesmo o sr. Ministro da 
Fazenda. poderá mudar êsse destino. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Não há no Brasil crédito agrícola 

na sua expressão verdadeira. · 
o Sr. :ruranàir Pires - Perfeita

mente. 
o SR.. TOLEDO PIZA - o custeio 

das fazendas fornecido .9elo nosso ban
co oficial, é uma irrisão. 

Os tão apregoados financiamentos 
sõbre o nobre produto de exportação 
que é o café, causariam escândalo num 
pais com1> a Argentina, para só citar 
um vizinho da própria. América do 
Sul, com que pretendemos emular no 
progresso e na. civilização-. Basta citar 
um outro exemplo, êste do meu Estado, 
o mais adianta.do na exploração agrfco
la e atividades indUstr!al e comercial. 
O Banco do Es~.do de São Paulo, esta- . 
belecimento de que o govêmo é.o ma.lar 
acionista, financia conhecimentos de 
café, à. razão de CrS S00,00 a saca, a 
prazo de quatro meses, memante ju
ros de. 9% ao ano, notai bem, pagos 
a.diantadamente, o que quer dizer, !n
terêsses reais de maíls de 10% ! 

E note-se. para o café, um produto 
que se mo deteriora, !à.cilmente expor
tável nem o Banco do Brasil concede 
<> financiamento em condições iguais 
aos dos felizardos portadores de certi
ficados de depósitos de algodão. 

O Sr. Juranàír Pirll$ - V. Ex." es
tá cita.ndo financiamentos muito mais 
destinados à valorização do produto, 
isto é, it especulação correspondente, 
do que a verdadeiros créditos necessá
rios ao agricultor por oce.sião -da flo
ração. 

o SR. TOLEDO PIZA - Perfeita
mente, se V. Ex." se refere aos finan
ciamentos do algodão. 

·- _ · Se os portadores de conhecimentos . 
de caifé que, diga-se de passagem. em 
quase sua totalidade, são os próprios 

fazendeiros, tiverem a má s1>rte de 
ver as cotações do produto no merca
do, caírem abaixo do quantum do fi
nanciamento, serão logo chamados a. 
reforçar a garantia oferecida. Não po
d~. em hipótese alguma "largar". 
como se diz na giria comercia>, o café 
financiado. como a.conteceu com o al
godão ... 

O Sr. Jurandi.r Pires - Mas o pro
blema do algodão é precisamente o 
de comprar para vender mais caro. 
E' O· caso de financiamento que o Ban
co do Brasil faz em · gera.l--ã.. la.voura. 
financiamento da Villorização, o que 
aumenta o custo da vida~ 

O SR. TOLEDO-PIZA - O finan
ciamento do café é . uma simples me
dida de defesa e não de valorização, · 

· Sr. Deputado. 
Impõe-se, por isso. o cmnprimento 

da resolução do último convênio ca
feeiro;--a-tllndl!:Çâo do Banco Nacional 
do Café, estabelecimento. de_ forma 
cooperativa, na proporção das quo~ -· 
de equilíbrio fornecidas pelos produto
res; um banco que seja verdadeira
mente dC>S ca.íeieultores, administrado 
por cafeicultoréS. 

Na matriz e agências dêsse futm'ó 
estabelecimento, deverão ter preferên
cia os antigos funcionários do D. N. 
e., segundo suas aptidões, certamente 
mais afins com instituições desta. na
tureza, do que com a fundação lias 
casas Populares. 

Lamento, Sr. Presidente, ser forçado 
a vir à tr!bUila contrariar o nobre 
Deputado Jurandir Pires. FI-lo no 
cumprimento de indeclinável dever àe 
representante do mais importante es
tado cafeeiro da República. Fi-lo como 
delegado dos próprios cafeicultores de 
Sã.o Paulo e de todo o Brasil, que Dão 
podem ver desviado ·para fim estra
nho, nêste preciso momento de &uaS 
maiores dificuldades. o pouco que lhes 
resta do que devêra ser. um valiooo pe.
trimõnio, que lhe pertence incontestà
velmente, e que lhe custou - é opor
tuna a pará!= - suor, lágrimas e 
sangue ••• 

Tanto sacrifício, deve merecer essa. 
ínfima compensação, a que me refe
ri, não em favor de uma classe, mai; 
da economia de todo o pais, CUJOS ali
cerces a.inda ,repousam no terreno so
lido da la.voura cafeeira. 

Terminado, s:-. Presidente, vou 
mandar à Mesa uma 1nd1caça.o, tam
bém subscrita pelo nobre representau
te do Estado do Rio, Sr. Carlos Pinto, 
adiantado cafe!cul:tor, e pele ilustre 
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deputado Sr. Jacl Figueiredo, de Mi.
Das Gelais, e a consid-ero Justiflcada 
com estas breves e des3llnha'Vadas 
OOllSid.erações. CM'llfto bem; mutto 
benf,. Palmas.) 

O orr:«/Qr enVia d: Mesa; a se
gui.n;te: 

l'.NDICAÇÃO N .o 23~ 

Sugere providências ao Minis
tério da Fazenda quanto ao àes
ti1w do patrimônio oo Departa
mento Nacional do Caji. 

C-Onsi-derando que o Dr;partaDJ.ento 
Nacional do Ca.fé, nada m:i.is é que 
a continuação do Consefü<>-- Nacional 
co Café, criado em virtude de um 
a.pêlo dos cafeicultores do pais para 
3> defesa do produto básico de nossa 
economia, em momento áe grave de
Soe<iulli.Õtio entre a i;;ua oierta e p.ro
c-ura n0s merca.dôs consuroiC:ores mun
a:iais: 

Considerando. que o C:>nselho Na
cional do Café até a sua transfor
mação em Departamento Nacional do 
c.afé, foi aciminil;trado por delegados 
d<lS pr<>dutores, tendo apenas o seu 
pr~-dente nomeado pelo C-.:>vêrno. da 
P.epublica; · 

· Considerando que a referida inSti
tu!çáo, p.or consenso dos interessados. 
não só atendeu às despesas-- de seus 
serviço~. como formou o seu patri
mônio com trocas ·:e sôbre-taxa:; que 
reeaiam sôbi:e o café exportado; 

Considerando que transmudada 
a.quela entidade em Departainento 
Nacional do Café, por ·decreto d() Go
verno Provisório instituido em 1930, 
o seu ativo e passivo passa~m para · 
~ta autarquia, cuja finalidade era a 
mesma,, apenas modificada a sua or
-ganjz.ação; 

Constderando que, julgados insufi
cientes os meios empregP.dos Para a 
defesa do café, qual a da simples re
gularização da entrada do produto nos 
llllercados de exp.ortação do país, o 
D.N.C., em reunião do convênio pe
riódico dos Estados cafeeiros, ein que 
:.e faziam representar além dos go
vernos dos Estados produtores, os la
vrodoxes e comerciantes diretamente 
illteres:;ados na sorte do café, - re
solveu acrescentar aos encargos · das 
taxas e sôbre-taxas que jã. Pl!l>a•am 
""bre o produto, o de uma. quota de 
.s!lcrifíeio, gratui~, em espécie, q!le 
:?.t1ngiu até 35% sobre a produção des-
1)().(:hada das fazendas; 

Considerando que. os cafés dessa· 
quota gratuita;destinados a serem ln
clneractos para estabelecer o equili-

brio estatístico do produto, e conse
qüente melhoria de suas cotações nos 
mercados imp.ortadores, - nos últi
mos a.."'105, por deliberação do Qovêr
no ~ da direçã.o ,do D.N.C .. foram 
rebcl1eficiados e vendidos, em quanti

.0.ade q:.:e alcança vã.rios milhões de 
sacais, por p.re~.os elevados; 

Considerando que, sempre foi en-
. tendido pela direção do D.N.C. e até 

p.elo Gcv;;rno ditatorial, que o patri
mônio d~S~9 ».utarquia pertencia, de 
direito, por e;;;prezsa C:eti:rminação de 
lei, aos produtores de café; 

Considerando que, nem poderia dei
xa.r de assim ser. pois as delibera
ções sõbre as imp0sições de taxas. sô
bretaxas e qi:ot·as de equilíbrio er:urr·
tomadas. bem como as desi:>esas do 
D.N.C., s.a menos por disposição le
gal, fixadas, exa:ninadas e anrovadas 
p.elos repre;enta-:i.tes das clas$es inte
ressadas reunidas no conv:fmio dos 
Estados cafeeiros e no Conselho Con
sultivo da referida autarquia; 

Considerando que. o convênio dcs 
Estados cafeeiros, em sua última reu
nião deliberou que, e::."tinto o D. N. C. 
o seu pa trimfü1io seria destinado a 
conatitulr o cauital de um banco de 
cré-dito esi>ecialmente para atender. 
em bases protetcras, às necessidades 
dos cafeicultores; 

C<>nsiderando finalmente, que, à 
vista d~a deliberação, não seria le
gal, não seria licito, não seria justo, 
não seria honesto dar outro destino 
a um patrimônio· que representa o 
sacrifício de uma classe de produto
:res que contribuiu. mais do que qual
quer outn, com a sua iniciativa e 
u-ahalho para o progrésso a que atin
giu o país; 

Indicamos que, p.or interDJ.édio da 
Mesa ·da ~sembléia seja manifesta
do ao Exmo. $r. Ministro da Fa
zenda o desejo dos cafeicultores do 
país de ver cwnpri-da, o mais breve 

· J)OSafvel, a deliberação do último con
vêma dos Estados cafeeiros quanto ao 
destino do patrimônio do Departa

,mento Nacio=l "do Café. 
Sala. d'1s Sessões, 9. de agõsto de 

1916. - Toledo Pisa. - Cafl-Os Pinto. 
- Jacu de FigueiredD. 

Atenda-se. 

O SR. CARLOS PINTO - Senho1· 
Presidente, peço a· palavra, pela cr
deDJ. 

O SR. PRESD:>ENTE - Tem a p:i.
lavra o nobre Representante. 



' 
-280-

O SR. CARLOS PINTO (º) (pela 
ordem) - Sr. '-Presidente: Pedi a 
palavra para falar sõbre o requeri
.mento apresentado à Casa. pelo Se
nltor Representante Jurandir Pires e 
que acaba de ser comentado pelo 
ilustre Deputado por São Paulo, Se
nhor Toledo Pisa., e muito bem co
mentado. porque S. Ex.ª ocupou a 
tribuna com perfeito conhecimento do 
assunto e mais autoridade do que eu. 

Srs. Constituintes, em um dos meus 
primeiros discursos quando me reft:-
lia ao patrimônio do Departamento 
Nacional do Café, disse que denuncia
zfa à Assembléia e ao Brasil o nome 
de quem tentasse desviar o dinhei
ro do lavrador depositado naquela 
autárquia. E assim procederia porque 
tal dinheiro representa o sangue e o 
suor dos urodutores de ca:fé do Bras•T. 
numa épcica em que vendíamos o pro
duto a 50 e 60 cruzeiros . a saca. por
tanto abaixo do custo de produçã.:i' 
m-amos forçados a entregar, gratui
tamente, ao D.N.C.. sob uma lei fér
rea. 35% do trabalho, o que consti
tuia o nosso sacrifício. 

O Sr. Juranr'!.ir Pires - Re:fer!ndo
se ao suor. eleva o trabalho e des
preza o fazendeiro. V. Ex. .. quer be .. 
neficlar o dono da :fazenda, ao. pas
so que pretendo amparar Q traba
lhador. A indicação visa ao trabalha
dor. àquele que faz a riqueza do paú:. 
E V. Ex.• quer tirar dêle êsse am
paro. 

O SR. CARLOS PINTO-Demons
tra V. Ex.ª. com êsse aparte, que, -
infelizmente, nada entende de lavou
ra. A Casa Popular não será. cons
truída nas-fazendas. No interior. não 
há saneamento. Já '1u V. Ex.ª sa
neamento em qualquer fazenda do 
interior? 

O Sr. Jurandir Pires - Como é do
lorosa. a declaração de V. Ex.ª! 

ó SR. CARLOS PINTO - Onde 
V. Ex.ª encontrou esgotos nas fazen
di>.s do interior? 

As casas populares serão feitas nas 
vilas e cldndes do interior, onde não 
há cafeicultores. Cafeicultores são 
os meus colonos, sou eu, faze."ldelro. 
A ind!cnçá.ó do llustre Representan
te é a mais absur'da que pode haver. 

O Sr. Jurandir Pires - Depende 
do p0nto de vista. Se é aquêle em 
que V. Ex.ª se coloca, de defesa do 
fazendeiro, seria realmente absurda. 

C •) Não foi revisto pelo orador. 

, 
O SP.. CARLOS PINTO - O nú

mero de funcionários despedidos do 
Departamento, embora já. com a vida 
organizada, monta a duas mil pes
soas. Levar êsses homens para a 
Fundação da Casa Poplilar seria o 

. mesmo que decretar a falência da 
nova organização. 

A atitude pouco feliz do ilustre 
Deputado reside, justamente, em que 
manda trnnsfer!r o dinheiro do Já
vrador r.oara a Fundação da Casa Po
lJular. 

O Sr. Jurandir Pires - Em favor 
dos traballladores rurais. 

O SR. CARLOS PINTO - A uti
lização dêsse patrimônio só pode ser -
apontada pelo seu proprietário. pelo 
!'eu dono. isto é. pelo próprio.- lavra
dor de café. E êste lavrador de café 
já fêz a indicação no Convênio de 
março de 1945. Já. há uma lei, res
peitada na ditndura e nelo novo Go
vêrno. Reza a clâu.<;Ula "nona de Con
vênio: 

"0 Departamento Nacional do 
Café poderá vender os cafés do 
seu estoque, --Íllelusive os da cota 
de equilibrlo e os apenhados ao 
empréstimo de t 20.000.000, apli
cando a parte do produto dêstes 
últimos col'!'eSponde à diminuição 
da garantia, na amortizai;ão dês
se :?mpréstimo". 

A cláusula 10. ª está assim expres-
~ = -

"Os saldos a nurados na. opera
ção de que trata a cláusula ante
rior serão incorporados ao patri
mônio do Banco Nacional do Ca
fé" - .. 

Lamento, Sr. Presidente, que mui
tos Representantes tenham assinado 
a infeliz indicação do Sr. Jurandir 
Pires ... 

O Sr. Juranã.i.r Pires - Infelizes 
dos que trabalham, diante dos con-
ceitos daqueles que ganham. · 

O SR.. CARLOS PINTO - . . . e o 
que mais lastimo é que êsses Repre
sentantes sejam de São Paulo, de 
Minas e do Ill:!U próprio Estado. 

Nestas poucas :palavras, Sr. Presi
dente, deixo consignado meu protes
to contra. tão descabida. idéia do no
bre colega Sr. Jurandir Pires. (Muito 
õem.l · 

o SR. PAULO NOGUEIP..A - se
nh~:n,17esidente. peço a palavra, para 
en nbar um requerimento. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nob:re Representante. 

o SR. PAULO NOGUEffiA (Zê o se
guinte discurso> - Sr. Presidente, a 
hora que soa nesta casa e fora de!u 
é soleníssima. Aqui, preparamo-nos 
pa.:ra iniciar a votação da Lei Est:ru
tural do Estado Brasilei:ro, numa ar
mosf era que, sendo de confiança, não 
deixa de ser grave para nós repre
sentantes, côru.cios de nossas imensas 
responsabílídades. Em contato dire
to e continuo · com todos os setores 
nadcnais, compreendemos em sua ple
nit.ude a tragédia que vive a Nação. 

Não há por que ·nos iludirmos, nem 
prcx:urarmos enganar quem .quer que 
seja. São indisfarçáveis as apreen
sões, as d1ividas, as angústias que as
saltam OS' espiritos. Indefinível mal
es'-...ar domina pequenos e grandes, ri
cos e pobres, explorados e explora -
dores, opressores de ol;l.tem, d~ hoje. 
e oprimidos de. sempre. Só os inccns- ·· 
cientes não temem pelo dia ce ama
nhã. 

Por sem dúvida a crise é universal. 
mas sentida em .forma diversa pelos 
povos, confo1-me tiveram a ventura ou 
a desgraç~ de atravessar o {'o,taclis
ma. da guerra, vivendo sob o regime 
de i11sti,uições livres ou ti:rânicas: 

:'\.. realidade insofismável aí está: 
não sofrem menos todos os vencedo
res, nem mais todos os vencidos. Tezr 
sim, seus males agravados sem ex
cepção os que provaram o infortúnio 
e o opróbrio do guante férreo das di
ta.duras. 

.o Brasil, que tudo fêz pelo triunfo 
das .. armas aliadas, pondo seu terri
tório, produção e riquezas a serviço 
das· democracias e derramando pela 
liberdade e sangue generosa de setts 
fllhos em ·terras e mares, somente 
agora vai compreendendo o porquê 
da sua desdita, num instante que de
via ser para êle de serena confiança 
e alyiçareiras esperanças. 

A di tadu:ra, senhores rep!"esentan
tes, palavra l!lalsinada, fonte de tô
das as corrupções, de mentiras, en
godos e misérias, arrastou-nos à bei
ra d-0 desespêro que nos assalta. Já 
não está no leme o ditador, mas os 
efeitos da sua obra destruidora per
duram. Não será em dias, meses. 
nem, talvez, em anos de ingentes es
forços que conseguiremos livar-nos 
das desgraças por êle semead;is. Ten
do aguçado os apetites, estimulado 
as ambições a um tempo da reação 

e das fôrças revolucionárias, preparo".l 
o desencadear da tormenta sob a qual 
vivem os lares brasilei:ros. 

Desorganizado o Estado, de seus 
alicerces à sua cúpola, êste se vem 
mostrando impatente para conter por 
igual as ganâncias desenfreadas dos 
que tripudiam sôbre a miséria do 
povo ·e o delírio alucinante dos revo
lucionários sabotadores da produção 
e do trabalho. Vítima daqueles como 
dêstes a imen.sa maioria do nosso povo 
padece o que jamais padeceu. 

De tal sorte se ensombrece êss~ 

quadro, que já não divisamos diante 
de nós outra luz para nos guiar se
não a que emg.na desta Assembléi:l.. 
Isso porque é o Parlamento que tem 
em seu poder e só nêle, a possibili
dade de iniciar a restauração n~.cio
nal, começando pela do Estado. 

Achamo-nos no último segundo, do 
último minuto da hora das decisõe5 
supremas. E' neste momento históri
co que nos chega de São Paulo pa
lavra serena e construtiva, de uma 
instituição votada integralill:':nte à~ 
cogitações da ordenação das mais di
versas atividades nacionais. 

Refii·o-me ao Memorial que enderc
'ça à Assembléia Nacional Constituint~ 
o Instituto de Organização Racion~.l 

do Trabalho cuja finalidade precipUL'. 
é como reza seu diploma estatutário 
"estudar, aplicar e difundir os prin<= 
cipios e métodos de organização cl
entüica do trabalho, no intutito de 
contribuir para o bem-estar social, co
operando p3ra o acréscimo da eficiên
cia do trabalho humano. em todos 
os seus ramos, de modo a se obter das 
atividades produtoras, de riquezas 011 
de serviços, o máximo proveito, quer 
para o individuo, quer para a cole
tividade." 

f:sse admirável subsídio para o gi
gantesco empreendimento de recons
truir tudo o que vemos por terra em 
redor de nós, define desde logo, em 
suas primeiras páginas, o que avulta 
como recurso heróico e sal7ador: a 
reestruturação intev-al _ do pais. 

De fato, qual proclama o memorial 
do Idort, "a essência da organização 
é a ardem". Por isso o primei:ro esforço 
de quem age deve ser justamente por 
introduzir ordem na obra.. disciplinan
do-a quantc aos fins, elementos de 
ação e respectivas funções. 

De acôrdo com a ciência, uma or
ganização se inicia pela sua defini
ção e pela enumeração -dos objetivos 
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primaciais. Fixados êstes, criam-IH! os 
órgãos dest!na.clos à TeallaZção dos 
objetivos e, por fim, .se determinam 
as respectivas atribuições. 

o segundo, seria o de estabelecer as 
ca.racterfstica.s do fator..llumano neces
.sãrio a cada órgão, distrfüUindo-se-Ihe 
a.s funções correspondentes, forneeen
do-se-lhe meios morais e materiais 
para atuar. Seria a parte!llnAmfca 
do conjunto organizado". · . 

·Não conheço diretriz mais eficien
te do que essa pa.ra quanto nos in
cumbe realizar nêste periodo de pro
vações para o povo brasileiro. Estou 
certo de que as indicações do :Institu
to de Racionalização do Trabalho, se
rão de incalculAvel valln. 

Por tal motivo apresento-as à lUláli
se e à. meditaçll.o detrt.a nobr~ Assem
bléia, <:on!lante no êxito do magno 
cometiment~ a que ela ae entrega para 
soergue:- a Pà.trin dos tristes escom
bros em jaz. <Multo bem.> 

O orador envia à: MeBa o 
seguinte: 

nEQt1ERIMENT() 

Requeiio a transcrição no Diário da 
Assembléia, do 'Memorial enviado à 
Casa pelo Instituto de Racionalização 
do Trabalho, de São Paulo, com su
gestões atinentes às tarefas da ela
boração constitucional e à organiza.- · 
ção das atividades de importa.ntes se
toTes da vida do Pa!s. 

Sa.la das sessões, 9 de agõsto de 1946. 
- Paulo Nogueira. - Ao Sr. 1. o Se
cretário. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Sr. 
Presidente, peço a palavra, para a.lll'e
sentar um reque!'imento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. VIEIRA DE M'E:LO (" 1 -

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em 
fevereiro de 1942. r.or parte do F:xmo. 
Sr. Mínistro da Viaçl!.o, dnqucla época. 
General Mendonça Llmt1, !oi constltu!
<la uma, comissão de técnicos, incumbi
da de elaborar o Plano Rodoviário Na
cional. 

A refenda comissão. Integrada. de 
reprcscntant.es elos vi\rlos l\Urtl::térlos 
e Repanições int~ressadas, desincum
bindo-se do mand:tt-0, apresentou, em 
nov~mbro C:.aquele a·no, seu plano e res
pectivo relatório que foi aprov:ido pelo 

< •) Não !-Oi re;isto pelo ora.Cor. 

-decreto n.0 15.093 de 20 de ma.rÇO de _ 
1944. . 

.Tendo ainda em vista esta.belecer a· 
prioridade para a construção das li
nhas constitutivas do plaino, foi ela
borado o plano quinquenal de dezem-. 
bro de 1945, que preVia a construção, 
dentro do quinqüênio de 8 mil e tan
tos qullõmetros de estradas de roda
gem, inclusive o téxmino da Rod<7v1e. 
Getúlio Vargas - a longitudinal - · e 
cuja, corda de arco, Rio-Bahia., constl-
tui sua pa::.-te mais preponderante e 
inadiável. 

Mas, Srs. Constituintes, como qua-
se sempre acontece nêsse pais . 06 pla
nes são feitos, os projetos são elabora
dos e uns e outros permanecem--~:no 
mundo da ine."<teeução. O que vemos' é ' 
que depois dos tristes vexames e dali 
humilb3ções que nos impôs o último 
conflito, qu81Ildo o colapso da nave
gação ma.--ftilna isolou, pràticamente, 
partes do nosso terr!tôrio, o govêrno d& 
União ainda não tomou a peito resol
ver, de lllil2. vês, o problema da liga
ção rod~a do norte e do SUl. 

A ligação Rfo::Ballia.; -que,.como .Já 
disse, constitu1 111 parte preponderante · 
e inadiáve-1 do pl!lllo, consta de l. 750 
quilômetros de estrada de rodagem, dos 
quais cêrca de 800 qullõm.etros estão 
pràticamente construidos, e o trecho 
restante cuja estimativa, em 1943, o 
engenheiro Yeddo Fiuza orÇava em 
160 milhões de cruzeiros, a julgM pe1A 
dotação que tem sido destinada às r$. 
pectivas obras, nem em vinte anos 
será concluído. 

Esta, Sr. Presidente, a triste e dolo
rosa verdade. 

O Sr .• Vanoel Novaes ...:... O assunt-o 
que V. Ex.ª está ventilando jfdoi obje
to a semana passada, de requerl.men~ 
nc:sso. da bancada bahiana, e fiz = 
t!'i'.:mna. exposição a ~speito, aliâs den-

. r.ro rigorosamente, do ponto de vtsu. 
que V. Ex.~ defende. Mostrei que le- . 

.. .v~rí~mos "';int-e !>U trinta anos par& 
conclulr a est!"llda Rio-Bahia na mar
chn em que V3i sendo construida e 
protes'.a va - aliás. foi o principal ob:.. 
.l<'to ao req~1erimento - contra o !&-e 
to do Departamento Federal de Es
tr!'.C:~s cst::.r construin<lo estra.das que 
nã.., nr::te!lc~m ao plano roctoviário, in
c!usivc por.tes na Bai.'tada Fluminen
!:~ ~m trccllcs de cbns de simples em
br-!1:znn1-!'nto ci!'J Ca'J)ital da Repúbll
r?.. em c:\~trimento de outros, como nc 
Estadc. da Bah!a. Principalmente oc 
que, j:5. po::!em ser postos ~m tráfego. 
como o de Conquista a Jeqmé, onde tõ
das as obras de arte estão por concluir. 
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O SR. VIEIRA DE :MELO -
Agradeço o aparte· de V. Ex..ª ma.s é 
ês&e, justamente;· o ponto que venho 
ferindo: o desrespeito ao plano quin
quenal do qual já se destacou a im
porta.Dc!ai de Cr$ 2.500.00,00, dos- CrS 
26.000.000,00 destinados êste ano ã. 
rodovia Rio-Bahia para a construção 
da. Rio-Niterói, estrada cuja neces
sidade não subestimamos, mas que 
não faz parte do plano rodoviário e, 
muito menos, do plano quinquenal de 
Estradas. 

Como referia, Sr. Presidente, en
quanto a Argentina executa, neste 
momento, o terceiro plano quinque
nal e possui a maior rêde rodoviá
ria da América do Sul, enquanto o 
Chile, Perú e até a conflagrada Bo
lívia executam, com verbas e recur
sos sempre crescentes, sua. expansão 
rodoviária, nós, no Brasil, assistimos 
ainda ao desvio de uma verba insig
nificante da Estrada Rio-Bahia, pa
ra a construção de estradas que não 
:fazem parte do plano quinquenal. 

O Sr. Arruda Câmara - Considero 
essa estrada tão importante, que tive 
a honra de apresentar emenda às 
"D'.a.>pos!ções Tr&nsl.tórias", · da Cons
tituição, tornando obriga.tório, que 
o govêmú ·fizesse; em dois anos,· a 
rodovia Rio-Nordeste .. Durante·· a 
última: guerra., V. Ex.a. e . a nação 
inteira. sabem, com os torpedeainen
tos que se verificaram no . Atlântico, 
o pais ficou divido em duas zonas. 
e no nort;e por pCluco se chegou a 
passar. fome, :inesmo com dinheiro, 
pois não se t\nlia· o que comer. Con-

. sidero esta questão de vital· interês
. . . se para <> nordeste. 

O SR. VIEIRA DE MELO - V. 
Ex.ª tem tôda a razão. 

o Sr. 11:ranuel Novais - Corrobo
rando o ponto de vi:;ta do nobre co
lega, a respeito de nossas rodovias, 
repito aqui o que disse no mzu dis
curso, aliás de acôrào com palavras 
textuais do' Dr. Gumercindo Pentea
do, -Presidente ão Conselho Rodo.,;..á
:rio Nacional, - enquanto a Argenti. na tinha setenta mil. quilômetros de 
estradas de rodagem em contlições 
técnicas boas. nós, no Brasil, ., não 
possuíamos talvez vinte mil. 

O SR. VIEIRA DE :-'~ - Isto 
é profundamente lamentável. mas é 
verdade. 

Terminando, Sr. Presidente, dese
jsria, neste momento, lembrar aos 
ilustres- colegas a clamorosa sftuaç!!.o 
em que nos encontramos neste parti-

cular e formular veemente apêlo ao 
Govêrno Federa! para tiue não se
jamos obrigados a aguardar novo 
colapso da navegação marítima a 
fim de realizarmos a ligação norte· 
sul e não ficarmos na vergonhosa si
tuação de um país_, cujo território é 
separado em duas porções, à falta d~ 
ligação rodoviária_ 

Assim, Sr. Presidente, dirijo a V. 
Ex.ª requerimento, no sentido de 
o Sr. l'.[i$tro da Viação informar 
se, em face do decreto-lei que dE'u · 
autonomia administrativa e financei
ra ao Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem, seria ilcit.o ao 
seu Diretor retirar, por meio de des
taque, do Plano de Obras e Equipa
mentos, dois milhões e quinhentos 
mil cruzeiros dos-vinte e cincc !Ul
lhões destinados à rodovia Rio
Eabia, para construção de uma es
trada de contômo da Guanabara, 
cuja neeessidade, repito, não subes
tia.mos, mas que não faz parte do 
plano nacional rodoviário, e, muito 
menos, do plano quinquenal que há 
de' otientar a politica rodoviária do 
Bras.il. <Muito bem; muito bem. Pal
mas.) 

O ortuklt enviou à Mesa o se
guinte: 

l:EQUERIMEll'rO N.º 333, DE 1946 

Solicita informações- ao Minis
tério da Viação sobre a autc'71-0-
mia do Departamento Nacional de 
Estradas_ ele Rodagem, tendo em 
vista o Decreto~Zei n.0 8. 463, de 
1945 . 

· Requeremos à Mesa se digne de so
licita: àc· Exmo. Sr. Ministro da Via
ção a fineza de informar: 

1.0 - Qe, em face do Decreto-lei 
número 8 .463, <le 27 de dezembro de 
1s.;5 oue deu autonomia administra
tiva' e" financeira. ao Departamento 
Naciol1al ele Est=aàas de Rodagem, 
:não ficou êste obrigado. a cc ncentrar 
tôda. a sua atividade, inicialmente, na 
execução do Plano Quinquenal Rodo
viário. 

2.0 - Se, em face àos imperativas 
daquele diploma legal, era lícito ao 
&. Diretor dt· D .. N. E. R. destinar 
comó destinou, mediante · desta.que 
<lbt!do do Pl:ino de Obras e•Equipa
mentos. a importância de Cr$ ...•• 
2.500.000,00 para a coru;trução da ro
dov:i.a de contôrno Rlc-Niterói, que 
11ão faz parte do Plano Quinquenal.. 
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Sala das SessÕo..s, 9 de agôsto de 
1946. '- Vieira de Mello •. :- Aterzàa
s-e. 

O SR. PRESIDENTE - Tenho sõ
bre a mesa, assin&do por vários Sr.;. 
Repr~entantes do Rio Grande do SUl, 
e vou submetê-lo a votos, o seguinte: 

REQU'ERilll!ENTO 

Requeremos que nas atas dos tra
balhos da Assembléia Constituinte i;eja 
transcrito um voto de congratulações, 
pela pa$sagem do 50.º aniversário els 
:fundação da Escola de Engenharia, da 
Universidade de Pôrto Alegre, .estabele
cimento modelar de ensino superior, 
com assinalados serviços prestados na 
.educação técnica e profissional do 
pais. 

Rio de Janeiro, 9 ·de agôsto de 1946. 
- Antero Leivas. - Gaston EngleTt. 
- Souza Costa. - Eloy .Rocha. -
Glicério Alves. - :Daniel Faraco. -
Pedro Vergara. - Bayard Lima. -
Teodomiro Fonseca. - Nicolau. Vcr
gu,efra. - Adroaldo Costa. - Ernes
to Dornezes. · - Mércio Teixeira -
Mar..ue! Duarte. 

O SR. ANTERO LEIVAS - Sr. 
Presidente. p:ço a palavra, pma _en
caminhar a votação. 
.o SR. PRESID'ENTE - Tem a pa

lavra. o nobre Representante. 
O SR. ANTERO LEIVAS (Lê o 

seguinte discurso) ..:_ Sr. Presidente, 
Srs. constituinti:s, venho pedir a soli
dariedade da Casa. Sr. Presidente, às 
:festas jubilares com quê a ·Escola de 
Engenharia, da Universidade de Pôrto 
Alegre, comemora o cinqüentenârio de 
sua funuação. 

É um preito de rigoros:i. justiça, o 
voto que proponho a Assembléia Cons
tituinte. 

A Escola de Engenharia de Põrto 
Alegre, fundada em 1896, na capita:;, 
rio~andense, por um grupo de ho
mens idealistas e professores da an
tiia academia militar, é hojl), uma 
tra~ção de cultura, legitimo titulo de 
orgo.tlho para os brasileiros. 

Em seu inicio, com o curso de agri
mensura, logo ampliado para o de en
genharia, teve largo desenvolvimento. 
a partir de l!J.10, formando uma verda
deira 11niv:rsidade técnica, abrange:i.-

• do 11 institutos de varia.das ativida
des. 

Estudando-se sua estrutura e vendo
se os altos propósitos que tiveram seu.s 
fundadores e que encontraram, desde 

logo, o amparo clarividente do g.:nial 
governante riograndense, que foi Jú
lio de Castilhos. orientada num senti
do de gra:i.de indepCD-dência, pode-8e 
dizer, que a escola dJ: Engenharia an-
tecipcu-se à sua época. · 

Dela. disse um emérito professor: "A 
UniverSida<:le Técnica do Rio Grande 
do Sul vencendo o tempo achava-se 
adiante de sua época. .. 

Não se falava €.m assistência social 
e a Univel'sidade a prestava através 
do Serviço de Assistência, do Depar
tamento de Saúde, da Cooperativa e do 
re3taurnnte para funcioná.rios e ope
rá.rios, onde seguidamente; -professôres 
e alunos faziam a refeção do meo-ii 
dia. Não se falava em ensino profis
sional agrfoola e a 'Universida<l.e man
tinha o Patronato Agrícola Pinheiro 
Machado e diversos outros patronatoc; 
agrícolas no interior do Estado, em Ca
xias, Bento Gonçah,:s, Santa Maria 
e santa Resa etc. e que pres~vam 
aSSis~cia à infância. desampa.ra-:ia". 

Parte lntegra.nte_ da Universida<le de 
Pôrto Alegre, seus cursos· são atual-. - _ 
mente, de engenheiros civis, engenhei~ 
ros mecânicos e eletricistas, engenhei
ros de minas, engenheiros arquitetos e 
curso de quimices industl'i.ais. 

Tão importante instituto, que rece
beu sempre expressivas e lisongei.ras. 
referências, de autoridades do país e do 
estrangeiro, teve. também, um dia. 
desta casa, p:Ia juste<!a dos concsitos. 
na voz do eminente deputzdo por São 
Paulo. Sr. Sampaio Vida!. o seu jul
gamento, quando prcclamcu: "Quem 
conhece a onranizacão da Escola de 
Engenharia de Põrto Alegre, não po
derá. deixar de vozrificar qu~ é uma ins

. tituição que hcnra a organização tio 
servico lknico e pwfissfanal no Bra.sll. 
É um legitimo poorão de glória para 
o Esta.do do Rio Grande do Sul. 

1E pa.ra afastar, desde logo. a suspeita 
de serem êsses conceitos Prcferi1ios por 
llrasih:iros. como nós. b:tstaria mencio
nar a palavra calorosa <te Teodoro Ro
osevelt, que encantado Pela organiza- , 

. ção do· ensino técnico e profissional do 
Riv Grande do Sul. a.firmou que era 
perfeito o trabalho de adaptação de 
tudo quanto havia de melhor no gê
ni:ro. em todos os ps,ises mais ~dianta
dos: a assimilo.r;ão tinhs, sido comple
ta. . 

Eis. Sr. Presidente. a. grande realiza
ção de cultura, já julgada em de:finiti
cação nacional, e um belo, nobre e 
pela tenacidade, dos cjue por da pe
lejaram e venceram, honrando a edu
cação nac10=1. e um beno, nobre e 
admil'ável exempl~ do devotamento d!~ 
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m~u::es provetos, numa granúe co:
méia de trabalho, que merecem os 
louvores de todos os que s.= illltere3-
se.m pelas coisas da Pátria. 

E, quandQ alcança a Escola de En
genharia, meio século de existência, 
honrando a mmória daqueles que · a 
fundaram. alguns dos quais, nomes que 
por aqui passaram, sempre no mesmo 
clclo que a nobilitou, há um crédi
to abi.rto de benemerência pübli~a 
em seu favor, porque ela cria para si. 
aquela mentalidaú•e que Sarmient.o 

oonsidexava eminentemente engrande
cedora da nacionalidad'.=. <Muito bem: 
muito bem. Palmas •. 

O SR. PRESIDENTE - Os &nho
:res que aprovam o requerimente>, 
queiram levantar-se. <Pausa.. i 

Está aprovado. 
, O SR. LUIZ CLAUDIO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pai-a aore-
sentar um requerimento. -

O SR. PP..ESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre RE:presentante. 

O SR. LUIZ CLA"ODIO - Sr. Pre
sidente. Não é meu intuito tratar 
aqui dos limites do Esta-do do ·Espírito 
Santo com Minas Gera.is, mas, ape
nas, encaminhar requerimento no 
sentido de fazer parte dos Anais des
ta Assembléia o que o grande jcrna
llsta Carlos Lacerda escr'"veu a res
peito do meu Estado. Desejo, ao mes
mo tem:po, dirigir um apêlo a s. Ex." 
o Sr. Presidente da República, para 
que o solo espiritosantense não conti
n'!:le purpurado com o sangue dos que 
nao sendo respon~áveis pela pol~tica
gem se sacrificam na defesa de um 
ideal que hão sempre de conservar, em. 
Jlról das causas mais sagradas. 

Senhores Constituintes. é do :Iom\
~o })úblico que o territó:io do Espí
nto Santo foi invadido. Eu mesmo 
P~o dar testemunho porque lã · es
tive em 1939, quando ainda. estav!4 
sob o. domínio daquê!e Estado a parte 
i.J?.vadida no Govêrno do sr_ Bene
dito Valadares. 
~stindo, a respeito, um laudo fir

mado por uma Comissão do Exército 
que percorrendo tôda a parte litigio
sa, é de estranhar-se não se tenha 
cumprido até hoje aquilo que esta
tuiu a própria lei. 

Faço, pois, um apêlo ao Sr .• Presi
dente da República, para concretizar 
aquilo que desejamos, isto é, resolver 
a questão de uma vez. a fim l..e que 
não fiquemos na espectativa de nov!'-s 
mo:rtes. Todos sabem que um CaGü 

eia Polida do Espirita Santo pagou 
com a vida sua dedicação ao Es:~c!n. 
Não .queremos aqui ter parte nem 
bs.irrismos, pois o Espirita Santo teve 
a dirigir-lhe os destinos mineiros co
mo o S:r. l\!arconàes àe Sousa, " àoje 
Cti:rcnel Punaro Bley, e é também mi
nelrc queD! atualmente governa. 

O ·Sr. Café Filho - Pode-se dize.r 
que é uma terra cheia de mineiros. 

O SR.·· LUIZ CL..~UDIO - V. Ex.~ 
iliz bem, e os mineiros ali gozam da 
maior simpatia. Mas não envolvo a 
si.Inpatia de Minas, que não Lem c,11-
Pa de seus maus governos, cc~c aqui 
ficou acentuado pelos própnos DlÍllei
ros. Porisso, guardando a distância. 
que há entre a ~.mizade pt:5soal e a 
tra&.ção gloriosa de Minas faço jú.s 
na meu aprêço ao grande Estado, 
porque, lã estando diversas vézes, ti· 
ve. sempre, acolhimento gentil, que 

não des:i:entiu a proverbial fama de 
.Mines, como hospitaleira que é. 

Dessa forma, jamais me insurgiria 
·contra ll([!nas. Quero, apenas, que se 
faça justiça, e a justiça está no laudo 
proferido pele Zxército e que mereceu 
os encôm.Jos e elogios do próprio Mi
nistro da Guerra de então, o senhor 
General Dutra, h o j e Presidente da 
República. 

Não h o.verá, portanto, qualquer 
ofensa aos mineircs, sendo até uma 
Ptova de que não se deixa envolver 
P\!l?. poiítica, qua.r..do S. Ex." declarar 
que, mesmo de acôrdo com a:· Carta 
Constitucional que infelizmente ainda 
nos re~e. o Es11irito Santo tem o seu· 
dtreito, pois, apesar de Estado pe
queno, a justiça está acima de tudo. 
e lhe deve ser feita. (Muito bem..) 

Na memorável sessão de ontem, vi
mcs aqui, meus distintos colegas, como 
o povo sabe hom:2.r a liberdade e a. 

·justiça. Pois é em nome dessa justiça 
tão tire<:()nizada, dessa justiça a um 
Estado pequeno e indefeso. que apelo 
:i:;ara o Sr. Presidente da República ... 

O Sr. Lino M'achcdo - Assim ela 
será mais perfeita. alcsnr..ando tam
bém os pe<iuenos. V. Ex:.ª diz :nuito 
bem. 

. O Sr. Café Fil1io - V. Exª cetá 
proferindo um. brilhante discurso. 

O SR. LUIZ CLAUDIO - Muito 
obrigado a VV. Exas. 

Apenas desejo dizer que S. ·Ex..ª, o 
Sr. Presidente da República não dei· · 
xará de fazer justiça, dando o seu 
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aplaUso como já deu quando Ministro, 
ao Ja.ud'o da Comissão Militar. 

O Sr. Café Filho - Já prometeu. 
O Slt. LUIZ CLAUDIO - O laudo 

deve ser agora, por conseguinte, 
executado, mandando S. Ex.ª se res
titua ao Espírito Santo a parte q:ie 
lhe foi arrebatada. (!.t:uito bem; muito 
bem. Pclmas.) 

o orador envia à Mesa o se
guinte: 

~UElll?dE:NTO 

Requeiro a V. Ex.• se digne ma~dar 
inserir nos Anais desta Assembléia os 
artigos da autoria do destemeroso ~or-_ 
nalista Carlos de Lacerda, que a este 
requerimento faço aeompanh~r e que 
se referem aos limites dos Estados do 
Espírito Santo e Minas Gera1S. 

Sala das Sessões, 7 de agôsto de 
1946. - Luiz Claudio. 

- Ao Sr. l.Q Secretário. 

O SR. ARRUDA C&"'\1A."l'LJ\ - Se
nhor Pri!sidente, peço a palavra, para 
apresentar um requerimento. - · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. ARRUDA CA:MARA - Se
nhor Presidente. constitui imperativo 
do nO-SSo mandàto de Representantes 
do povo, clamar pela soluç!lo dos pro
blemas de interêsse geral, e pug:oar 
em defesa das aspirações e necessida
des daquêles a quem rern·esentamos. 
P..azão por que tenho a honra de envlar 
a V. Ex.• !!l.!l.is um requeri.mente. 
(!.íuito bem.) 

- -
REQUEP.Ill..:ENTO N.' 339, DE 1946 

Solicita providências ao Jlfinl•
tério da Viacão no sentido de se
rem ir.cluidas no plano de "Obras 
Contra as Sêc~", constnu;ões de 
acudes e estrada no Estado de 
Pernambuco. 

Requeiro, por intermédio da Mesa 
Assembléia Nacional Constitu'.nte, que 
o Govêrno. atravês do Min!stério da 
Viação. mande incl1tir no plano das 
"Obras contra as Secas". para próxi
ma execução .. as seguintes obras, em 
Pernambuco: , 

1.0 - Um açude, fá estudado, no 
Município de Afogados die Ingazeira, 
esquecido dmante o Estado Novo. 

2.º - A ligação da, estrada tronco, 
de Arcoverde a Alagoas, passando por 
Pedra, Aiagolnhas, Salôbro e Ga.ra.
nbuns. 

3.0 - A rodovia Arcoverde-Alagoa 
do Monte:ro (Paraíba) , passando por 
Ipojuca e cruzando o rio d.êste nome, 
onde, nas· obras da própria estrada, 
di?ve construir uma grande barragem, 
qué abasteça vasta zona sêea, desti
nada à pecuária. 

Justificação 

o açude já estudado há anos pas
sados, é uma obra indispensável à 
grande e progressista cidade de Afo-

-gados de Ingazeira, a ser atingida. -
brev.2mente pela estrada de ferro, já 
pronta,. à espera dos -.tólhos~ cuja 
aquisição está pendente dos bons ofi
cies do Sr. M:nistro da Viação. 

o abastecimento dágua e o servi
ço de esgôto mais facilmente poderão 
ser levados a cabo, s? desde logo fôr 
captado o_ enorme volume dá.gua que 
o açude comporta e que traxã. uma. 
soma de benefícios outros a. tôda. 
aquela região. 

Os ciois-trecllos __ de _ rodovia que te-
nho a honra' d.? pleitear, -sao -curtos -- - -
em extensão, :ina.s trazem apreciáveis 
vantagens aos Estados de ·Alagoas, 
Pernambuco e Paraíba e, através dês-
te último, às demais unidades fede
rativas do Nordeste, por m;,io de cam
pina Grande, vasto empór:o comercial, 
pára onde ~onvergem estradas do.s 
sertões de todo Nordeste. 

Todavia, além dos proveitos de or
dem econômica e comerc:al. é de con
siderar-s-e ainda o alt:> valor estraté
gico da estr:ida em aprêço. a qual en
curta grandes distâncias e facilita as 
comunicações de quase todo Nordeste 
com as capitais de Alagoas, Sergipe e 
Bahia. -

Sah das Sessões, em 9 de agôsto de 
1S46. - Arruda Câmara. 

Atenda-se. 
O SR. BENICIO FONTENELE 

Sr. Presidente, peço a palavra, psra 
:::.presentar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. BENICIO FONTENELE -
(Lê o seguinte discurso> - Sr. Presi-

- dente, a leitura do número do "Diário 
da Noite" de ontem, última edição, e 
do "0 Radical" de boje, causou~.ne 
funda impressão, por que traI1;5DÚt.iU, 
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deellir>..ção do general Scarce!a Portela. 
prESidente da Comissão de Abasteci
mento: 

"Fuzilar os altistas exploradores 
do povo"'. 

"Muro com os açambarcadores"'. 
Foram :frases einpregadaS pelo hon

rado militar que tão relevantes servi
ÇOO vem prestando à população no 
aba.stecimento de gênero alf.mentícios, 
acrescentando que o que há é crise de 
honestidade e critério de distribuição. 

Todos nós sentimos a razão do ilus
tre General. A indignação popular 

.cresce pela. impossibilidade de acon
panha:r a alta das utilidades. 

E que não di.2er, Sr. Presidente e 
Srs. Repre.s-entantes, do grave proible
:ma. da haoitação? 

As populações do Distrito Federal · 
e daa capitais dos Estados não tem 
onde mo~ · 

F'lquei impressionado com os co!llen
üi-Jos dos dois grandes órgãos da im
]lrensa carioca, notadamente co,m esta 
Jl3,rte do "Diário da Noi~': A lei ó.o 
inquil!na.tó, está sendo elaborada e os 
J>roprietãrios de !móveis, com uma pu
blicidade bem orientada, ltnuressionam 
-ret'ta8 autoridades CGm seus ·argumen
tos, que a realidade dos negócios imo
lllliár.los e outro~ fatos desmentem. O 
l'esultado foi êsse projeto que auare
eeu, :fazendo concessões. inclusive .le 
aumento de aJug-ueres. Quem defende 
o povo em relação ao assunto? 

E' a esta pergunta que desejo res
ponder. Dt?sde 14 de fevereiro deste 
ano, que tenho procurado defender 0s 
direitos ·do povo. nesse sentido. ;::ois 
apresentei um requerimento sôbre a 
re:forma da lei do inqul!Ii9.to . Outras 
vozes juntaram-se à mlnha. cerno :is 
doã ilustres Deputados Se;?adss Viana, 
Pedroso Júnior, Cam1)os Verga!, Do
·m.1ngos Velasco, Pau!o f:.arasate. que 
:i.presentaram requerimentos e in:l.ica
ções sôbre o assu11to. Outros ilustr<'s 
parlamentares manifestaram-~e na 
•enquête" procedida pelo vibrante 
vesper~ino · "DiretriZ€s". Opin!i'.i:s fa- · 
vorâve1s ouviram-se neste p!~mirio. 
Todavia o remedia. não depende de 
nós, e sim do Poder Execi:tivo: Da-

. qul respondo pcis ao "Diário da 
N.oite''. 

Confio ciue o eminente. Sr. Presi
dente da P..epúbl!ca. General Eurico 

-saspa.r Dutra, defenderá o povo. 
Esperemos e confiemos. · -
Sr. Presidente, enViarei à mesa o 

requerimento que passo a ler: (Lê) 

O Sr. Campos vergal - V. Ex.ª ~G
ceu no ponto :fundamental da questão. 

O Poder Executivo necessim efet'w:l
mente determins.r R. supressão da me
dida do despejo, tanto de n:i;bit.3.ç~s 

residenciais, como comerciais e :i.tê 
industriais. Embora V. -Ex .. tenl'l.'\ 
cuidado do assunto <:cm multo cari
nho, desejo lembrar qu€ todos nós 
temos recebido grande núr.!c~o e.e po~
didos neste sentido. 

O SR. BENICIO FONTENELE -
Agr::.de<:ido. Reconheço, aliás, o 1"
váve! trabalho do nobre colega. 

O Sr. Campos VeTgal - Obrigado 
a V. Ex.ª. 

o SR. BE!-<"IC!O FONTENEL;,: ·
Era o que tinha a dizer CMuito bem; 
muito bem.) 

O oraàor em:ia à 111 e::a a .<e
(J!linte: 

REQlJERIMENTO 

Considerando: 
1) Que o ante-Pl'Ojeto de decr-et<>

lei que regulará a locação de prédiO" 
urbanos, elaborado por uma Comiss.'i.o 
composta de representantes da Co
missão Central da Preços e do Minis
tério da Justiça, recentemente pubtl
<:ad<1 para receber sugestões, não <:On· 
.su~tancia os legítimos anseios das po
pulações brasileiras; · 

2) que não foram tomadas na de•1i
da conta as sugestões de 1lustres J:?.e. 
presentantes, enviadas ao Exmo. se
nhor Ministro da Justiça. por inter
médlo da Mesa da Assemblêia N:i.::io
nal Constituinte, e bem assim ~ .su
gestões apresentadas pelas entidades: 
Aliança cie Solidariedade e· .Prvteç:S.o 
aos Inquilinos, do Distrito F'eders.l e 
As:ociação dos Inquilinos de S. Pall1o· 
- 3l que é necessária. uma medida ct.> 

f>odei.;. Executivo, _em caráter urgent-!, 
impeo.1ndo as ;;.çocs ~e despejo qu~ 
cç>rr~m em quaisquer 1nstâncias judi
ciárias, ameaçando a tranquilidade d-' 
inúmeras familias, em face da grav~ 
c:ise de h1!bitação que atravessamos; 

4) que a nobre lmnrensa carioca. 
tem defendido e amparado a humana. 
c::.usa dos inquilinos, que constituem. 
na verdade a m2io::la do nosso povo· 

Requeiro que a d1gnissíma Mesa c;à 
Assembléia, envie imediatamente ,\ 
S. Ex.ª o Sr. Ministro da .Justica 
para que sejam encaminhadas à i·ere.: 
rida Comissão, novas clipias c!os re
querimentos números: 11,• 11-A., 113 
128. 144 e 167, todos de 1946, ~ d:1s 
indlcações números: 45, 57, 88 e 214 
tôdas de 1946. e os recortes de :publt.: 
cações dos Vibrantes órgãos: "Diário 
Trabalhista", "Diretrizes", "O :Re.cli
cal', "Diário da Noite" (para. os quais 
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&olicitamos a devida transcrição no 
"Diário da Assemb!éia"), sugerindo 
a estudo e o aproveitamento da ma
téria, nêles expen dida, tõda ela Visan
<10 o amparo de nosso povo, cujo orça
m~nto de despesa não comporta atual
mente qualquer· majoração. 

Sala das Sessões. 9 de Agõsto de 
194.6. - Manuel Benicio FonteneZe. 
- Antonio José da Silva. 

- Atenda-se. 

o SR. c.(M;>os 'VER.GAL - Sr. 
Prssidente, pe~o a p:i.l1Vl'a, para apre
sentar uma Uidl<::ação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Repr.esentante. 

O SR. CA..L"\U'OS VERGAL ( •) -
Sr.. Presidente. o arsunto que me traz 
à tribun:i. é por de::nais interessante 
e expressivo, pois diz respeito a uma 
''.e::Indeira multidão de cris.turas de
so:adas. angustiadas tanto moral como 
fis'.camente. 

Es't?.mos cuidando da causa dos le
prc-: os. p::trüculamente do Estado de 
S~o P~ulo. São êles cêrca de 9.500 e 
tc:J os solicitando· a a ~encãc do Go
i;é:n 0 J ·::. fim de que sua Situação me
lhc:e. Necessitam não apenas de· as
sistê:1cia méê.ic1 conrol-eta. como tam
bém de que mda lh-es falte. 

Enclausu::ad()S, retirados da c()nvi
vêr..cia · púb:!ca, se:id.o as maiores ví
tima> da época presente, enfrentando 
sc:r!m.e11Lo enc:mes su-oe:-io:-es até às 
fô:·ças humanas, êsses dÔentes ncs pro
p::i:-cicnam um bem estar imenso, fa
zem-nos um grande favo; "]larque se 
isolam. se illiam do convívio ~odal, 
e'•itanC:.o que a m.aléstia nos ~onta::n.i-
ne. · 

Dai, Sr. Presidente, a necessidade 
q:i~ os poderes púbEcos tem de olhar 
ca:inhos::i., justa e equi_tativamente -
pr: !·:. r...ão dizer t!'"!s~emente - par.a os 
ir./l:l1::.;rcs h3.nsen!anos. · 

~"'c:z. Pois consubstanciar num reque
rin1ento as aspirações ·OS direitos pe
los quais os hansenianos se batem. 
A ten:lê-1.cs nful é um favor. não é um 
ato de caridade, mas um dever impres-
cindível. _ 

O Sr .• João Amazonas - O Inter
vente; !V"-.llcedo Soares está mais in
tere:sado em gastar o dinheiro do povo 
com repressões à democracia do que 
em a tender ·ao a ~lo dos leprosos. no 
sentido de auxmi-lcs para o trata_
mc::ito de sua saúde. 

C •) 1".ão foi revisto pelo. orador. 

'\ -
O SR. CAMPOS VERGAL - Muito 

agradecido pelo aparte. Lembro a V., 
Ex.• que meu requerimento é justa· 
mente encaminhado ao !nterventor 
Federal de São ?aulo. 

correndo os olhos ligeiramente pelo6 
jornais desta Capital, deparou-se-me 
numa noticia publicada n' "0 Diãrlo 
de Noticias". edição de 7 do corrente, 
assim redigida: 

"Os lep:::osários paulistas pare
cem campos de concentração. 

Os hansenianos do Estado :de 
S. Paulo. distribuídos por cincÇ. 
leprosfuios, co::itinuam a lutar pe
las suas reivindicações, fre'Ilte a: 
indiferença com que as autorida
des· locais os vem tratando neo
tes 'lilj;imos anos. Depois do fale
cimento cio intei:ventor Fernando 
Costa, pode-se diZe.r-qu._ teve ini
cio a pior fase das relações entre 
êle3 e as autoridades. De tu-do 
se queixam os primeiros, a come
çar pela péssima alimentação e dos 
vexames de ordem moral a que 
estão continuad:u:nente submeti
dos. 

Vindo daquele Estado, acha-se 
·--nesta __ f_idade um· doente. que se 

ev-adiu âi.U::l - dêsses asilos para. ... 
vir narrar às autoridades da· ca
pital da República e demais pes
soas· interessadas as condições de 
miséris e de horror em que vi
vem os hansenianos há algum 
tempo. 

Queixas contra o Depa:rtamento de 
Pro fila.xi.a d a: Lepra 

Uma das queixas de todos os do
entes segundo informa o seu re
presentantes. é contra o Deparú<
mento de Profilaxia da Lerpra, di
rigido, outrora. pe<o·Sr. Sales Go
mes e, no momento. pelo Sr. Nél
son de sousa Campos. Ambos se 
lnC()!llipatibilizaram ao extremo 
com os doentes, que são em ná
mero superior a 10.000. ·o De
pa;tamento de tudo descurou: da 
moradia, da allmeritação. higiene, 
limpeza. recreação das vítimas da. 
molestia, que, a bem dizer. estl!.o 
entregues à sua misera sorte. 

Nc&o informante contou-nos que 
as ca·mas dos asilos são velh~. 
sujas e quebradas: os co1chõe!t 
!mundos. tomados pelos perceve
jos. Numa dessas colonias. foram 
insta.la.das 70 camas num corredor 
fétido, sem vent!la.çã.o e · poeirentc>, 
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- corredor que é pessagem obri
gatória de 300 internados. "A su
geira e a falta de caridade pru:a 
-0om os infelizes é tanta, que eu 
tive inveja dos p1>rcos", - diz-nos 
o representante dos lázaros. ~A 
ceva.dos porcos é mais asseada que 
os :r:.ossos dormitórios. e SU'l ali
mentação é sadia e apropriada, ao 
contrário da nossa, que é fraca, 
intr)l-g"ável''. 

"Os AsilQs parecem Campos ele 
Concentração" 

"Pelo que lemos, - prossegue 
- as con'à.ições dos campos de 
concentração nazista nada ficam 
a. dever às colonias onde nos iso
lam e onde se esquecem de nós. 
Para maior infelicidade, a,té um 
alemão, Ernesto E:ernig, é o res
ponsável por um dêsses estabeleci
mentos, e êle sabe caprichar nas 
ma1clades que nos inflige, nas pri
sões a que nos submete, nas tor
turas morais que todos nadece-
mos. '' · 

Ordena.dos de trinta cruzeiros 
mer.sais 

Outra queixa dos lázaros diz res
peito à construção, a que estão 
obrigados. do Departamento de 
Profilaxia da Lepra. Ganham os 
®entes CrS 3(),00 me:ilsais. en
quanto nas folhas seus vencimen
tos figuram como sendo de Cr$ 
4-00,00 e mais. Como poder sus
tentar-se com 30 cruzeiros por 
mês, - se os asilos não lhes per
mitem, também. cultivar nortas 
mercadejar com frutas e exercer 
outras atividades remunera<ias? 

As fugas, por isso mesmo. são 
constantes, como con&tMites são 
as prisões ao menor sinal de pro-

- testo. Cidadãos brasileiros, en:fer
mos,· custodiados pelo Estado, são 
não obstl}nte. encarcerados porque 
reclamam alimento sadio ou um 
lugar para dormir em paz, sem 
os insetos a atonnentâ-los. 

Soldados contra gente indefesa 

A última greve, greve pacífica, 
motivada pelo não cumprimento da 
prerrogativa que os doentes têm 
de escolher os a.dministra<lores dos 
asilos, foi reprimida violenta.men
te, - conforme s imprensa no
ticiou à época. Só num dos a.si
los montaram guarda 60 soldados 

de armas caladas, camo se se tra
tasse de conter ou enfrentar ban-

. didos, Na verdade, os doentes que
riam, e.penas, o cumprimento da. 
legislação s que se acham l'ttbor
dina.dos. 

Mas, &3 autoridades sanitárias e 
politica.s quiseram fazer val!:r sen 
arbitric e impuseram, violenta.men
te, sua vontade aos lázaros, pren
dendQ-OS e caluniando-os, ainda 
por cima. O que se deve é cum
prir a leg1s!ação, isto é: deixar 
aos as'..la.dos o direito de elegerem 
livremente o seu prefeito, os ve
readores e dem.s.!s govern8nt~ 

seus. 
Vende de terrenos, ao imiés <te 

doação 
Um destes lázaros, espírito em

preendcdcr e que se não tleizóu 
abarer nem pela doença nem pe
las violências a q_ue está. ~u,ieiro 
como os seus compànheiros de in
fortunio comprou do govêr;io um 
lote ele terra e nele constrw u um;i. 
casa. Empregou, ao todo, para 
mais de CrS 20.000,00, - a.fora o 
que inverteu em plantações e num, 
poço fJ.Ue abriu pru:a retirar águn., 
já que a servida pelo asilo é lodo
sa e prejudi.cial à saúde. "A eom
pra do terreno aberra aos céun, 
eY.plicou-nos nosso informan~e. ·O 
Esta.do costuma doar terras :\ 
quem deseje aproveitá-las para 
ocupar s.s horas, alimentar-se, vi
ver melho.r, enfim. Pois bem: a 
êsse pretendente a um bencficin 
da coletividade, os responsáveiS 
pelo asilo venderam o lote, usu
frúindo vantagens." · 

Reivinàfcações, a serem pleitea
das 

Os lázaros estão se orgallli.zandn 
para se dirigirem ao govêmo. Sa
bemos, a.inda pelo nosso ínf ar
mante. que as reivindicações a se
rem pleiteada.a são as· seguintll8: 
1.• --' eleição livre dos prefeitoo, 
verea.dores e demais membros da 
administração interna dos leprosá
rios; 2." - federalização dos le
prosários paulistas; 3.ª :..... revisão 
dos decretos e portarias porque se 
regem os leprosários; 4.ª - in
quérito pollcial-admin!stra.tivo em 
todos os ~rosârios paulistas, pes
de sua. !Unda.ção, para. que se avcp ' 
rig(iem oe crimes, assassi11ic.a e de-
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r dos direitos de eleitor e outros; 
6."' - medicamentos especllicos, 
indicados para o combate à molés
tia. Fornecimento gratuito pelo go
vêrno; 7.e- assistência médica ne
cessária, com a devida aparelha
gem para os clinicos; 8.ª- allmen
t:Lção farta e saída; 9.• - água 
limpa para bebida e banhos; sabão 
com fartura; 10.'' - cama, col
chões travesseiros e roupa de dor
mir limpa; 11.ª - habitação asea
da; casas e pavilhões suficientes 
para acomodar tcrdos os Interna
dos; ~." - vestuário e calçado". 

Eis, S•. Presidente, o apêlo ::lam~ 
rooo que faço da mais alta tribuna 
de minhr. P:í.tria em favor de quaee 
dez mi! hansenianos, necessitados de 
tudo. 

Era o que tinha a dizer. <Muito bem; 
?111~ito bem. · Palmas.) 

O ora.cfor en~'ia à Mesa o se·
çuinte: 

nrnICAÇÃO N.0 233, DE 1946 

Suge:re ao Govêrno cio Esta.d.o 
<!~ São Paul.o medid.4s para nor-
1r..alizar a situação civil de nume
rosos hansenianos recolll.idos. 

Ex.mo. Sr. Presidente: 
Requeiro a V. Ex.ª se digne oficiar 

ao Eiano. Sr. Interventor Federal no 
Estado de São Paulo, solicitando a. 
$. Ex." urgentes providências, junt~ 
6. Secretaria da Educação e Saúde 
Pública, a fim de que se convertam 
e:m realidade imediata as seguintes 
medidas que se ajustam às aspirações 
e: aos legítiI:l.os direitos de !Dais de 
D.ove mil hansenianos, recolhidos aos 
le~rocômios daquele Estado: 

1.0> Direito de elegerem livremente 
seus prefeitos, vereadores, os !llembros 
<la adm1nl.stração interna., os p~siden
fos e auxiliares das respectivas Cai
xas Beneficentes, as quais são de pro
priedade dos próprios internados; 

2.0> Abertura de rigoroso inquérito 
JtOllcial- adm'nistra.tivo em todos os 
leprosários, a fim de que fiquem apu
rados graves acontecimentos e irregu
hriciades, tais oomo: desVios de di
rtheiros, morte de doentes, ferimentos 
nas pessoas dos reclusos, perseguições, 
fugas; inquéritos êsses que deverão ser 
aoompa.nhados por uma. C()I!!lssão de 
internados; -
· . 3. º> Assistência. Médica téon!ca, · su
t•clente, com o fornecimento I?illo De-

:partamento de Profilaxia da Lepra. ·de 
medicamentos especificos e gra.tuít.o3, 
ofertados especialmente pelo govêrno 
brasileiro; . 

4.0) Assistênciámaterial condigna e 
indispensável como: alimentação sã.
dia, á;ua suficiente para beber e para 
banhos, sabão com fartura, camas, col
ohões, travesseiros, roupas de cama, 
calçados e vestuái:ios; 

5.0l Novas construções a fim de que 
se ~avise a precarfssima situação t\e 
habitacão dos doentes; 

6.0 ) ·Revisão total de todos os de
-::retos e portarias segundo os quais 
êsses leprosários Cem número de cin
co) vêm sendo dirigidos até a. presente 
data. 

Sala das Sess~s. 9/de agôsto · de 
!lH6. - Campos Vergai. 

Atenda-se. - -
o SR. :PRESIDENTE - Vamos 

-oassar à matéria constante da Ordem 
do D'a. Contmua em discussã.ó o 
Requerimento n.0 85, de 1946. tem a. 
palavra. o Smhor Gõ!s Monteiro;· pri
meiro orador inscrito. 

O SR. Gô!S MONTEIRO (Lé v 
seguínTu-d:iseur_ço). .,..... Sr. Presidente: 
Não mé é_11ossivel pennanecer sllen-._ 
cioso, quando nesta Casa. se debate 
sôbre o destino a ser dado à indústria 

. aÇucar.~L'"3.. esteio da economia de 
Alagoas, Estado que me honro de re
presentar. nesta Assemblé!a.. 

Digo de propósito que se encontta 
em jõgo o destino da indústria. ac;u
careim, porque tudo conspira contra 
a sua existência. 

Devo cim;r, antes de mais nada., que 
não sou usineiro, nem lavrador, nem 
seu representante. Não tenho outro 
objetivo, senão o de contribuir com 
uma parcela de es!Orço para esclarecei: 
o assunto. 

Não tenho interessês próximos ou 
remotos de qualquer natureza. Além 
de· meus deveres de upresenta.nte do 
povo alagoano, sou no caso, -apenas. 
um s'.mples consumidor e. por. is&O. 
me sinto à vontade para debater a. 
questão. Tenho acompanhado com 
vivo lnterêss.e os discursos e debates 
sôbre o assunto, aqui e fora desta 
Casa. 

Diletantes de economia ou demago
gos fllauciosos que se nutrem da explo
ração do sentimento popular, se Jul
gam com direi,_to de opina.r liVllSillenM! 
sôbre o assunto, que ::nal conhecem 
ou de propósito procuram !gnorar -
Ocupantes de cargos ou funções pá-
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blicas ou_ não, "·bonzinhos" ou "ilu
minados", descobrem facilmente o 
bode expiatório e lançam uma. soluçã.e> 
simplista, capaz de dar cabo de todos 
os males. · 

São quase sempre dêste porte as 
acusações que se levantam contra o 
Instituto do Açúcar e do Alcool. 

Por mais que se lhes diga, não se 
convencem d.~ que foi esta autarquia 
que salvou da ;ruína à indústria açu
carei.ra. · 

Nem a apresentação delS déb:tos 
que se acumulavam nos bancos, com 
as garantias 'das usinas e engenhos 
em decadência. poderia convencê-los 
dessa ruína em 1933. Não -existe melo 
de fazê-los acreditar que foi o r. A. A. 
que conteve a especulação e a·· eleva.
ção desenfreada dos pre~os. mesmo 
que essa afl.rmativa seja .. companhada 
dos esclarecimentos que a estatística, 
registra: ne.m que . se e~llque, que , 
dentro do êrro generalizado de forma• 
de tabelam.,nto de preços. foi o do 
açúcar. controlado pelo r. A. A., o 
úruco acertado, pois que era sempre 
tabelado na tonte de produção. 

o sr. Ccirlos Pinto - Vossa Exce
lência nega que o Instituto do Açúcar 
e da Alcool seja o responsâyel prgla 
miséria de açúcar com que nos de
:frontamaS. 

O Sr. Pereira Pinto - :Não é êle o 
responsável, porque ·entrega sempre a 
quantidade n~cessária à distribuição. 

() SR. GôIS MONTEIRO - Por 
que falta açúcar ? 

O Sr. Carlos Pinto - E' o que· per
gunto a V. Ex.ª 

() SR. GóIS MONTEIRO - Dese
jo esclarecer ao nobre colega que du
rante a _guena sàmente <:inco países 
til'lel"'dm aumento de produção. Depois 
de Cuba, vem, em segundo lugar, o 
Brasil. 
~o d~rrer do meu discurso, porém, 

exnrcarei melhor a. questão. 
O Sr. Carlos Pinto - Permita ·o 

nobre orador: V. Ex.• julga que. a. 
;politica adotada pelo Instituto do 
Aúca.r e do Alcool foi perfieita e boa.? 

o SR. CóIS MONTEll!.O - Vossa 
Excelência verá. que nií.o defendo os 
er.ros do Illstltuto. 

o Sr. Carlos Pj.nto - Conheço uma 
opiD1áo de V. Ex.ª no stmtido de que 
.a. poUtica do Instituto do Açúcar e do 
Ale.o! precisa sofrer reformas. Lago, 

. o qu.e precisa de reformas não está 
sendo àem feito. 

O SR. GóIS MONTEIR.O - Voll 
-cont'.nuar a leitura' do meu discurso. 

E, àai, a desproporção entre a au
menta verificado no prêço de outros 
gêneros e o do açúcar que apenas foi 
uma conseqüênc!a normal do aumen-
to da custo d.: produção. · 

N::!o querem compreender os bene
ficies ao pequeno proprietário. ao for
necedor de cana e ao colono-fornece
dor, ainda que s.:: mostre que as tabe
las de preços vieram extinguir o 
arbítrio do usinel:o na f'.xaçãa do 
prêço de cana. Negam o benefício 
!evado· ao trabalhador rural ainda 
que as vilas operár'.as <xnesmo em re
duzido núm;ro ·e que poderiam e de
veriam ser em número maior). exis
tam. em substituição aos mocambos 
antigo se .às cubatas africanas. Es
qu~em-sc do papel do Instituto, no 
amparn ao lavrador. financ'ando-o 
atra~ de suas cooperativas. com cêr
ca de 40 milhões de cruzeiros. aos ju
:tos de 2 por º'nto às cooperativas e 
destas aos plantadores a 4 por cento, 
no máxima. -

O Sr. Carlos Pinto - V~ E:Jt. a não 
;-elaciana em $eu discurM· os males 
<:ausados ao povo pelo Instituto do 
.açúcar e da Alcaol. 

o Sr. Pereira Pinto - Não há ma
les causados ao povo pela Instituto. 

O Sr. Carlos Pinto - Se não há ma.l 
1:uasa.da ao povo, então êste se acha 
tlo!do, porque de fato não há. açúcar 
e estamtJS pri;senc!ando o câmbio-ne-
1$1'0_ desenfreado em tõrno do produto. 

O SR. GôIS MONTEIRO - PellSo 
que criticar sem apresentar remédio é 
andar para trás. Vou prosseguir. 

Esquecem-se de que a varrantagem 
do. açúcar. libertando-o dos comlssá
rois, ou compradores que a adquiriam 
a preço vil, para se locupleta.rem nas 
manobras da retensão do produto, con
ta. hoje com o.financiamento do Insti
tuto, através de crédito garantido :n.o 
Banco do Brasil. Tudo negam pelo· 
p.razer de negar. por interêsse próprio. 
mais, ainda, pela satisfação de dene
grir uma obra que nasceu após 1930. 

E' a moda dessa fóbia, o medo da · 
contaminação e o desejo de Ull1a re'-

. volta que mui tàrdiamente apareceu. 
Mas é preciso que Se diga que essa. en
cenação rotulada de democracia não 
passa de demagogia iml-'9.triótica. Sob 
a ortentação do I. A. A. a indflstr!s. 
aÇuca.relra ampliou-se. A prodUÇão do 
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~car cristal que, em 1933, era. de 
cêroa de 8 milhões de sacos, se elevou, 
na últiII!a safra., a ma.is de 15 e meio 
milhões. -

A prooução do álcool não ia além de 
C.436.288 litros, chegando a. elevar-se 
a mais de 150 milhões de litros. Mui
tas foram as usinas que se tomaram 
!ábrU:::s modelares. Se elas hoje pro
porcionam lucros razoáveis a seus pro
prietários, constituem também, emi
queç_imento do património nacional, 
ainda mais_ valioso porque :foi consti
tuído pelo esfõrçe individual desaju
dado de todo auxilio, evoluindo de mo
c1estas e primitivas fábricas. Muitos 
também foram oo engenhos que se 
transformaram em usinas pequenas 
que serão as grandes centrais de ama
nhã. Engenhos se reunem em coope
:ratlva.s e fundam usinas. como a cae
té, em Alagoas, e outras que se orga
nlzam. Na avidez de apontar defeitos, 
clama-se contra a impiedade de haver 
Impedido o funcionamento d enge
nhos, vêm à baila abusos de autorida
des em fatos isolados e muitas vêzes 
sanáveis, e até culpam o Instituto pela 
tributação de impostos municipais e 
estaduais. • 

Fazem acusações patéticas para ar
ma.;r efeito. Pois saiba a Assembléia 
que nenhum engenho que e:;tivesse 
com sua situação legalmente, regula
rizada, repito, legalmente regulariza
da, foi impedido de funcionar. E 
muitos dos que hoje atacam são os 
mesmos proprietlirios que desejavam e 
foram impedidos P.e viver da venda 
de quotas de produção, vendendo a 
preço de especulação as que fõssem re
conhecidas pelo Instituto. Como me
dida de moral!dade, nada hã. de cen- .
su.râvel na Pl'Ovldência.-

0 Sr. Carlos Pinto - V. Ex." assis
tiu, em São Paulo, o Dr. Bento de 
Sa.mpaio Vidal a.'irmar, em um de seus 
discurs-Os, que não conseguiu o funcio
na.menta de um engenho em sua fa
zenda de café. Não é demagogia, por
tanto, criticar a política do I. A. A. 
OS que criticam essa. politica tem felto 
apenas j!IStlça. 

O SR. GOIS MONTEIRO - Dese
ja:ria. que V. Ex.ª a.presentasse um ca
so concreto de engenho fechado ape
sar de legalmente regularizada. sua 
situação. 

O SR. CARLOS PINTO - Parece 
q!M! V. Ex.ª não tem acompanhado 
meus discursos, porque Já apontei fato 

1que se passou em Blgien6polis, -~ 
do de Minas. O dono de um engenho 

perfeitamente legalizado recebeu ca.r
ta do Instituto dizendo que não podia 
fazê-lo funcionar. Dols anos depois de 
parado o engenho, recebeu outra car
ta, do meszno Instituto, dlzencto que 
podia .funcionar, porque houvera en
gano. · -

o SR. GóIS MONTEIRO - Deve 
ser caso isola.do, que pode ser saJlS.do 
como digo no meu discurso. 

0 Sr. João Cleofas - Ai não é e..-ro 
da politica do Instituto. Poderá ier 
até de qualquer um funcionário. 

O SR. GôIS MONTEIRO - Sr. 
Presidente. Não é de estranhar o de
sespero _ com que se investe contra a 
existência do I. A. A. Muitos foram 
os interêsses que sua açào precltlou 
contrariar, prin:Cipalmente qua.n.do 
procurava defender,.os interesses do 
consumidor reprimindo -os ãbusos da. 
especulação. Se bem aprofunda.nnos 
as queixas que hoje se levantaram. não 
será difícil ver que a. ganância C10d lu
cros elevados é que dirige a exaltação 
das reclamaÇões. 

O Sr. Carlos Pinto - :ases 11.bCTOõ 
fa<buloso.s a que V. Ex.ª se refere 
são &esejados Justamente pelos '.lsi
neiros. --·- . 

O SR. GõIS MONTEIRO - ~ão
por todos. V. Ex.• nâ-0 pod'e ~1.158.r 
uma classe inteira. 

O Sr. Carlos Pinto - V. -Ex.ª 
concorda em que o preçe de um.a. 
saca ele açúcu- seja de Cr$ 139,00 ? 

o SR. GÓIS MONTEIRO - Quem 
pcx:ie fornecex os dados senão o ?r6-
p!'io Instituto? 

V. Ex.• se d-eu-ao tra.balho d-e ~
minar no Instituto os estudos q~ lá. 
se fizeram a respeito ? 

O Sr. João Cleafas - O Sr. Oar
los, Pinto só poderá destruir os es
tudos do Instituto com fatos. 

O Sr. José Bonifácio - O Sr; Bair
bosa Lima Se>brinho, em dlsc=o de 
despedida à. diretor.ia. do I?!stituto. 
declarou que realmente e:isa entida.de 
mandou fech= os pequenos ~ · 
nhos ... 

-O Sr. Barbosa Lima - V. Ex.• 
está enganado: não declarei ta.L 

O Sr. José Bonifácio - • . • SOb o 
fundamento de que vendlam as . co
tas SiOS mesmos destinadas. 

O Sr. BarboSa. Lima - A!~ 
em d1scurso, -exs.tamente, o c~ 
rio. 

O SR. GóIS MONTEIRO - ~ 
aos c~-OIS colegas pemússão para oOolll.-
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tiinuar e prometo, se o ~mpo ·não me 
fa.lta.r" coneeder todos os a.parles coni 
q4e me honra.rem. 

Lõbos em pele de cordeiros se mis
·turam com gente bem· intencionada, 
Qu.e:!xam-se. de monopólios, porque a 
distribuição do produto se efetua por 
intermédio de organizações lega.i!S. 
Neg&lll, no enULI1to, que i:. ação d-06 
numer-OSOS intennediá.rios apenss en
oa.rece o preço das mercadoria.s, por
que ninguém trabalha ou investe ca
pita.ls sem o· objetivo do luoco e o 
lucro do.s intermediários vai ser pag-0, 
a.final. pelo con:;:umidor. Cl:ama-se 

• OQUtr.a a. necessidade de fixação de 
limites de produção,, medida Impe
riosa. para evitar o aviltamento d'OS 
preços,. mas ninguém ign<>:ro. que exi:s
t.e, desde 1944, a liberda.de de prod'll
ção. 

O que desejam é a liberdade da 
:!lllstal.açã:o de n-0vas usinas indii;:ctpli
na.da.mente. Mal ocultam o interêsse 
de se beneficiar de uma situação que 
seria transitória, mesmo que dêle de
corresse a ruma de tôda a prOduçã.o, 
a começar pelo Nordeste que nela 
tem sua base econômiea, com refl~

xa.s prejudieíais também para outras · 
indústriais slllistas, pela quéoo do po
der aqUisitivo daquela região e, ~ 
e<rnreguinte, em detrimento ·do pro
glleSS-0 da economia n·acfonal. 

o sr. Dioclécio IJ?La.rte - A in
dúsi;ria açucar'el..-a dà nordeme estã. 
em ,situação :precarissúna. 

O SR.. Gô!.S MONTEIRO -~ 
Não indagam das ~nseqüênclas d-es
sa ruins., das numerosas familias que 
se privariam dos meios de subsistên
cia, dos trabalhadores obriga.dos a 
emigrar, do elima de desordem e des
conten.tamen to, da onda de subve~<> 

-que iria ger.ar. 
Querem o proveito imediat-0, por

que não sabem olhar o :futuro. 
Não defendo, Senh<>r Presidente, os 

poosiveis erros que se possam ap;>n
tar ao !:nstttuto. Mas. Sr. Presidente 
atacar, sem procurar corrigir, é obra 
demolidora. Creio na necessidade· de 
aperteic;oar seu funcionamento, tor
ll6ll<lo-o atual, adaptando-o as ne
vas condições polit!cas e sociais que 
vivemos. · 

Mas desejo adverttr, tambéln, que 
ê.sse apre!elçoame.nto só é poss.lve:l 

' manten<to-se integra, a sua awtaiio
mla.. Subordiná-lb a. llctin!.stér!os ou 
cercear-lhes, por outro qualquer meio, 
a liberdade de mo'Vimentos. i!nporta.. 
af1nal, em extingui-lo len~. 

Pr-0bltmas especializados, que não 
desejo enumera:.-, para não ca:n= 
esta ilustre Assembléia, mas que 
te>dos conhecem, de soluções urgen~ 
e inadiáveis, não podem fica.r fora 
da alçada pronta e -e.';Glusiva. dOI! .in
teressados . 

Sua condição de aparelhamento 
técnico não comporta o empêrro da 

· l>urocracia govern=ental. Sua su-
bordinação será., além do mais, uma. 
ofensa às classes que contribuem. 
para a .sua e:;istência, sem qualquer 
sacrificio ou ajut.:a dos cotres da Na
çá-0. Estou certo que nós, nordestinos, 
:pela voz de seus representantes, não 
silenciaremos nossa .repulsa a tôds. 
solução que atentar contra a nossa 
economia e sua sobrevivência. 

O Sr. Ca.rlos Pinto - Vossa. Ex~ 
celênda m-e permite um aparte? 

Uma verdade ê preciso seja dita 
e compreendida por todos os brasi
leiros: ou o govêrno do sr. Presi
dente Dutra atende a meia dúzia. de 
ricos, ao Bra$il, ou atende ao povo. 
que está passando miséri:a. 

O SR. GóIS MONTEIRO 
Verão os nobres colegas que não sou 
a ·favor d.os ricos e, sim, dos po
bres. 

O Sr. Carlos Pinto - Nega vossa 
Elccelência que o I. A. A. seja 
órgão -d-Os usineiros? 

Nega que a c=panhia Fluminense 
Distribuidor-a de Açúcar seja socie
dade composta de usineiÍ:os e 1>ra1ti
ca o ."mercado negro", no Brasil? 

O SR. GóIS MONTEIRO 
Sr. Presidente, interessado de tôda 
espécie, e infelizmente, accmpanha
dos por gente de boa fé, aproveita.m
se da c::lse do consumo de açúcar e 
do seu prêço para, em ataques muitas 
vêze.s injustos, quase levar à. exoora
ção pública os usineiros do Brasil. 
E ainda fazem crer, deturpando a 
verdade, que o I. A. A. é órgão da 
referida classe. 

Não, Sr. Presidente, a Collússáo 
El.:ecutiva do !. A. A. é -cons>t.ituida. 
de representantes usineiros, ba.n,,"'lle
seiros, fornecedores de eana e d<>s 
Ministérios do Trabalho, da Viação, 
da Fazenda e da Agricultura, além 
do rei>rese:ntante do Banco do Bra
sil. E', pois, um órgão superinten
dido igualmente por todos os inte
ressados na. lavoura cana-vieira, com 
o concuxso governamental · sémpre 
vigilmte na <le:fesa do consumidor. 

o Instituto não faz a política. d06 
gra:odes. Ao contrário: em Per.oam

. buco, por t!'l:emplo, antes de sua 
eldsténcia., das 106 usinas insta!adas, 
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houve u:na :redúção de 46, portanto, 
uma absorção de unidades, vitima
das pelo processo de concentração 
industrial. 
. E se não fôra a ação do I. A. A., 
essa absorção continuaria em sua 
marcha, e mtodos os Esta.dos, e hoje 
estaria tôda a indústria açucareira 
nas mãos de meia dúzia de magna
tas. 

o Sr. Carlos Pinto - V. Ex." a-zaba 
de declarar que o Instituto não faz a 
politica dos usineiros; que êle defende 
os fracos; mas, não é isso o que vemos. 

O SR. GôIS MONTEIRO - Estou 
oferecendo os fatos. · 

O Sr. ·carlos Pinto - Devo afirmar 
o Instituto proibiu a venda de ·quotas. 
somente l>enefü:icu · os usineiros no 
Brasil, porque êles, com a fôrça de 
que dispõem, exerceram pressão sô

. bre os fracos e comp::-avam aquelas 
quotas, comprimindo-os. 

O SR. GóIS MONTEIRO - Os 
fracos vendiam as quotas porque que
riam. Eu - repito -. estou oferecendo 
fatos. 

O Sr. Barbosa Lima - O Instituto 
verificou que, realmente, ocorriam di
ficuldades, algumas das quais estão 
sendo reveladas pelo ilustre Represen
tante Sr. Carlos Pinto, e, por isso mes
mo, tomou .as mais. severas providên
cias para coibrtr tals negócios .• • 

O Sr. Ca:r1.os Pinto - Depois foi que 
o Instituto proibiu a vendá. de quotas. 

oportunidade de declarar a. necesai- -
dade da abolição do injusto privilégio 
reservado à. população carioca, coín um 
preço dé exceção c,:ue nada justifica. 

Não acredito. que o motivo de sua · 
criação tenha sido o de beneficiar a 
população pobre da.cidade. Não é cri
Yel q.ue outras pr.;;i;.,.ções muito mais 
pobres, m-esmo r• tios centros PJ"Odlito
res, pagassem o açúcar a preço bem 
mais caro. BEOm maior é o número 
de trabalhadores que se privam de me
lhor salário para a tender as do Rio de 
Janeiro. E é preciso notar gue vi
sando beneficiar os pobres do DlStrito 
Federal, estão protegendo com um 
~neficio injusto a população mais rica 
do Brasil repre:.enhtia· · pela maioria 
dos seus habitan~es. Idêntico argu
mento se aplka a todos cs preços de 
exceção àas demais utilidades. 

outro foi o motivo: o Rio é o centro 
dás reações populares e ninguém igno-
ra que sómente razão de ordem po
lítica fir:::na êsse tratamento unilate
ral. E:sa orientação, toda.Via, vem ser
vindo, apenas, para agravar os pro
file-nrns--sociais que nos atormentam. 
Fàvo::-ccendo os meicis de ·subsistência- -
na Capital, mais do que no interior, 
estamos incentivando o despovoaniento 
dos campos. principalmente quando se 
reduz, pela limitação dos lucros da ven-
da ·dos_ produtos agrícolas, a possibi
lidade de pagamento de melhores sa· 
lários ao trabalhador rural. Todos :sa
bem que sem êsses meios de esttmulo 
não é possível fixar o homem num 

O Sr. Barbosa Lima - •.. que não 
eram favoráveis aos pequ~mos. Pl:o
curou, portanto, o 'Instituto ser favo
rável a êstes. 

_ meio rural, onde ainda serão por mui
to tempo, excessivamente precárias as 
condições de vida. 

o Sr. Gabriel Passos - o Instituto 
procurou corrigir um êrro iniCial. 
emencia:ndo a mão posteriormente. 

O SR. G6IS MONTEIRO - Em re
lação à eficiênelit-das usinas do Brasil, 
hã .em Pernambuco uma usina com 
uma produção de 794 sacos e outra de 
196 pcrr operãrio; em Alagoas. uma 
com 584 e outra com 121; na Bahia., -
uma com 106 e outra com 67: em Mi
nas, uma com 467 e outra com 61, e 
·assim, nos outros Estados açucai:-ei
ros. 

Quer isso dizer que, se não ho:ivesse 
um órgão de disciplina, contendo os 
excessos, :futando quotas de produção, 
os menos eficientes seriam inevitàvel-
::nente obsol'Vidos. , -

o t.A.A- é, pois, também, um orga
nismo de sobrevivência das pequenas 
economlas. · 

Sr. Presidente, em entrevista c-on
cedida a. um jornal desta. Capital, tive 

Sr. ?residente: 
A experiência dos últimos diaa vem 

demonstrando já a necei;sidade de 
existência do !.A.A. As numerosas co
missões chamadas a intervir no me
canismo dos preços apenas vem agra
:vando as aperturas do consumidor. 

· Na parte referente ao aÇ'Úcar ê pre
ciso reconhecer que a desordem é ge
neralizada.. 

o I.A.A. têm suas portas abertas 
a todos que queiram estudar o problt
ma, fornecendo todos os da.dos llece8-
sá.rios. 

O Sr. Carlos Pinto - Então a Co· 
missão de Preços está. em desm-dem 
porque não concedeu o aumento de 
preços JJedido pelo Instituto? 

O SR. GóIS MONTEIRO - Não 
concedeu, não; não resolveu. 

O Sr. João Cleofas - Quem está 
promovendo a desordem, nêste setor, 
e~ a. Ce>mlsslio Central de Abastecimen-
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tA;, que foi daqui elogiada, em tele
grama. pelo Deputado Carlos P'..nto. 
E o PÍesident.e dessa Comissão, decla
rando que impedia a exploração à 
bolsa do povo, ao mesmo tempo fixou 
os preços do açúcar, mais altos para 
er interior do que os preços vigorantes 
:n:i. Capital do País. Isso, com os 
aplausos do Deputado Carlos Pinto, 
que sacrificou a sua posiçii.o de la
vrador, como diz, para atender a 
~S inte.rêsSeS demagógicos da Ca-
pital Federal. . . · 

O Sr. Carlos Pinto - Não apoiado! 
O Sr. João Cleofas '-- . • • defen

mdos também i->elo Presidente d.a co-
missão Central de Abastecimento. 

O Sr. Carlos Pinto - A deso::-dem 
da Comissão de Preços. que os Se
nhores alegam, é só porque ela. não 

-i:Oncedeü o aumento. ~ justamente 
por isso .. E não deve concedê-lo:.por
que tem de atender às necessidades 
·do povo brasileiro e não de meia dU
zia de usineiros. 

O sr. Joã.o Cleofas - Não apoia
do. Deve fazer obra criteriosa e veri
ficar que o preço do açúcar não acom
panhou a elevação dos preços dos de
mais gêneros. O Deputado Carlos Pin
to está convidado a verificar os pre
os do açúcar e compará-los com os 

- dos demais gêneros. 
O Sr. Carlos Pinto - Muito bem. 

Pa.l-a. verliicar que está errado. 
() SR. GóIS MONTEmO - Sr. 

Deputado, nem todos os problemas 
eoi:nporta.m soluções lJnâ.nlmes e não 
ê ~om declarações apressacias e o uso 
de:mecessário e indébito de' tõrça., in
coi:npatibillzando o Govêrno e agra
Va.l!.do a situação do povo, que se re
solvem problemas econômicos ~ so
ciais. 

O Sr. Carlos Pinto - O General 
Scarcela Portela não ei;tâ iDcom
patilizando o I>OVO com o govêrno. 

() SR. GóIS MONTEIRO - Está 
agravando a situação do povo. 

O Sr. Carlos Pinto - A" contrã
::rio: está firmando o conceito do go
Yêrno na massa, defendendo a .econo
imia. do povo. 

O Sr. JoiW Cleofas - 'Está con
.atrendo para tumult.ar c assunto. 
Declarou que ia inundar de trigo o 
~. quando, depois, verificou que 
Pio podia fazer. 

O SR. GóIS MONTEIRO - ?ro
eure a Assembléia exal!lillar o que 
ocorre e verificarã o insucesso das mo
tlttícações tentadas. 

o Sr. João Cleofas - V. Ex ... 
faz muito bem eir.. salientar êsse pon
to. 

O SR. GóIS MONTEIRO - (Len
do) A situação e.ssume maior gravi
dade, porque as disparidades dos di
versas centros produtores geram pro
blemz.s de repercussões de extrema 
gr~ vida de. . 

Os preços oue po:iell'.l beneficiar exa
geradamente· alzuns dêles, principal
mente quando S·~ fLn:nz.rn em condições 
aleatórias, de serem simultâneamen
te mercados de importação, .já nil.o 
chegam para atender à necessidade 
de produçE.o em outros centros. , 

No Nordeslx!, por exemplo, a indús
tria açucareu·a pred.sa de financia
rnento na entre .. safra.. Em geral, ter
lllinada a safra, hú necessidaãe de 
operações de penhor agrícola, ;iois as 
Usinas não fupõem de capital de :mo
vimento, nem reserva. 

Ainàa neste momento, não devemos 
esquecer a lição de um ilustre homem 
do Sul, com '•isão nacio!lal dos nossos 
Problemas, Leon:irdo Trud!l., cuj:i me
lllória reverenclamos: (llfuito bem). 

"O problema do açúcar. como 
todos os desta natureza, não pode 
ser-resolvido. não pode ser Visto 
senão sob o prisll'.la nacional. Não 
seria possi·.rel salvar a unidade po
litica nacional. se suscitássemos 
conflitos de oraem econômica. en
tre as diversas regiões do Pais. A 
ação de um poder central .. as fôr
cas dominantes de uma organiza
ção federativa que se aplicassem 
a destruir para benefício de uns 
- admitindo que êsse beneficie 
!õsse possível a prosperidade de 
outros dos membros federados, 
comprometeria irremedià.velmente 
os alicerces da própria federação. 
A verdadeira prosperidade nacio
. nal não pode ser alcançada com 
o sacrifício destas ou daquelas 
zonas do Pais, mas tem de ser a 
soma da propriedade de cada. um 
dos Estados. Quem diz federação. 
diz, antes de ma.is nada, equilíbrio 
politico. A defesa da i:;rocl.ução 

.... açuraceira é, acima de tudo, obra 
de equilfürio econômico. E o equi
líbrio polit!co periclita e vacila . 
onde se destro! o eczUili'brlo eco
.nôm1co." 

_ Senhores Representantes: - Jâ que 
o momento é de repa.ração de erros 

.passados, vamos fazer obra comllleta. 
unifpnllizando os preços do açúcar. 

:s'"enefic!a-se .o cor.sumidor, fa:zendo 
desaparecer o mercado negro, melho-
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ra.-se o salário· do trabalhador rural 
e a remuneração dos càoperadores da 
indústria e dá-se justo e equitativo 
lucro a todos os industriais. Deixemos 
que gritem os gananciosos. 

Faça.mos obra de justiça conceden
do igualdade de tratamento a todos 
os produtores, fixando o preço único. 

Já não e pouco que as diversidades 
climáticas e as variadas condições do 
solo estabeleçam gradação de favores 
para produtores das diversas regiões. 

O Sr. Jurandir Pires - V. Exª. 
fala em dar preço único. E' a mesma 
co1sa que o velho leito de Procusto da 
ani;igui.dade clássica, em que se colo
cava o Individuo· num leito e, se fôs
se maior. cortava-se o excesso; se fôs
menor esticava-se. Assim, estabele
cendo preço único para o açúcar, terá 
de ser estlcado, dando a ganhar aos 
que tenham produção. mais sua.ve e 
szcrificando os que tenham produção 
mais difícil. 

O SR. GOIS MONTEIRO (Lendo) 
- Vamos corrigir os defeitos criados, 
por simples situações geográficas, pois 
que tudo é Brasil, e teremos dado mais 
um passo pela unidade e pela grande
za da nação. Tudo indica que novos 
horizontes se abrem para a indústria 
açucarel.l'a. Seu aumento se processa 
com rapidez inesperada. 

Passamos de um regime de super
produção, ainda em 1941, com uma 
produção de 13.511.000 sacos de açú-. 
car de usina " u:u consumo de ..... . 
12.256.000, para uma situação de sub
consumo, em 1946, com uma produ
ção de 15.600.000 sacos e um consumo 
de 15.960.000 sacos. 

Sabe-se, além disso, que vãrias in
dústl.ias que têm como matéria pi-ima 
o açúcar se encontram com· sua pro
dução limitada. Por outro lado, a ele
vação do nível de vida e do poda
aquisitivo do consumidor constituem. 
fatores do aumento do consumo. 
Aproveitamos esta oportunidade de 
expansão da indústria, para firmá-la 
em bases estáveis, sem preconceitos 
regionais, sem dolorosos tratamentos 
preferenciais. 

Atentemo::;, sobretudo, que a legis
lação açúcareira criou conquistas res
peitâveis no campo social e não é pre
ciso dizer que não se despreza m im
punemente estas conquistas alcança
das. Não é demais advertl:r dos peri
gos que uma ação pouco refletida. pode 
desencadear. 

Não devemos descrer do acêrto ela 
solução que será dada a problema de 
tamanha gravidade. Não ·falta ao 

Chefe da Nação o discernimento ea
clarecido para ver onde se encontra.Ili. . 
os interêsses.. velados.· Nem coragem. 
para decidir sõmente pela inspiraçãe 
do seu ncontestável e comprovado pa
triotismo. 

Mas, Ser.bares Constituintes, pr<1-
blelil9.S há. urgentes e de alta relevân
cia - e para não os enumerar todoc;, 
citemos o da pecuária. por exemplo. 
- que, apesar dos esf-oços abnegadoc 
e patri6t!cos de ilustres Representan
tes, não alcançaram, ainda, a devi
da solução. 

O Sr. Dolor de Andrade - E' uma. 
realidade o que V. Ex.ª disse. Em face 
de um. Govêrno assoberbado de nume
rosos ptoblemas. colab_ore_mos com êle, 
com o nosso trabalhe e patriotismo; 
com o objetivo da poupar ao Brasil 
maiores privações, sem esquecer d& 
medida das nossas responsabilidadei:, 
pois que, pela vontade soberana do 
povo, somos o mais alto poder ds. 
Naçií.o. <Muito bem; muito bem. Pa?
mas. O orador é cumprimentadoi. · 

O SR.. PRESIDENT:R - Tem a Pll
la vra-·o-Sr .. .Jurandir Pires. ora<im:-
instrito. --

0 SR. JURA?l."'DIR. PIRES (*) -
Sr. Presidente - "Em terra de pou
co pão, todo o mundo grita e nin
guém tem razão". Na verda-de, o Sr. 
Representante Carlos P'.nto declarei:: 
que, iJU o Govêrno do Sr. Genera.i 
Eurico Dutra fica com os pobres, ou 
fica ce>m os ricos. O ilustre cal~ 
lmaginava essa asserção como defen
sora do Ponto de vista que espose:va. 
em relação ao caso do açúcar. 

Parece-me que há, nf, uma grande 
confusão. Nem em relação ao caso 
do açúcar, nem e:n relação ao dq 
café, e Sr. Carlos Pinto ficou ao .lado 
dos pobres. · 

O Sr. Carl.os Pinto - V. Ex." n~ 
que os lavradores, no Brasil, repre
sentam a classe mais explorada.? R' 
em defesa dêles que me bato, como o 
fiz, ainda há pouco, da tribuna. 

O SR. JURANDIR PIRES - H6. 
certas palavras que servem. apenas. 
para encobrir as idéias. Se chamás
semos de lavrador àquele que lavra. 
a terra, V. Ex.ª teria tõda. razão; !IW> 
estam06 falando em "lavrador" - e 
quando V. Ex." emJ)J:'ega a palavra., 
usa"a no sentido do proprietário d&. 
fazenda.. 

t•) Não foi revisto pelo orador. 
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· O Sr. Carlos Pi11to - Com muita. 
.-..i.zão, ninguém. mais do que ésses, 
;;ão lavradores, no :Brasil. 

o SR. Jlm.ANDIR Pmms -= Evi
dentemente, o pr-0prietário de !a.zen.da. 
não é o oprimido, na situação Jl!ais 
be.ixa do nível econômico do Brasil. 
Num plano bem inferior e profunda
mente mais sofredor, está aquele que 
nve n<i regime semi-feudal da nessa 
~nornia.-

Conseq:ilentemente, se quizésscmos 
abordar lea!menta o problana, no 
3entid-0 de pobres e de ricos, tería
mos de cogitar, preferencialmente, da 
situação do trabalhador rurl!,l, que 
sofre de maneira dolorosa na !:.ora 
ingrata que atravessamos. 

Lembraria, entretanto, e um tar.t-0 
ou quanto a favor, c:>mo e-0nc!Iianúo 
idéias com meu nobre atnlgo e lú.
clda inteligência, que há. niuito admi
ro, o ilustre Sr. Deputado T<ilC(io 

·Piza, ..• 
O Sr. Toledo Pi.::a - Obrigadc- a 

V. E.'!:.• pela generosidade. 
. O SR. JU1'L<llIDIR PIRES \ ... 
que o caso ão B:-asil é ac;.uêle citil!lo 
pelo Presidente. Rcosevelt, quando da 
grande crise de 1932. Dizia o grande 
est1dlsta que tuào gira em tõrno do 
i;eguinte: um oorco valia um terno 
de roupa; hojê, são necessá...-rios dois 
;porcos, para se obter êsse rncs1no 
terno. -

A situ2.çào de desequilibric entre a 
economia rural e a i:ldustrlal ..das 
grandes cidades, cria, entre nós, <i p10-
blema grave do àe:;po.-oamento-do !n
~eiior, tal como aconteccl.l na Amm
Ca. do Norte, e.m 1932. 

O Sr. Toledo Pi:::a - Diz V. Ex." 
muito bem. E' o desequilíbrio entre 
a. lndúsgia e a agricultura. 

O SR. JURANDIR PIRES - ?or 
que? Porque a demagogia, que o Sr. 
Representante Carlos Pinto aplaude. 
a todo instante, nest!l Assembléia. füca 
em níveis baixos todos os produtos de 
primeira r?ecessidade, dando plena li
berdade ao !h-re ciesénvolvimento e . 
crescimento dos demais produtcs. 

O Sr. Toledo Piza - Já. tive ensejo 
de focalizar êsse aspecto, em .disc=
/50 aqui proferido. 
. O SR. JURANDlR. PlltES - !sso 
ocasiona, evidentemente, a depressão 
do poder aquisitivo do povo, e o con
tfnuo empcbrecimento coletivo, crlan
Jl.o, mais _ do que Isso circunstância 
ameia mais grave a alta dos próprios 

gêneros de p1·imeira necessidade, que 
vão saltando tôdas as barreiras • 

Ainda ante-ontem, o Sr. General 
Scarcela Portela., em entrevista, de
clarava que se d~via recorrer ao fu
zilamento. 

Que s. Ex.ª, o Sr. General Sca.r
cela Portela tenha bastante cuidado, 
para que não seja o primeir-0 a en
frent!lr o pelotão de fuzilamento ... 

O Sr. Toledo Piz:a - Perfeitamente. 
O SR. JURANDIR PIRES - Digo 

conhecenào bem o sentido dessas pa
lavras, porque S. Ex.º comete o cri
me da ign-0rãncia - ignorância dian
te do problema vital da nacicnalidade. 
porque não se resolvem assunto eco
nômicos pelo livre arbítrio de uma 
farda. 

O Sr. Toledo PiZa -- Perfeito. 
O SR. JURANDIR PIRES - O pro

blema se resolve pelo enfaixe dos in
terésses ·em jôgo, ccordenando-os para 
o tem da Nação. Só assim conse
guiremos sair da crise. Qualquer me
dida de compres;;ão e qualquer prc
eipitaç!io, como estas mui :as que se 
estão observando no momento <muito 
bem), d-e extinção dcs :i:nstitutos cc:n 
a mesma rapldez com que se criaram, 
com a mesma inconsciência com que 
pi:oliferaram entre nós, repre;senta do 
mesmo modo mal evidente e, pior, 
porque .:::gravado, como ora se anun
cia. 

Pretende-se a e.x~inção do D. N. I., 
da Agência Nacional, despresando-s~ 
maior quantidade de trabalho hu
mano e patenteando-se verdadeira in
cor.;ciência quanto ao valor que re
presenta para a economia nacional. 
· Estamos ante o problema: quando 

foram criados êsses Ó:!'gãos do sis
tema elita torial do Brasil, hcuve o 
apoio e o aplátiSo de grande parte dos 
que produziam, porque o Brasil es
tava na épcca de excesso de prcdu
ção. 

Que são, em verdad-e., os Institu
tos dé economia dirigida senão trusts, 
fixadores de Preços, reguladores de 
consumo? 

Como havia excesso, as sobras, sôl
tas no mercado, reduziram de manei
ra brutal os Preços de venda. As
sim, todos os inte::essad<is na alta dos 
preços aplaudiram, deram fôrça à má
quina que pros::ierou. Acontece que, 
se como fõra um volante na econo
mia nacional. o· excesso das horas 
de fartura deixa ser dlstribu!do nas 

' 
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de falta. se ·o momento porém, é 
de falta; o preço eleva-se e, então, 
já não é ma.is do volant~ qu,e se ne
cessita, mas da liberdade imediata de 
produção. E' a barragem que se põe 
diante da caldai. Aberta a bre
cha, a fôrça viva da massa dágua ar
raza as cidades. 

E' · o que estamos observando na 
ingenuidade das medidas governa
mentais. Cada ato que extingue um 
dêsses órgãos, torna-se nefasto à vida 
nacional e agrava a situação. Se é 
necessário que se extinga ·qualquer dês
ses organismos, como o D. I. P., pro
ceda-se concientemente, com critério. 
lentamente,, sem que o choque provo
que, na vida nacional os abalos a que 
o Brasil não pode resistir. 

Certa vez, Gilberto Amado teve ex
pressão interessante ª'respeito do via
jante turista. O turista era aquêle 
que, chegando a um pôrto e .vendo 
um capenga, anotava em seu cader
ninho: - Neste põrto vi um capenga. 
Depois, via outro capenga e acres
centava: Vi dois capengas neste pôr
to. ·Mas, quando via o terceiro, es
crevia logo: - Neste pôrto, todo 
mundo é capenga. 

:t: assim que estamos resolvendo os 
nossos prcblemas: apreciando o caso 
-isolado, nós o generaliZamos de tal 
maneira, que fazemos com que o Bra
sil se torne capenga nas suas fôrças 
_econômicas. 

Não deve ser assim. Precisamos re
conhecer e conf!!ssar que o momento 
é sério e grave. Falta t..'igo, mas não 
ooloquem-0s tôda a gente diante do 
pelotão de fusilamento. Ràciocinemos 
que a Europa inteira foi_ devastada e 
que se pede tri,$0 para todc o mundo. 
Estudemos fó!'IXJ.ulas de compensação 
para a obtenção d-0 procluto. Se fôr 
predsa a elevação dos niveis de vida, 
tenhamos a coragem de levantá-los e, · 
adiante, ajustemos os salários à al
tura do nível econômico, a fim de 
equilibrarmos a situação. ·Não fiqu~ 
mos a chorar diante da ruina, porque 
Isso não constrói. Não soltemos im, 
propérios, porque -0 fato econômico . 
segue, como já tenho dito mais de 

·uma vez, seu cic!ó fatal, do mesmo 
modo eom-0 a lua segue sua rota no 
espaço, :!ndepen·dentemente das sere, 
natas dos poetas ou do ulular dos cães. 
Apenas segue caminho diferente, por, 
Qlle .é fatal a composição· das fôrças 
que a orientam, 

'No entanto, diante dos problemas 
com que nos deba.temos, da mais _alta 

gravidade, assistimos ao choque de .in
terêsses imediatistas e nos limltamos a 
considerar os assuntos à. prlmelra,vista. 

O Rio de Janeiro - estou olhando 
para um Deputado do Distrito Fede
ral - nada tem. Realizou-se a. con
.correnda para. refôrçe do abasteci
mento dágua. Contudo, aprovada, não 
!oi ainda assinada. Dizer que há nisso 
questões de familia. E' a linguagem 
popular, embora tenha algo de divino 
em seu bojo. Mas o fato é que esta. 
cidade permanece sem água e se pre-· · 
tende superpor o interêsse individual 
aos magnos. interêsses da Nação •. 

· E' preciso compreender que não noa 
achamos mais na era das elites, ma:s 
na época do homem do povo. E' in
contestàvelmente no atendimento do 
sentido humano do trabalho que se 
pode conseguir a solução-dos· proble-
mas econõmicos. Quando elaborei a 
indi.cação que mereceu a aprovação 
da grande maioria desta Assembléia, 
não o fiz sem primeir<> pensar no fi
nanciamento da lavoura. Tive ensejo 
de declaTar à. Assembléia N8..cional, 
em um dos meus primeiro.s discursos, 
que a única solução Pll.l'll e<imbater 
a infla_ç_ão m-0netárla era a 1nflaçáo 
do crédlfu";--0- --sr. - Ministro Sousa 
Costa, que infelizmente . não· iie ·actm----
no recinto neste instantE, declarou 
que oouparla a tribuna posterformente 
para refutar minha afirmação. 

Passaram, entretanto, mais de qua
tro meses. E relembrar ·a s. Ex.ª não 
seria mau neste momento, quando as 
madidas tomadas 'Oelo Govêrno, no 
ram,. e estão cr!a-ndo cad::. "'.ez mais,. 
sentido da restrição ·do crédito, criaª a.gravação dcs p::-eços de tõdas as 
utilidades no Brasil. E por que ? 
Porque se cria a in1iústria da falta. 

Permitam, senh<>Tes. um pouco de 
abuso da paciência d<>s colegas <não 
apoiados), permitam-me fazer um ra
ciocínio em conjunto, um r::iclocln!o 
ajuda:do. __ 

Que prod~ o aumento do pr~ de 
venda ? E', parece-me. pela lei d& 
oferta e da procma, a raridade. Então, 

o Sr. Va.rgas Neto - Pela necessi-
dade. · . ' -

o SR. JUP..fl.NDIR PmES - Entre 
a produção e.<:. con-sumo. Isto é. entre 
a produção r. a venda. medels' certe> 

. lnte:nr::io, em que a raridade do pro
- duto vai faitore~ o aumento da dife

renca entre os prêço .de custo na da.ta 
de Õrigem e o prêç<l de venda, poste
riormente. Então, há' lnterêsse em. 
que haja. falta. e êsse interêsse é o 
que vem fomentando e espicaçando o 
Sr. Ministro da Fa.7.enda, numa poli-o 
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tica de restrição econômica para a. 
fantasia de um saneamento financeiro. 
Essa politica, contudo, foi aplaudida. 
no tempo de Murtinho, quando do
minavam os homens dessa classe;· 
hoje, porém, o homem do povo é que 
domina; e o mesmo aplauso que uma. 
geração deu a Murtinho, representa. 
a intensidade de ferretear que os 
da época moderna terão para o nov~ 
M:urtinho que se levanta. · 

E' preciso compreender-onde reside 
· o absurdo citado pelo prezado compa
. nheiro, Sr. Deputado Carlos Pinto. O 

abSurdo reside do ponto de vista com. 
que se aprecie o fenômeno de um gene
ral americano e que se tomou célebre, 
depols desenvolvid~ num livrn de psi
cologia prática, de que- todo mundo 
tem razão, dependendo naturalmente 
do modo com que ajus'"ue a sua razão 
a razão coletiva e do modo com que 
ajuste a. sua razão à razão de outrem, 
compreenderíamos melhor o tato. 

Se apreciamos o fenômeno do ponto 
de vista daquehi. plutocracia que exis
tia ao tempo de Murtinho, verifica
se que uma razão houve na. ação de 
Murtinho, razão que justiflca os eplau
sos pelo mesmo recebido; mas, hoje, 
a razão coletiva não mais se ajusta 
com o sentimento de urna minoria 
privilegiada ... -0 sentido humano da 
vida, os conceitos do,s. direitos fun

. damentais do homem saltam como 
que exigindo uma conceituação ma.is 
moderna. . 

O Sr. Carlos Pinto - V. Ex.ª. com 
a emenda, quis .colocar dois mil fun
cionários indenizados e que foram des
pedidos do. D.N.C. E chama v 
Ex.ª êsses dois mil swrvidores de co~ 
letividade e de minoria tôda a la
voura de café do pais? 

O SR. JlJRANDIR PIRES - Mas 
n&ç é sôbre êsse momento que es
taria abordando ess:i maioria ou mi
noria. Neste instante. assim mesmo 
chamaria, porque invocava o d!reit~ 
medular da época em tjue vivemos 
_ o direito ao trabalho. E' direito 

tão medular na conceituação moderna. 
da vida, que negá-lo é provocar uma 
revolução fatal. 
. O Srá · J'.ole!io Pi~a - Não nego a 

V. Ex. refenr-se dessa maneira aos 
funcionários do D.N.C. 
. O SR. JUR.ANDIR. PIRES - Po
demos estender êsse direito a todos 
. quantos estão a.Ineaçados, - quer 
do D. N. C., quer do D. N. L, quer de 
outra qualquer repartição. . 

O Sr. Toledo Piza. - Não há dú
vida que devem ser. amparados, não 

porém, como V. Ex.ª propôs. Creio 
que minha proposta é muito mais 
cara que a de V. Ex.ª aos próprios 
funcionários. 

O SR. JURANDIR PIR.ES ~ Logo, 
porém, que V. Ex." anunciotl sua 
proposta, declarei que essa mesma 
~eclida havia eu sugerido ao Sr. Mi
nistro da Fazenda, como prelimh:!ar. 

O Sr. Toledo Piza. - Seria talvez 
mais eficaz. ' ' 

O SR. JURANDIR PIRES - Foi 
· das _piimeirM medidas lembradas. 

Tive de S. Ex."" várias conceitua
ções. uma delas referente ao volume 
físico das operações. S. Ex.ª não com
preendia o movimento bancário de ex
tensão de crédito numa. hora coma 
esta em que se limita a produção, 
ameaçada ainda de ser reduzida .com 
o empanturrar os mercados de ou
tras condições especiais de produção 
do após-guerra. 

Devo ainda esclarecer a V. Ex..• que 
meu pensamento em tôrno das idéias 
econômicas é sempre êste: elimi..'le-se 
a moeda e compreenda-se que, quan
to maior a produção, maior número 
de utilidades existe para serem dis
tribuidas pela sociedade humana. 

Só a moeda. serve como elementó 
de .Pe}"tllrbação; dai as políticas :fi
nanceiras agravarem assustadoramente 
sempre a base econômica, a única 
onde pçde1famos assentar a salvação 
do ?ra:;1l contra .ª política de extinção 
de orgaos pecessarios, co:no por e.~em
plo a Agencia. Nacional do D.N.l., 
e o Pepàrtamento Nacional do Café. 

. O Sr. Carlos Pinto - Para que 
fim V. Ex:. entende agora 11\;ll o 

· D.N.C.? 
O Sr;- Toledo Piza ....:.. ll:sse Danarta

mento não, tem mais razão dê ser. 
O SR. JlJRA-~IR PIRES ..::. Dêsde 

19~0, quando era crime fal:i.r-sc con
tra êsses Institutos, eu, no Congresso 
de Economia e Indústria de lS42 !e
~n.tei, e consegui. no Ultimo - ~:oõs 
var:1os . çutros -:-- que se declarâsse 
a mut1lidade desses órgãos. ' 

Quem, portanto, falar ness~ sentido 
t~m fôrça moral par:i. dizer que a ra..'. 
p1dez . dos cortes, a eliminação que se 
ven;. fazendo na simplicidade de uma 
pohtica primária, é mais nefesta que 
se ::i~a ~e~íssemos por algum te::npo 
a contmuidaae de uma politica errada. 
(Muito bem; 77J,Uito bem. Palmas.> • 

. O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Sr. Carlos Marighella, ora-
dor inscrito. -
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OSR. CA."'U.OS M.ARIGHELA -
(*) - Sr. Presidente, Srs. Represen
tantes: 

Apresentou a bancada no n os s o 
!Pa:rtid-o emenda de iJ:ll:portância ao 
projeto constitucional e que levou o 
número 3.440. Diz o seguin.te: 

"Os cargos de tabelião e escri
"Vão são de carreira, regulamenta
dos por lei ordinária. OE emolu
mentos, custas, rasas, taxas e 
qualquer outra despesa serão pagos 
por selos." 

V1sa esta emenJia, da . qual sou o 
-primeiro signatário, senão reme.ver, 
pelo menos atenuar a situação em que 
se encontram, presentemente, os es
creventes ãa justiça, principalmente 
no Distrito Federal. 

São serVidores zelosos que prestam 
gra.nde serviço à Nação, entretanto, 
vivem vida miseráirel, não arirparados 
pela nossâ lei, pcrque não se e!!con
tram classifica-dos, nem na condição 
de operários nem na de fmJcionários 
públicos. Descontam de seus salários 
uma parte para ccmtribnição ap- Ins
tituto êie Pensões e Aposentadoria dcs 
Servidores do Estado, mas se encon
tram na condição de empre~itdos, de 
verdadeiros empregados dos donos de 
cartótios. 

Desejo chamar a atenção da C:i~a 

para esta situação, pleiteando melh".r 
estullo da emenda 3. 440 ap:resentada 
pela nossa bancada. Procurando trans
formar os cargos de tabelião, escrivão 
e o:ficiais em cargos de carreira. faci
lita.mos o acesso dos escreventes. arud
liares ·-e-Juramentados, até ao põsto 
que, hoje em dia, só se obtém através 
de verda1!ei:ro privilégio. 

O Sr. GurgeZ do Amaral - A 
~ban~ada trabalhista ap::-esentou uma 
emenda no mesmo sentido. de ma
neira que se solidatiZa com V. Ex.ª. 

O SR. CARLOS JV.ARIGEELA -
Muito obrigado. Folgo em saber qu~ 
o Partido .Trabal.'ústa, nesta matéria, 
tem a mesma posição do Partido Co
InUlÚsta no Brasil. 

Jornal que tenho em mãos, Senhor 
Presidente, o "Escrevente'', órgão da 
Associação dos Escreventes da Justiça 
do Distrito Federal, tratand6 da fun
ção de escrevente juramentado, que 
deve:-ia .ser de carreira. como pensa o 
nosso Partido, diz que esta função 

(•) - Niio foi reVisto pelo ors.dJOr. 

tem sido desvirtuada, desvirtuada. sim, 
porque, quando se dá mna vaga de 

. escrivão ou de cazgo análogo, nomeia
se para a vaga que então se abre, não 
um escrevente que ingênua.mente es
pera aquêle pôsto, pelo seu valor ftm
cional, pela- sua probidade e mesmo 
por antiguidade, mas um estranho, 
completamente estranho, p ar a essa 
função, com prejuízo mo:ral e material 
daquêles que, por direito, almejam o 
põsto iIIle<iiato. 

Infelizmente, ·os casos de tal 
natureza são inúmeros e são êles 
fruto da mercantilizaçáo dada aos 
cartórios, com evidente prejuízo 
para. êsses funcionários e para as 
partes, trazendo somente 'l!anta
gem para certas pessoas". ' 

E', portanto, Sr. Presidente, um 
atestado "-do que afirmo neste mo-
mento. -----· 

E, se mais precisasse, poderia acres- -
centar dados fornecidos pelos própr10t5 
escreventes da Justiça os quais, me
·1h~r do que ninguém, sentem, na pró
pna carne, os resultados da triste 
situação em que se encontram. 

O Sr. Camvos Verga! - Estou ou
t'lndo, com viva simpatia, o justo die-. 
curso de V. Ex.", defendendo uma 
classe---05qu.eclda até à data de hoje. 
Em São Paulo, onde há -n:iais- de-4..000.-
escrevcntes de cartório, estão todos 
esperando o Código das Serventias, 
neste momento com o Sr. Interven
tor :Federal. Essa classe, efetivamen
te, não tem direito à Caixa de Apo
sentadoria e Pensões, não goza de 
estabilidade no cargo e também não 
pode pleitear sequer a sucessão ao 
cartório, porque os _cartórios de São 
Paulo, como os de todo o pafs, estão 
sendo transferidos, por direito here
ditãrio, aos filhos dos Srs. Tab~. 
- O SR. CARLOS MARIGHELA. -
Muito grato a V. Ex.• pelo aparte, 
qem vem enriquecendo IX!eu discurso. 

"De acentuar, ainda na mesma· 
ordem de considerações e para 
maior destaque da situação em 
que vivemos. que o escrevente, 
para. alcançar aquela ridicula re
munerar.ão, está obrigado, J:lão 
raro. a trabalhar das sete da 
manhã às horas morta ela noite 
- como dissemos. l1nlia.s aclma
dura.nte anos e anos a fio, sem 
tempo "mesmo para o indispensá
vel descanço diârio. - Exempll
ficancto, quem passar à noite pela 
rua do Rosário, há de estranhar, 
por certo, o bater constante de 
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Quer dizer: os servimtuá.rios tltuh
res, os donos de cartó.rio são verdadei
ros ditadores; não obedecem a lei al- . 

máquinas nos cartórios ali exis- _ 
tentes e, nelas entrando, verá, 
co:tn assombro, escreventes can
sa.dos, procurando desenvolver ao 
mAxinlo os seus serviços âe -raza", 
na tentativa desesperada de en
:frentar as dificuldades da hora 
presente." . 

o sr. Campos Vergai - outra ati
tude muito correta e certa. sena· a 
otictallzação dos cartórios. 

O SR. CARLOS MAJ=UGBEL.A -
De a.côrdo com V. Ex.ª . Por lsso 
meemo Dleiteamos que os cartórios 
dCl5 serventuá:rios tiruhu'es à.a ..Jw
tiça sejam. cargos de carreira, para 
!!I! ·evitar o que acontece atua.lnlente. 
Um escrevente de Justiça, que con
segue c:Qegar até escrevente substi
tuto, não pod passar a titular porque 
na vaga dêste o govêrno nom~ um 
Cidadão completamente estl'anllo à 
ela.ase ,o qual passa a auferir todos 
os beneficias que deveriam ffca.r com · 
aquêles que, anos a. fio, se entregam 
ao duro traballlo dentro dos cartó
rtoo. 

· guma., tratando os escreventes = 
verdadeiros escravos. Recusam-se a 
obedecer às nossas· leis em casos co= 
o que a.caibei de citar, e chegam atê 
mesme> ao ponto de tirar dos parcos 
ordena.dos dos escreventes a parte que 
deveria ser renietlda ao IPASE. Têm a. 
coragetn· de ficar com 'êsse dinheiro em. 
suas Pl'óprias mãos! 

·Hã. inúmeras reclamações dos escre
ventes de Justiça contra os donOIS de 
cartório, que, burlando nossas leis, re
tiram daqueles fuxzc1azzá.rics parte dOS 
seus sacrificados e lllinguados venci
mento11 e retardam durante meses e 
meses, o pagamento das contribuições 
ao Instituto de Pensões e APQsentado
ria do11 Servidorell do Estado, 

o Sr •. campos Verga! - ~lena.
ni.ente 13.e acôr<lo com Vossa Exce
lência. 

O SR. CARLOS M.A..'UG.HELA -
Pal!so aqui, a.t;ravés da leitura de uma 
citatão, a mostrar as cUflculdades em 
qne se vêm debatendo: êsses funclo
l'lârlos. 

· Mencl()narei () caso de um dêSlles 
inncionã.rios, que, em 1943, sofreu 
~vissiIQa injU!;tiÇB.. . 

Diz o memoriai, dirigi.do ao Exce
len~o sr: :Or. Milton 'l'rl.nda.de, 
~o .Assistente Técnico de Sua 
l!:XcelêllQia o Sr. Ministro d() Tra
.Qalbo, àquela época.: 

Dt;ta venta, como provai desta 
alegação, cito peraute V. l!lx." um 
caso. em ql!e esta entidade, que
brando as regras e princípios de 
ha.nnonia em que sempre procurou 
mauter-se, tcl compelida e denun
ciar o Serventuário Titula.r do 7.0 

O!icto de Notas, Major Vítor R. de 
Falia, pei:ante a Corregedoria de 
Justiça. :E:ste titular, tendo úm es-· 
cre~ente a1lXiliar convocsdo e in
corporado 11.a Exérclto, demons
trando o ma,ior despreso _à leg!Sla.
ção vigente, esquecido de seus de
ve~s de cidadão na emergência. 
g.ra'Ve que atravessa o pais, :cegou
se peremptõri;unente a pagar os 
vencimentos a.o notlSo com;pa.nhei-
ro". 

Esta situaçã.o - está claro· - é o 
resultado de não ser de carreil"a o car
go de tabeliães, escrivães e oficiais. 

Tenho em.niãos, do jornal que a.inda. 
· há polJco citava - o "Escrevente" -
a trallscrição de um decreto que, para. 
nós. ilustra perfeitatnente o caso. 
Refiro-me ao decreto de 10 d.e dez~

. bro de 1945, ainda na vigência do go-
vêrne> do ditador togado, Mlnl.stro JO$é 
L!nha:res, q% ocupava a. Presidêncla 
da República. quando do golpe de 29 de 
outubi:o que não revogova a Carta de 
10 de novembro pelo contrário, a. 
mantinha e continuava a apoiar-se no 
mesm<:> artigo 180 da :famigerada Carta 
de 37 para baixar novos decretos-lcls, 
preiu<iicando. desta forma, a pouco e 
p1>uco, como todo o povo brru;Uelro; os 
escre-o-enres ·da Justfça. . . 

:S: interessante e vale a. pena proce
der~ à 0leltu:ra: do decreto: 

"O Presldente da Repúbllca re
S<)lve Aposênta.r: 

De acôrdo co!Il o art.. 196, item 
LI:, Decreto-lei n.º 1. 713; de 26 di! 
outubro de 1939, combinado com o 
art. 1.0 do Decreto-lei n.0 7.997, de 
24 de setembro de 1945. 

Raul de Noronha: Sá, no cargo de 
'l'abelião do 16.0 Oficio de Notas ds 
.Justiça do Distrito Federal. 

Transferir -
De acõrdo coi:n o art. 230 ~ 3. 0 

do Decreto-lei n.0 2:.035, de Z'T de 
fevereiro de 1940: 

Artur Montagna. -do cargo de T!!.
belião do 21.º Oficio de Notas ~ 
Justiça do Distrito Federal pa;ra e 
<:argo de. Tabelião do 16.0 Oficio de 
'.Notas da mesma Justiça, vago en:t 
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virtude da. aposentadoria de Raul 
de J)'.orollha Sá. 

Nomear: -
De acôrdo com o a.rt. 213 do 

Decreto-lei n.0 2.035, de 27 de fe
vereiro de 1940: 

dez de um titular de Cartório, ooin 
renda superior a -100 mil cruzeJros 
mensais, recurso pelo qual se verifica 
o seu desprezo à lei. E, é preciso fri
sar. tais fatos se reproduzem a miude. 
Está vivamente traduzida, no referi
do recurso, a situação dos escreventes 
de Cartório, como se poderá avaliar 
pelo seguinte passo: Raul Sá Filho, para exercer o 

cargo de Tabelião do 21.0 Oficio de 
Notas da Justiça. do Distrito Fe- "6) O trabalho dos sinatârio.ii é 
deral, vago em virtude da ti:ans- árduo e nenoso, de grande respon-
ferência de Artur M:ontagna". sabilldade, exigindo ·muita aten

ção e tôda probidade, e no en-
Isto significa. que o Presidente da tanto é exercido nas piores con-

Repúbl!ca, co!ll uma simples penada. dições, dentro de um cubículo, 
faz. inúmeras modificações, tirando, completamente cercados pelo pú-
colocando e deixando ficar co!llo estã, l:>lico, mal iluminados e pêSsima-
agindo a seu bel prazer, apenas com !Ilente ventilados, obri~ados, por 
o objetivo de proteger àqueles que vêzes, a interromper, mornentã-
são dignos do seu aprêço, :i:rrejudican- neame:nte, atividades a ilm de re-
da, assim, = numerosa crasse. novar energias... ' 

O Sr. Campas Vcrgal - v. Exce- 7) J;qêsSe ambiente, em esPBÇQ 
lência permite um aparte? (/l.ssenti- i.Ilferfor a 4 m2, sem exagero, com-
m.en.to <ia orador.) r1 Por -• vê v. Ei.: ... o êrro -ave de P mem-se quatro pessoas suaren- · ..., ... tas, a,brindo e fechando enormes 
que ficam acometidos ,os homens livros,.e!Xl ginãstica constante, pe-
quando não se interessam pela sorte rigo de contágio de tal ordem, que, 
do povo. A numerosa. classe dos es- aezedita'Ill, levado ao conhecimen-
creventes .de cartõrig é parte inte- to da. Saúde Pública, seria êle in-
~an~ e viv~ dêsse mesmo po-vo: têx;ri.- --terdi.tado .por. impróprio ao tTa-
êl~ Sido muito pret~ridos em seus di- J.b.o humano · · · · ·-- - ---- .. 
reitos. Lembrarei, ainda, a v. Exce- • . . 
Iênci!l que conheco em São Paulo 8) Jã enormei:nente preJudicado 
grande número dé velhos servidoreS na. função e clittegori~ pelo seu 
da Justlçn, inteiramente desampara- deslocamento . e · emprego noutro 
dos, depois . de terem servido a essn seto!, será licito, humano e justo 

· mesuw. Justic::i há mais de tr'..nta preJU_!il.carem-se, também, na 
!lnOS, e estãõ rl!duzidos . a n:iiséria. q_uestao dos vencimi;ntos _e salá

rios? E' claro que nao e este r..ão 
o SR.. CARLOS MAil.IGEELA - ê o espírito da Lei". 

Obrú>:ado nelo aparte de V. Ex:.• Si- ..,,, . . • . 
tuação idêntlcit é observada no Dis- ·v!.alS :unda · par!! mel}lor documen-
trito Federal, na Bahia, emfim, em tar a. desastrosa s1tuaçao em que llC 
todos 0 - E"tados do Brsil e~con~am; os e~pregados de qartõ-

~ ~ ... .... .. r10, poaere1 ?Ilenc1ontu" o estado fman-
0 SF.. PRESIDENTE - Peço ao cell"o do pessoal au.-nliar da Justiça do 

nobre 01·adcr que interrompa por al- Distrito Federal.: os escreventes subs
guru; tusta.."ltes seu clisc-urso, pois, se titutcs, pele padrão F, deveriam re
encontre. sôbre e Mesa um requeri- ceber 1.400 cruzeiros, mais 'um terço 
menta do 51:. José CrlsDim, que devo da ra.za; os juramentados, l.250 cru
sujeitar imedü1.tamente à decisão da zeiros, e um terço eia raza; os amd.
Casa, pedindo a prorrogacã.o da ses- liares ,1.150 cruzeiros, e um terço da. 
são por 15 minutos. <Paüsa.) . raza; os ofidll.is de Justiça, 1.150 cru-

as Srs. que e.!>rovam o requerlm.en- zeiros. e os escreventes, 950 cruzeiros. 
te de prorrogRÇão da· sessão, queiram Entretanto, os descontos para as apo-
lev:i.ntar. <Pausa..) s~ntadoriasâ , são feitos não na base 

Está aprovado. desse sal rio, dêsses vencilllentos -
Continua colll a palavra 0 ilustre que na realidade não pode!ll atender 

Representante s e J M · h l ao grave cust9 da 'Vida, no presente 
• r · ar os arig e ª · momento; às necessidades das familias 

o SR.. CARLOS MARIGEELA - dêsses serve:ntuárlos - .m.a.s de acõrdo 
Prosseguindo, Sr. Presidente, . devo com o que passo a ler: . · 
responder a<1 aparte de Qi.sttnto cole- Dos "Escreventes Substitutos, Cr$ 
ga. Sr. Campos Vergal, e, por.....isso 2. 700,00 - p1tdrão J; dos Juramenta
.i<erá bastante citar mais alguns tre~ dos, C?$ 1.950,00 - Padrão B:; dos 
ooos de um recurso, que prova a cupi- Auxiliares, Cr$ 1. 650,00 - padrão G; 
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doo Oficiais de Justiça, Cr$ 1.150,00: 
e dos Serventes, Cr$ 950,00. 
, ena-se, então, Sr. Prêsidente, uma 
siwação verdadeiramente extranha.: 
N Escreventes de cartórios re<:ebem 
determinado vencimento e descontam 
J1A?a o IPASE na. ba.se de vencimen
to muito mais elevado, que nunca re
ceberam. 

l!:, no qua.dro que tenho em mãos, 
traça..;;e a situa.ção dos demais serven
tuários subordina.dos, que, não rece
bendo pelos cC>fres públicos, têm ven
cimentos de pa.drões menos elevados. 
. :Enquanto· isso, Sr. Presidente, qual 
a s!tuação dos donos de cartórios? 
Qual a situação daqueles que, não 
preclsa.ndo trabalhar anos a fie, me
tidos nêsses cubículos, gozam de to
d6l5 os proventos e \"ivem vida farta.? 

A situação vem traçada em outro 
quadra, que é realmente edificante. 

Os tabeliães dos ofícios 2.0, 5.0 , 9.0 , 

n.0 , 17.0 e 18.0 têm renda bruta men
sal superior a cem mil cruzeiros e 
renda liquida de setenta mil cruzei
ros. 

Os oficias 1. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 6. 0 , 7. 0 , 

8. 0 , 10. 0 e 12. 0 têm, cada um, renda 
bruta superior a cinqüenta mil cru

. zeiros e renda. líquida de vinte mil 
c:rnzeiros por mês. 

Nos Registros de Títulos. os ofícios 
1.º, 2. 0 e 5.º têm, cada um, uma renda 
bruta de sessenta e dois mil cruzeiros 
e. uma renda liquida de vinte e cinco 
mil cruzeiros mensais. 

Nos Registros de Im6veis, os ofi
ciOI! 1.0 , 2. 0 , 3. 0 , 5. 0 , 8. 0 e 10.c., cêrca 
de cento e trinta mil cruzeiros de 
J'ellda -Oruta mensal e oitenta mil cru
zeiros de renda liquida. 

E assim com os oficias 4. 0 , 6. 0, 7. 0, 

9.º e 11. 0 , que têm sessenta mil cru
:;r.ejros mensais de renda bruta e trin
ta mil cruzeiros de renda líquida. 

Registro de Pessoas Jurídicas - l 
Cll-rtório com cêrca de quinze mil cru
aelros de lucro mensais. Registro de 
Peeeoas Naturais - 14 cartórios, em 
média segura de vinte mil cruzeiros 
de lucro cada um. 
_ De P.rotestl> de Letras - 4 cax

tór:los, em média. com quinze mil 
~ ele renda bruta mensal. 
De I.n.wdições e Tutelas - 2 cax
tórlos, em média. com vinte e cinco 
·m11 cr-uzei'l'os. De Registro Maritl
me - 1 cartório, com quinze mil 
a-uzen-os. 

Os Di&trfüuidores, Sr. ~esidente 

- e eha.mo a atenção da Casa paxa. 
oo Dis·tribui<lo:res - otlcios 9. o e 10. •, 
•êTea. àe cento e trinta. mil cruzelroo 

de renda bruta mensal e cem mil 
cruzeirOIS de renda. liquida. -

E êsses cartórios gozam de privi
légios do Govêrnc>. Ope-raçoo11 que 
só os donos dês.ses ca.rtGrioo expl!cam. 
fazem c<>m que êles abiscoitem e..oi;a. 
formidável renda mensal, en<iua.nto 
os escreve.n.tes de justiça. estão verda
deira.mente aba.ndonadoo. 

Varas Civeis - 14 cartórivs; tm 
média, ...., com cêrea de 25 mil . -mi
zeiros de renda. bruta mensal e 15 
mil cnizeiros de renda líquida tam
bém men.~al. 

V1l.ir3.S de órfãos - 12 e<..rtóriOIS, 
em média, com cêrca de Cr$ 30.000,00 
de renda bruta. mensal· p:i:::. cada um 
dêles. 

V-a.ras de Família - 4 cr.J.·tór~~. 
em média, com ers 15.()()().!JO m~n

sais. 
Varas de Fazenda - 6 c<i.rtório.s, 

em média, rendendo cada um m=
salmente CrS 40.00G,OO. E o ma.ls 
escandal<>so. são os Of!cioo 9. 0 e J-0. •. 
com renda. de c~s 130. 000,00 :rnell'lai·S, 
renda. bruta. c>U CrS 100.00~.oo JT«:n
sais, de renda líqu!da. 

O Sr. Ca.fé Filho - Qt-,,,.1· dizea
que os Cartórios da Fazen.c\2. ,,;,o os 
que rendem mais ? 

O SR. CARLOS MARIGBEl.A 
Pelo quadro que tenho em m.:l.-05, cs 
Cartórios 9. o e 10. 0 têm maior TC·ndi
mento, não ficando ~ Varas de Fa.
zenda com seus Cartórios muito dls
tanu:, pois dão a renea "'pr~c.!fwel 
e gcrda de CrS ®.OOC,00. 

O Sr. Café Filho - Qmm º''° a& 
· 1eliza·rdos ? 

O SR. CP...RLOS M.!\RlGH."fil,A 
Seria preciso verifica:-se. Ent-i-eta.n
to os escreventes de J'ustiç::i. ~:i.b€-m 

quem são cs que tiram êsses :tu-Ore& 
fabulosos e compreendem que :. $aíc:1a 
para isto é transformar êsse5 lugares 
em· cargos de carreira, pa.ra evlt:llr & 
situaçã-0, aqui apcntada, dos recre
ventes de Justiça, auxilia.i:as, jma
mant:u!o; e até IDeSillQ ~u,ret.ihitoo, 

marc::i..-ido iJa.oso, servindo a.pen"6 óe 
escada a êises donos d~ c:utór.i<l!! IJlli' 
vivem "à tripa f.orra''. 

O Sr. Café Filho - Pa.ra. ~~ 
não deve Da.ver C·I°is<!. 

O SR. C.A.R.LOS MARIGEELA -
É c:ta,ro que não há.. Nem êl-es pre
cisam comer o pão que o d12.bo a.m~ 
sou, como V. Ex.", parece, já co
meu, e conforme tive oclit'ião de <1-pre
sentar aqui. 
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o Sr. Cajé Filho - .Pa.rece? ! Comi 
d!'..sse pão, rw.lmente. 

O SR. CARLOS MARlGBELA -
Os escreventes de Justiça estão co

. mendo exatamente dêsse pão; que é 
. o pão que o povo brasileiro come 
neste momento. _ 

. O Decreto-lei n. 0 8.52'(, que modi
ficou o 2.035, de 1940, poueo con-

- correu pnra resolver a situação dos 
escreventes de Justiça, dêsses ser
w:entuá.J.ios suborcilllados. A anãllse da 
lei mostrará que na paI'l'e de venci
mentos, de estabilidade, da promo
ção. de ingresso na classe, ir- injus
tiça é flagrante. Por exemplo. na 
ctuestão do lng?esso, o art. 306, do 
Decreto n. 0 8.527, estabelece: "Os 
escreventes jura.n:ientados .e auxiliares 
que não percebam dos cofres . da 
União, ·serão nomeados por indlca
çáo do serventuário titulados, senho
res de baraço e cutelo sõbre êsses 
e'screv~ntes de Justiça. 

Enfim, Sr. Presidente, que pre
tendem os escreventes da Justiça? 

Entre tantas coisas, além da es
·tabilidade, da melhoria de vencimen
tos, de férias, pretendem, como fun
<lamental, o ingresso na classe, regu
lamentado por lei, de modo que os 
~erventuários da Justiça. subor:dina
dos sejam nomeados para o quadro 
inicial da carreira - -escrevente au-· 
:xiliar - mediante concurso presta
do· perante o Corregedor ou Juiz de 
indicação daquêle - fiXada para os 
candidatos a !da.de mfnlma de 18 e 
a máxima de 35 anos; e que para 
ecesso ao põsto de escrevente lura
meta.do seja imprescindível concurso 
de 2. a. entrância, nas mesmas condi
ções do de 1. • entrància, apõs do1S 
a.nos de ini;erstíc!o no cargo !nicial. 
Por último, que seja defeso a práti
ca de atos ou o exercicio de qualquer 
cargo· nos cartórios, oficias e ser
ventias da Justiça e funcionários 
:não titulados, e proibida a permanên
cia de estranhos a.os respeetivos qua
dros aprovados pela Corregedoria. 

O Sr. Café Filho - V. Ex.ª está 
fa1,endo um btilbante discurso nesta 
llltima hora, e, no entanto. há pou
ca assistência. para ouvi-lo. Peço a 
V. Ex.11. registrar no seu discurso que 
há na Casa., nesto momento, UIXla 
grande comissão de funclonârlos pú
blicos, que vem apelar. como sempre, 
para a Assembléia. pois foram lmpe
aidos de fazer uma reunião em que 

•pretendiam analizar os motivos da 
tran5ferência de runc!onàrlos seus 
companheiros de trabalho. A policia 

proibiu essa reunião, apesar de os 
funcionários pretenderem resllzà-la 
em recinto fechado. Registre V. 
Ex." o fato. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Vê V.· Ex." quanta :razão assiste 'ªº 
Partido Comunista do Brasil, quando 
verbera êsses atentados. ~ 

Reafirmo, portanto, ao encarrar 
meu discurso, que nosso pensamento 
é bater-se, no plenário, pela a.prova
presentantes do povo nesta Casa. que 
vação, dessa emenda. Peço aos Re
presentantes do povó ·nesta Casa qne 
atentem bem para a emen"ll'a" ~úme
ro 3.<140, ••• 

O Sr. Ben!cio Fontenele - Idêntica 
a outra emenda, apresenta.da 'jielo 
Partido Trabalhista. 

O SR .. CARLOS MARIGHELA -
. . . que Visa sanar a injustiça na
grante até hoje praticada com os ce
creventes da Justiça: 

Era o -que--tinha_ .a. dizer, Sr. Pre
sidente. <Muito bem.. Palmas.·) · · 

O SR. PRESIDENTE - Está fiD.
da a. hora da sessão;. vou levantá-la, 
designando para. a de segunda-feira., 
dia 12 de agôsto, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(l\'IATÉRIA CONSTITUCJ:ONAL) 

Deixaram de compareéer 63 3'
n.hores Representantes. 

Partido Social Democrático 
:Acre: 

' Hugo Carneiro. 
Alnazonas: 

LWpoldo Peres. -
Pará: 

Carlos Nogueira.. 
Piaui: 

Renault Leite. 
Sigefredo. Pacheco. 

Ceará: 
Frota Gentil. 
Almeida Monte ... 

Rio Grande.do Norte: 
Georgina Avelino. 
José Varela. 
Val!redo Gurgel. 

Pernambuco: 
Perrelra Lima. 

... 



Bahia: 

Aloísio de Castro. 
Reg:is Pacheco. 
Negreiros Falcão. 

E&pfrit.o Santo:· 

Atilio Viva.que.. 
Ce.rlos Llndemberg. 
Vieira de Rezende. 
Á&dnlbal Soares. 

Rio de Janeiro: 

Alfredo Neves. 
Amaral Peb:oto. 
Btigido_ Tinoco. 

Minas Gerais: . -. - ' 

Benedito Veladal"es. 
Rodrigues Seabra. 
Joaquim Ll.banio. 
Rodrigues Pereira. 

São Paulo: 

1 Machado Coelho. 
Martins Filho. _ 
Silvio de Campos. 
Lopes Ferraz. 
Atallbai Nogueira.. 

· Honorio Monteiro. 

Paraná: 
Munhoz de Melo. 
Aramis Ataide. 

Santa Catarina: 

Alta.miro Guimarães. 

,. 

Rio grande do Sul: 

Getulio Varga.s. 
Brochado da Rocha. 
Eloi Rooha. 
Damaso Rocha.. 
Bittencourt Azambuja. -

-
Umõo Democrálica Nackmal 

Piauí: 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 

· Ben1 Cll.rvalho. 

Pàraiba: 
· Adalberto Ribeiro. 

5ergipe; 

· Leandro Maciel. 

~--- '• ,. 
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Ballla: 
Aloisio -de Carvalho. 

Rio de Janeiro: 
José Leomll. 

São Paulo: 
Romeu Conceição. 
Aureliano Leite. 

Goiãs: 
J'ale~ Machado. 

Paraná: 
Erasto Ga.ertner. 

PartidQ 7'raba.Zhista Brasileiro 

Di!Strito Federal: 
Segadas v~a.. 

Minas Geais: 
Ezequiel Me?ldes. 

São Paulo: 
Marcondes Filho. 
:S:ugo Borg}lj.. 
Pedrcso Júni<Jr. 
Berto Condé. 

Partitü; comunii!ta do Brasil 

Distrito Federal. 
:Maurício GrabOis. 

Partido .Rep-.LC!ic1mo 

Minas Gerais: -
Bernardes Filho. 
Ma.rio :Srant. 
.Arthur Berna.ràes. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Pa.rti4o Po'[1Ulcr Sfaãicalista 

Pari: 
Deodoro Mendonça. 

Ceará: 
Ola VO Oliveira . 

Partido Democrata Crlstiio 

São Paulo: 
Manuel Victor. 

r.evanta-se a seseão às 18 1i.o
ras e 15 minutD-'. 



122.ª Sessão, em 9~de Agôsto de 1946 
PRESID:J;:NCIA DO SR. LAURO LOPES, 2.0 SECRETARIO 

M 14 horas, compareeetn os Senho
res: . 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo Branco. 

_'t.mazonas: 
Alvaro Maia. 
Pereira da Silva. 

Maranhão: 
Crepori Franco. 

Pia ui: 
Arei9. Leão. 

Ceará: 
Moreira da Rocha. 

Rio Grande do Norte: 
Mota Neto. 

Paraíba: 

Janduí Carneiro. 

Pernambuco: 
Etelvina Lins. 
Gercino Pontes. 
Osvaldo Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 
Teixeira de Vasconcelos. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 
José Maria. 
Antônio Mafra. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 
GTaco Cardoso. 

Bahia: 
.Altaillirando Requião. 
Froes da Mota.. 

Espírito santo: • · 
Henrique de Novais . 
Ari Viana.· 

Distrito Federal: 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 
Carlos P'.nto. 

--Eastos. 'ravares. 
Acúrcio Tôrres. 

Minas Gerais: 

Levim:lo C-Oelho. 
Duque de Mesquita. 
João Henrique. 
Cristiano Machado. 
We!lington Brandão. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Noveli Júnior: 
Antônio Feliciano. 
Alves Palma. 

Goiás: 
Pedro Ludovico. 
Dano Cardoso. 
João d'Abreu. 
Galeno Paranhos. 

Paraná: 
Lauro Lopes. · 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 
Otacllio Costa. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 
Gaston Englert. 
Adroaldo Costa. 
Teodomiro Fonseca. 
Daniel Fars.co. 
Sousa Costa. 
Gllcério Alves. 
Nicolau Vergueiro • 
Heromo Azambuja. 
:Sayard Lima. 



123.ª Sessão, em 12 de Agôsto, de 1946 
PRESIDmqCIA DO SR. MELO VIANA, E LAuRO-roPES, 

2.0 SECRETARIO 

As H horas, compar<l<:em os Senho
~s: ·-

Partido Social Democrático 

Acre: 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Pereira da Silva. 

P:JXâ: 
Magafuã.es Barata. 
Alvaro Adolifo .. 
Nél51>n Parijós. 
João .Botelho. 
Rocha. .Ribas. 

M:i.ra)lhão: 
Crepori Franco. 

Piauí: 
A.rela Leão. 
Sigefre<!o Pacheco. 

Ceerâ: 
R.a.1.:1 Ba-rbosa. 

P.araíba: 
Janduí oameiro. 
Samuel Duarte. 

Pernambuco: 
Etelvlno Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Gereino Pontes. 
Pessoa. Guerra. 

.Alagoas: 

Teix!lira de Vasconcelos. 
Góis Monteiro. 
üuro Montenegro. 

Sergipe: 

Graco Cardoso. 
Bahia: 

Lauro de Freitas. 
Vieira.-de Melo. 
Alte.mlrando Requiio. 

' 

Espírito Santo: 

Atílio Vivãqua. 
Henrique de Novais. 
Eurico Sales. 
Alvaro Castelo. ..,.....______..,,, 

Rio. uê--Janeiro: 
Amaral Peixoto. 
Ca=los ·Pinto .. 
Heitor Collet. 
Bastos Tavares. 
Acúrcio Tôrres. 

Minas Gerais: 
Levindo Coelho. 
Mel-0 Viana. 
Bias Fortes. 
Duque de Mesquita. 
Israel Pinheiro.· 
João Henrique. 
Welllngton Brandão. 
José AJjkmlm. 
Rodrigues Pereira. 
Celso Macha.do. 
Lair'Tostes. 
Milton Prates. 
Alfredo Sã. 

São Paulo: 
Gofredo Teles. 
Novell JÜJlior. 
Costa. Neto. 
José Arlns.ndo. 
Hórácio Lafer • 

- João. Abdala. 
Alves Palma.. 
Honório Monteiro.-

Goiás: 
Peàro Ludovico. 
Diógenes Magalhães. 
João d'Abreu. 
Caiado Godói. 
Galeno Paranhos. 
Guilberme XllX!.er. 



Paraná: 
'.i'ernando Flores. 
Lauro Lopes. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina.: 
Nereu Ramos. 
Otacilio Costa . 

;Rio Grande do Sul: 
ll;mesto Dorneles. 
Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
Nicolau Vergueiro. 

União Democrática Nacional 
_'\mazonas: 

.severiano Nunes. 

Pia.ui: 
:Matias Olímpio. 
Jos~ Cândido. 
Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 

Ceará.: 
Plínio Pompeu. 
:Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Egberto Rodrigues. 
José de Borba. 

Rio Grande do Norte: 
.Aluísio Alves. 

Paraiba: 
"Vergniaud Wanderley. 
Argemiro- Figueiredo. 
João Agrip!no. 
:P.linio Lemos. 
!ilrnã.ni Sátiro. 

Sergipe: 

Leandro Maciel. 
Herlbaldo Vieira. 

Bahia: 
Juraci Magalhães. 
),[a.nuel Novais. 
Nestor Duarte. 
Aliam.ar ·Baleeiro. 
Rui sàntos. --

ESpfrito Santo: 
Luf.s Cláudio. 

Distrito F'ederal: 
lDiinilton Nogueira. 
:Hermes Lima. 
Jurancllr Pires. -
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Rlo de Janeiro: 
Prado KellY. 
Soares Filho. 

São Paulo: 
Mário Masagão. 
Paulo Nogueira. 
Plínio Barreto. · 
Aureliano Leite. 

Mato Grosso: 
Vespa.siano Martins. 
Doxor de: Andrade. · 

San ta. Catarina: 
Tavares d'Amaral. 

Rio Grande do Sul: 
Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhista Brasilt.>iro 
Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Baeta Neves. 
Ba.'Teto Pinto. 

Minas Gerais: 
Leri Santos. 

Rio Grariae do Sul:. 
Artur Fischer. 

Partido Comunista (Ü) Brasil 

Bahla: 

Carlos Marighela. 
Distrito Federal: 

Batista Neto. 

Rio de J a.neiro: 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 
Jorge Ama.do. 
Caires <te Brlt.o. 

Rio Grande do Sul: 
Abilio Ferna.nd~. 

Partido Republicano 

Mi.lias Gerais: 
Jac! Figueiredo. 
Daniel carvalho. 
Artur Bernardes. 

Paraná.: 
Munhoz da. Rocha. 

• 
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Partido POpul,ar Sin4icalista 
Ceará: 

A!.ves .Linba.r.es. 

Parti~ Republicano Progressista 

Rio Grande do Norte: 
Café Filho. 

São Paulo: 
Csmpos Verga!. 

Partid.o Libertador 
Rio Grande· do Sul: , 

Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - Acha.ndo
se presentes · 125 Senhores Represen
ta.ntes, declaro abérta a sessão. 

Passa-se à. leitura da a.ta da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO - · (1.0 

Suplente, servindo como 2.0 Secretário) 
procede à. leitura da ata. 
' O SR. PRESIDENTE - Em discus-
são a ata. 

O SR. GOES MONTEIRO - Senhor 
Presidente, peço a palavra, sôbre a ata. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. GOES MONTEIRO (*) 
<Sõbre « a.ta.) - sr. Pl'esidente, entre 
os serviços de divuigação dos trabalhos 
desta Casa, ao lado de um bom apa
nhamento taquigrã!ico, existe o de re
visão do Diário da Assembléia, que 
muito deixa a desejar, exigindo a re
publicação de diScursos por incorre
ções; falhas, lapsos, defeitos. 

No discurso que tive a honra de pro
nunciar na. última sessão desta . As
.>embléia são taiS os erros e as incor
reções que penso não ter havido revi
são de espécie alguma. O !inal emba
ralha-Se com o honroso a.pairte do Se
nhor Dolor de Andrl!ide. Urge, po1S, 

· uma providência a respeito, porquanw 
o serviço não vem correspondendo à 
sua finalidade. 

O SR. NESTOR.DUARTE- senhor 
Presidente, peço a palavra, sôbre a 
ate.. . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
iavra o nobre Representante. 

O SR. NESTOR DUARTE (Sõbre 
a-ata> - No projeto-de COristltuição 
há duas ou três :remissões de texto que • 

(" > Não ·toi revisto pelo orador. 

llão me parecem ~das e devem 
résllltar de erros de impressão: 

a. do art. 43 e a do § 4. 0 do artigo 
70. Pediria a V. Ex.ª com a.tenção 
também do Sr. Relator do projeto, · 
mandasse proceder à devida retifica
ção, pois que isto importa na incom
preensão à a.nálise-crítica, que d--
íamos fa2ler do projeto. ; 

O SR. PRESIDENTE - NãÕ ha
vendo mais quêm peça a palavra 116-
bre a ata, encerro a sua discussão e 
vou submetê-la a votos. __ (!'ausa). 

Está aprovada. 
Passa-se à leitura do expediente. 
o SR. LAURO -LOPES (2.0 Secre-

tário, servindo como 1. º) j)rocede il lei
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Telegramas 

Do· "'rnn:ulo--Católico Maritainista ", 
apresentando pêsames pelo falecimen- -
to do· Senador Pereira. Júnior. - In
teirada. 

Do Sr. Presidente da "Associ!lção 
dos Professores Licenciados do Brasil" 
sôbre -o Requerimento do Deputado 
Benjamim Farah, concernente à ex
tinção de regalias aos licenciados pe
las Faculdades de Filosofia. - I11tei
racf.a. 

Carta.: 

Do Sr. Prefeito Municipal e -do se
nhor Paroco da cidade de Codó, Es
tado do Maranhão, comunicando a 
realização, naquela Cidade, de um 
Congresso Euearlstico, de 4 a 3 de se
tembro próXÍll'.lo, e convidando a: A:S-. 
sembléia. Constituinte a se fazer re
presentar nessa solenidade. - Inte:
rada . 

.Avisos: 

Do Sr. Ministro da Guerra, trans
mitindo as informações solicitadas 
pelo Senador ·carlos Prestes no Re
querimento n.0 211, de 1946, relat1'8.
mente aos trabalhadores do Serviço 
de Subsistência da 10.ª Região Mt
litar. - Ao ·requerente. 

Do Sr. Mlnistro da Justiça, reme
tendo os esclarecimentos 's<llicitados 
pelo Deputado Café Filho, no Recuse

. rimento n.0 174, de 1946, referen~ e.o 
Território do Amapá. - Ao r~ue
rente. 

Do Sr. Ministro da Justiça, <:omu
nlcando haver solicita.do ao Interven
tor do Piaui 11S· informações a qu~ se 

I 
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refere o Requerimento n.0 287, de 1946, 
do Deputado Jurancür Pires·. ·- Ao re- · 
querente. . /' 

Do Sr. Ministro da. Justiça. reme
tendo as informações solicitadas pelo 
Deputado Aluísio Alves no Requeri
mento :O.O 248, c!J~ 1946, relativamente 
à indenização dos proprietários da.S 
áreas inundadas pelas águas do açu
de "Alecrim", - Ao requerente. 

Do' Sr. Ministro da Justiça., en
via.ndo as informações solicitadas pelo 
Deputado Pereira da Silva. na. 'Indi
cação n.O 195, de 1946, referente a es- . 
trange:.ros indesejáv.els. -: Ao reque
rente. 

Do Sr. Ministro da Justiça, trans
mitindo as informações solicita.das por 
.esta Assembléia sôbre a organização 
de uma emprêsa de transportes cole
tivos em São· Paulo. - Ao reque-
rente. • 

Do Sr. Ministro do Trabalho, reme
tendo as informações solicitadas pelo 
Senhor Carlos Prestes no Requeri
mento n.0 266, de 1946, alusivo aos 
membros da Soc'.edade dos Marítimos 
de Ubaitaba. - Ao requerente. 

Do Sr. Ministro do Trabalho, reme
tendo sngestões para o Projeto Cons
titucional, elaoorados pelo Diretor do 
Departamento Nacional de Seguros 
Privados e Capitalização. - A Co
,inissão ela Constituição. 

REQUERIMENTO 

Requeiro a transcrição, ·no "Diário 
da Assembléia", das sugestões apre
sentadas ao Govêrno Federal pelo 
Congresso Nacional da Borracha, Ulti
mamente reunido nesta · capital, por 
convocação do Exmo. Sr. Ministre> da 
Fazenda. 

Trata-se de maté."ia. da maior rele
vã.ncla, .._que diz respeito ao soergui
m.mto econômico da .Amazônia e que 
precisa ser conhecida, a fim de poder, 
no tempo próprio, ser objetivamente 
considerada pelo Congresso Nac!onal 
em legislatura · ordinária.. 

·Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, em 12 de agôsto 
de 1946. - Pereira àa Siltxl. - Ao 
Sr. 1.0 Secretário. 

REQllEllDUltto 

RE!queremos preferência. e urgência 
para o Projeto de Resolução n.º 4. de 
1~. incluso, de acõrdo com as letras 
f e g de § 2.0 do cap. m. art. 61 do 
Regimento, em vigor. 

Sala das Sessões, 12 de agôsto de 
1946. - Matias Olímpio. - Campos 
Vergal. - Café Filho. - Lu.i.s Lago. 
- Baeta Neves. - Eunápio de Quei
roz. - Vieira de Melo - Fróis ãa 
Mota. - Caiado Godói. - Leite Neto. 
- Carlos Pinto. - Pinto Aleixo. -
Gurgel do Amaral. - Segadas Viana. 
- Antônio Silva - Carlos Prestes. -
João Amazonas. - Carlos MarigheUa. 
- Caires de Brito. - Osvaldo Pa.che-

._co. - Agostinho de Oliveira. - Ba
tista Neto. - Abilio Fernandes. -
Claudino Silva. - Gregório Bezerra. 
- Imprima-se. 

PROJETO DE RESOLUÇO N.º 4, DE 1946 

Altera o Regimento Interno ãa' 
Assembléia Constituinte, na parte 
relativas às votações. 

Requeremos seja acrescentado a.o 
art. 30 do Regimento Inte:rno em Vi

. gor, um parágrafo assim redigido: 
§ 3.0 "As votações poderão ser se

cretas, desde que assim resolva a As
sembléia, a requerimento de !?5 repre
sentantes ou de um líder de partido". 

Sala das Sessões, 12 de agósto de 
1946. - Matias Olímpio. ....:.. Cam.pos 
Vergal. - Café Filho. - Luís J..ago. 
- Baeta Neves. - Vieira de Melo. -
Eunâpio de Queiroz. - Froes da Mota. 
- Ca.lal:W Godoi. - Leite Neto. 
Carlos Pinto. - Pinto Alei:z:o. - Gur
gel do Amaral. - Antonio Silva. -
Segadas Viana. - Carlos Prestes. -
João Amazonas. - Car~os Marighelia. 
- Caires de Brito. - Oswaldo Pa
ch.eco. - Agostinho de Oliveira. 
Batista Neto. - Abilio Fernandes. -
Claudino Silva. - Gregôrio Bezerra. 
- A Comissão de Policia. 

l!EQUERIMEmo 
Requeremos o encerramento da 

disC'USsão do requerimento n.0 85, 
de 1946. 

Sala das Sessões, 12 de agôsto de 
1946. - Oswa.Zll.o Lima. - Peuoa 
Guerra. - Ga.Zeno Paranhos. - Gut
lh.erme Xavier. - Dario Car®so. 
A imprimir. 

P.EQl!ERIMEil'l:O N.o 342, D& 1946 

Solicita informações a.o Minis
tério àa Agricultura sôbre o surto 
de attosa, no Ceará e Paraiba, e 
sugere providências a Tespeito. 

CoI!Siderando que se desenvolve pre
sentemente no Ceará um surto de af-
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toMI. que estã càusando sérios prejuí
zos aos-cria.dores do Estado; 

Considerando que, tendo começado 
a ·S.teoar o rebanho bovino desde mala. 
é agora, na quadra estival, que mais 
intensiva e extensivamente se :raz sen
tir o mal; 

OOnsiderando que as pertla.s no-cea
rá. já se elevam a mUitas centenas de 
cabeças, segundo noticias dall proce
dentes, ·o que redundará em conside
?ável dano para a e<:onomia do Es
tado, com futuros reflexos no seu pro-
blema alimentar; . 

Considerando que do interior da Pa
raíba começam a chegar noticias se
melhantes; 

Considerando que os governos esta
duais não dispõem de elementos para 
enfrentar sozinhos a situação; 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 
i;e dirija ao Sr. Ministro da .Agricul
tura, solicitando-lhe informações ur
g>entes sôbre as providências de rotina 
que porventura estejam sendo toma
das pelo Servir;o de Defesa Sanitãrla . 
Allimal, no sentido de evitar uma pro
pagação maiór da aftosa, e sugerindo
lhe, ao mesmo tempo, sejam a.dotadas 
medl<i1ts outras mais amplas e energi. 
cas. com a utilização se preciso, de 
verbas f.xtraordinárlas; a. fim ele que os 
criadores do Nordeste sejam devida
mente assistidos na atual emer!?ên-
cia. . o 

Se.la das Sessões, em 12 de agôsto 
de 194.1>. - Paulo Sarasate 

- Atenda-se. 

REQ'OERnaN'io N.0 343, DJ> 1946. 

Solicita informações ao Minis
tério d.a Viação Sóõre o atra2o de 
pagamento das diárias dos aluno.i 
da Escola ProfisSionaZ Ferroviária 
de Fo~. . 

Requeiro à Mesa da Assembléia se 
dirija ao Ministério da Viação solici
tando-lhe infomiaÇões sôbre a situação 
dos. al~os da Escola Profissional Fer
~a de Fortaleza, os quais não es. 
.,..., recebenelo as diárias a que têm 
direito dêsde janeiro do corrente ano. 

JU!ititicação - e presente requen
mente é formulado em atenção a um 
a.pêlo dos alunos da Escola Profis
SJ.ODal F'arraviárla cJ..e ~eza os 
qllaj,e. se Queixam, e com razão, dé que 
dê8de o pr'..nciplo do ano 'não recebem 
~. dláJ:ias estipuladas no ReguJamento 
a;:ironi.do pelo Decreto n.0 12.674, de 
z.i de junho de 1943. Referic:las diá
ria&, fixadas em lllll, dois e três cl'u-

Zeiros, respectivamente para os 1.0 , 2.0 
e 3.º gráus, pelo citado Regulamenio, 
foram majora.das em razão do aumen
to de vencimentos verificados em .1943. • 
Nessa mesma ocasião, foi resolvido que . 
os alunos da Escola passariam a peroe- . 
ber pela dotação orçamentária desti
nada ao pessoal extra.numerário dia
rista, o que se verificou até o rim do 
passa.do exercício, segundo informações 
prestadas ao requerente pelo diretor 
da R. V. e. Foi então que, ainda de 
acôrdo com essas informações, nova 
orientação se imprimiu ao caso dos 
alunos da Escola Profissional: deve
riam ser remunerados por ·verba. pré
pria e na base estabeleci<la .no citado 
Regulamento. Mas sucedeu o pior: o 
OrÇamento vigente não consignou ver
ba para dito fim e o pagamento dos 
aprendizes se encontra suspenso dêsde 
janeiro. 

E' evidente que à diretoria da :R.. 
V. . e. não cabe solucionar o caso. 
Mas é eyide:nte. por igual, que urge 
uma provfiiê?n:ia.do -Minlstêrio da Vla,.. 
ção a respeito. Essa providêneia, · qne 
já deve estar em andamento; é que 
se objetiva no presente requerlmento de 
informações. 

Filhos de operários, em condições 
financeire.S precárias, não·" podem os 
alunos da Escola Profissional continuar 
no desembôlso das diárias a que têm 
direito e que . constituem um 9.uxilio 
indispensável à sua preparação pare 
uma vida honesta, e digna. 

Sala das Sessões, em· 12 de agõsto 
de 1946. - Pau1a Sarasate 

- Atenda-se. 

ll!:QUEllIMENTO N'. o 344, DE 1946 

Sol.icita informações ao Ministé- . 
ri-O d4 Fazenda sôõre as providên
cias tom.adas ou a serem tom~, 
pa.ra Tll1T'.ect.ta.r a. falta. de moedas 
divisionária.s no Ceará e Piauf. . - . 

·considerando que,-segundo publica
ções :Ceitas na imprensa, existe oonsi
derável estoque de moedas divisionãrias 
na Casa da Moeda; 

·Considerando que, apesar disso, con
tine.m a chegar reclamações dos l38ta
dos elo Ceará e Piauf contra a. chamada 
falta de trôco, o que tem obrigacio o 
comércio a utiliza.r-se nas capita.is, para 
obviar dificuldades, ele "passes" das 
eJilprêsas de transportes urbanos; 

Considerando que,' contra. expreEaa 
dispOSição de lei, mas em razão da.5 
aludidas dlficuldades, que, em certas 
reg1ões do interlor, são insl,lperáveis, 
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=tendo "ctl'l'so forçado", em al
cidades, "vales" impressos p1>r 
locais; 

·Considerando que, além dos '"vales" 
.impressos em papel, jâ estão sendo 
.. 'wlhados "va1'es" metálicos por comer
tbntes desiludidos de providências ofi-
~ls; . 

Considerando que as deficiências de 
~a.nsporte do Rio para o interior do 

· Jllo&is, em casos de tal ordem, nã.:i de
vem constituir motivo bastant" pen-. 
~wl para que perdure tão estra
lfuá.vel quão anômala situação; 

Requeiro que a Mesa da· Assembléia 
l!oe dirija ao Ministério da Faz;enda, so
ll.citando info=ações quanto às pro
Vidências tomadas ou a serem tomadas 
para remediar a crise de moedas di
v:isionârias no Ceará e Piauf, a cujas 
Delegacias Fiscais de'l'em ser efetuadas 
f'emessas imediatas e em quantidade 
lipreciável, capazes de atenuar as di
ficuldades em que se encontra.rn o 
~mércio e o públit:o. 

Sala c1as Sessões, 12 de agôsto de 
lMS. - Paulo Sarasatc. 

- Atenda-se. --

REQUERlME?ITO N.o 346, DE lM<'i 
Solicita informações do Poder 

Executivo sóbre salários de ferro
viários da GTeat Wéstem Of Bra
sil, e a situação de penúria <!m que 
se encontram. 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 
~cite do Poder Executivo as infor
llaaçóes seguintes: 

1.0 > Qual o número de ferr<>viários 
que trabalham na. Great Western Of 
'.Brasil? 

2.0 > Qual o nível de salários dêsses 
ierroviãrios? Qual a classe de maior 
salãrio? Qual a de menor salári~? Quat 
~ja êste? 
· 3.0 > Qual foi o aumentv de custo de 
T.itla_ nos F.stados servidos pela Great 
Western de 1940 até a presente data? 
. 4.º Quais foram os aumentos de sa
llí.rios proporcionados pela. referida 
Oompa.nhia dentro dêsse periodo? 
Quais ~ seus lucros por exercício de 
1940 a 1946? Que· aumento de tarifa 
lihe foi proporcionado pelo Govêrno e 
41uanto isso representou em sua re
ffita? . 

5.0 > A taxa cobrada do público para 
aumento do salário dos o::ierários e 
&mpregados foi apllcadv. ou é retida 
))ela: empresa? 

6.0 > Conhece o Go•1êrno a situação 
~ penúria em que se encontra e fun-

cionalismo dessa estra.da nC' momento 
atual, dada a extraordlnâria alta dos 
preços? Que providência pretende ado
tar? 

S~la das Sessõe.s, 12 de agôsto de 
1948. - Café Filho. 

- Atenda-se. 

REQU!i:R!MEN'rO N.0 247, DE 1946 

Solicita informações do Pocler 
Executivo sôbre o número exato 
de agências telegráficai; existentes 
na Bahia. 

Requeiro ã Mesa da Assembléia, .se
jam solicitadas ao Poder Executivo, 
através o Departamento dos Correios -
e Telégrafos, as, seguintes informa
ções: 

a) Quais as agências postais-tele
gráficas, atualmente, no Estado da 
Bahia? 

b> Quais as agências telegrMlcas 
existentes na Bah'a? 

e) Quais as agências postais-tele
gráficas atualmente fechadas na Ba
hia? 

d) Quais as cidades e vilas ba.ialla.s, 
para as quais já hã -estudo de ligação 
telegráfica ? 

e) Quais as agências postais baia
nas servidas por estafetas - onde não 
bá movimento normal de vapores ou 
trens - e quantas viagens mensa:s os 
mesmos dão? 

f) . Quais as ligações te1egráficas que 
pretende o Departamento realizar ain
da êsse ano no Estado da Bahia ? · 

Sala das Sessões, em 12 de agôsto 
de 1946. - Rui Santos. 

- Atenda-se. 

REQUERIMENTO N.0 348, DE 1949 

Solicita informações detalhadas 
d.o Poder Executivo sôbre os órgãos 
estatais, para-estatais ou de qual
quer outra natureza, que contri
buem para o D. N. I.; qual o qua
dro do seu pes&oal, etc. 

Requeiro à Mesa da .Assembléia, 
sejam sollc'.tadas ao Poder Executivo, 
por intermédio do Sr. Mlnistro da. 
Justiça, as seguintes informações, em 
complemento a outras já anteriormen
te presta<l,a.s: 

a) Quais os órgãos estatais, pan.
estatais. ou de qualquer natureza, que 
contribuem para o l>. N. I. ou con
tribuiram para o D. I. P., qual a 
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coutribuição anual de ca.da um, e como 
e em que foi apl'.cada ? 

b) Qual o quadro do pessoal do 
D. N. I.? 

c) De quantos exemplares foram as 
e<liÇõ.0 s de livros editados pelo D. I. P. 
e D. N. I., quanto custou cada edição, 
e quanto recebeu cada autor de direi
tos autorais ? 

d) A que livrarias ou editores fo
ram adqui..""idos os Ji;Tos indicados nas 
informações anteriormente prestadas, 
d~ qu3.Iltos exemplares cada. qual o 
custo da aqU:sição e que íim foi dado 
às obras compradas ? 

e) Se o D. I. P. pagava à Impren
sa Nacional os livros lá impressos ? 

t> Quanto custou ao D. I. P. a im
pressão de gravuras e retntos de pro
paganda pessoal do Sr. Getúlio Var
gas? 

g) Quais os jornalistas e escritor~s 
estrangeiros hospedados pelo govêrno 
e quanto custou ao D. I. P. a hospe
dagem dos mesmos, quanto recebeu 
cada ·um para a propaganda do regi
me de que saimos em· 29 de outubro 
do ano passado. e do próprio Senhor 
Getúlio vargas ? 

Sala das Sessões, 12 de agõsto de 
1946.. - Rui Santos. -

- Atenda-se. 

REQ~"'XO N.0 349, DE 1946 

. Solicita infoT111!J,ções do Potter 
Executivo sôbre a Portaria n.0 67, 
de 30 de janeiro IÜJ ano corrente, 
que expede i n s t r u ç õ e s para 
e:z:ecução dó art. 72:, d.o Decreto
ld n.0 4.244, CLei Orgá:n~a. do 
Ensino Secundário). / 

Considerando que dll ta. de 9 de abril 
de 1942, o Decreto-lei n. o 4. 244, Lei 
Orgânica do Ensino Secundário, atual
mente em vigor com modificações; · 

Considerando que a Portaria 67, que 
expede instruções para a execução do 
art. 72, da referida Lei Orgânica lio 
Ensino Secundário foi apresentada à 
assinatura ministerial em 30 de ja- · 
neiro dêste ano, no açoda.mento do 
derradeiro dia da. penmnência do 
professor Leitão da CUnha. na pasta 
da Educação e Saúde; 
- Considerando que a dita. Portaria 
67 permaneceu durante pouco mais de 
dois meses, inexpllcàvellnente, oculta 
da opinião ptlbllca e da classe dos 
educadores, pois só foi publicada no 
Diário OficWJ. de 11 ·de abril tlltimo: 

Considerando que logo após a pu.
blicação da Portaria 67, a Diretora d~ 
Ensino Secundário exigiu dos inspe
tores federais, seus subordinados,· • 
imediato levantamento das novas 
fichas de -classificação quando os es
tabelecimentos ãe ensino só estav3.lll. 
obrigados ao seu cumprimento ãent.re· 
de dois anos, de acôrdo com o próprio 
te:i..'"to da referida. Portaria; • 

Considerando que, cabendo aos ins-· 
petores federais do ensino secundá~• 
a realização dos relatórios e preenchi
mento das novas fichas-.0.e -<:lass!fi
·cação muitos já se acharam e a 
maioria ainda se acha em dificuldade4l 
para cumprir seus deveres, em vista. 
do que exige a mencionada Portaria 
número 67; • 

Considerando que os inspetores fe
derais se encontram geralmente num 
dUema: 

a) ott-a.plicar_ o_bjetiva e impiedos11.
mente a Portaria 67 -ou- - · 

b> burlar a objetividade das ficr..&s 
excessivamente exigéntes, f a :. e n d o 
constar da.s mesmas e dos relatórios 
·<iue as encaminham ao Ministério da 
Educação, julgamentos de benevolência. 
comprometedora e ·afirmações inverí
dicas sôbre a existência de condições 
materiais superiores e de aparelh11.
mento técniccr-pe-dagógico que a qualie 
totaliuooe de nossos estabelecimento!; 
não possui, dada. a preéa.riedade dos 
recursos econômicos de nosso país; 

Considerando que. :na primeira hi
pôtese, cumprindo rigidamente os seus 
deveres, os inspetores federais pre;;
ta.m. por uma insensata disposição 
legal, involunt2.:io desserviço à educa- -
ção naciona!, pois colaboram para. o 
provâvel fechamento de vultoso mí
mero de estabelecimentos de ensino, 
distribufdos pelo Brasil; 

Considerando que, na segunda hl
pótesl! acima menciona.da, os inspetores 
federais, por lllil generoso impulso d.e 
espírito público e de acentua.do patrio-' 
tismo, visam salvar os estabelecimentos 
em inspeção da ruina. imediata a que 
a Portaria. 67 condenou o ensino se
cllildá.r!.o nac!olla.l, podendo porém · ã. 
nobre atitude dêsses servidores do &:
ta.do ser mal compreendida e cont:-a 
os mesmos explorada; 

Considerando que, tanto na. primeira 
como Da segunda hipótese, torna-ee. 

· inevitável exceSS!vo aumento do PreQ& 
do. 'ensino tendo-se em vista os vul
tosos gastos que farão os-edllCalldártos 
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que lutarem por não desapare<:er ou 
.s-que não quiserem ficar expostos ao 
inesperado vexame 'de uma verificação 
oücial especialmente ordenada para o 
f'..m de precisar,até que ponto as fichas 
e relatórios enviados ao Ministério da 
J!lducação expressam a verdadeira rea
~e das esco!as fiscalizador.is; 

Considerando que a situação criada 
:pela Portaria 67, para os inspetores 
lederais e para os estabelecimentos 
àe ensino esconde, na verdade, o in
.91clioso emprêgo de métodos fascistas 
de administrar a coisa pública, pois 
representa uma tentativa de corrupção 
àos caract'eres para fazer dos funcioná
rios do Estado e, ao mesmo tempo, 
do aPãrelhamento escolar secundário 
:pe-rticular, instrumentos d ó c e i s nas 
mãos de uns raros remanescentes di· 
la.toriais, em posição de relêvo no Mi· 
:nistério da Educação, e que são tecni
aamente ,desorientados e' prejudiciais 
t. formação e expansão da cultura 
nacional; 

Considerando que a extinta Ditadu
ra, em relação ao desenvolvimento do 
eDSino secundário nacional, se, man
leve num criminoso desinterêsse, não , 
melhorando suas próprias escolas nem 
ariando as de que o povo necessitava 
• ainda necessita; 

Considerando que a imprensa dw.a 
Capital e o Segundo Congresso Nacio
:aal dos Estabelecimentos Particulares 

- ele Ensino, realizado em Belo Hori
aonte, nos fins de junho último, jâ se 
manifestaram e o n t r a as excessivas 
~xigências da Portaria 67; 

Considerando que o Segundo Con
gresso Nacional de Estabelecimentos 
Particulares de Ensino, d e p o i s de 
minucioso estudo da Portaria 67 pela 
voz de 785 instituições que represan
la.~am mais de dois têrços. da Escola 
Secllll.dária do . Brasil, determinou, 
:a um a impressionante Ull.animidade, 
11ue a Mesa solicitasse ao Sr. Minis· 
tro da Educação a revogação da. refe
rida Portaria 67; - . 

Considerando que nos· estabeleci-
1r1.entos particulares estudam 93% dos 
a.-dolescentes matriculados no ensino 
1ecundário do País; 

Considerando que as escolas 
)L""ticulares prestam ao Estado uma 
1olaboração em matriculas gratuitas 
&U de custo redUZido que é de Inte
l:êsse seja divulgado; 

Considerando que o art. 87 da Lel, 
Orgânica do Ensino Secundário e o 
Decreto n.0 7.637, de 12 de junho de 

1945 aboliram as taxas d<> re!erido 
ensino; 

Consklerando que cada ginásio e 
colégio de iniciativa privada a tu a!
mente em gôzo de inspe;;ão p.ermanen
te se acha em tal estado em virtude 
de decretos federais ga.'"l!ntldores dos 
interesses inverti.dos peios particulares 
nas suas instituições; 

Considerando que, conforme ~ntre
Vista publicada pela "A Noite", de 31 
de julho último, concedida pelo digno 
professor George Summer, o Colégio 
Pedro !I, de cujo Externato é ilustre 
diretor, foi · durante o Estado Novo 
completamente esquecido, sendo suas 
instalações deficientes e insuficientes 
para o desempenho de suas altas fi
nalidades; , e 

Considerando, enfim, que o artigo 
. 20, da Lei Orgãnicn do Ensino Se
cundário <Decreto-lei n.0 8.347, de 10 
de dezembro de 1945) está assim re
àigido: "A Educação MllitaF- serâ da
da. aos alunos _do sexo masculino dos 
est::.belecimentos de ensino secundá.
rio, res~alvados os casos de incapaci
dade física. 

Parágrafo único. A extensão e as 
disciplinas. da educacão Militar serl'i.o 
fixadas pelo Ministério da Guerra." 

Solicito à Mesa oedir ao Poder Exe
cutivo, por intermédio do l\finistério 
,de Educação e Saúde, preste as in
formações. abaixo: 

1) Se a Portaria 67, assinada em 
30 de janeiro de 1946, fôra publica,. 
da prêv:iamente, a fL'n de receber :ru
f'?estões dos interessados; 

2) Porque, mesmo depols de assi
nada, foi a referida Portaria divulga
da sõmente em ·-11 de abril de 1946, 
sendo conservada. em sigilo durante 
tão longo prn,zo: . 

3) Porque a Diretoria de Ensino Se
cundário, logo após a publicação, to
mou tão rá!,)idas e insistentes medi
das para o levantamento imediato dlll! 
novas fichas de classificação, quando 
sômente dentro de dois anos os esta
belecimentos estão obrigados ao seu 
cumprimento: 

4) Como a grande maioria dos e~
tabe!ecimentos de ensino, funcionan
do E>m prédio~ al11.,.ados e não cons
truidos esuecialme:::ite para à finaU
dade de educar. mPsmo · aue· obtenha 
a imnrescindivel · autriri:ração dos pro
prietários, poderá alt.eraT, dentro de 
dois anos. sem lnterruociio de functo
nam,,nto da.• anl,.,s. as dl.,,n!"icões tn
ternas e a locação dos edifícios esco
lares de- modo a que estes possam 
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se ajustar às exigências da Portaria 
67; 

5) Se h:í. no mercado e de que mo
do tlldas as escolas do país poderão. 
modicamente, adquirir carteiras parn 
adolescentes com tampo medilldo 60 
por 33 centímetros <o cumprimento 
de uma fôlha de papel almasso é de 
33 centímetros) e ruesas individuais 
para desenho,· com prancheta desli
zante, pe.."Z!litinio desenho de pé, sen
tado com a prancheta vertical ou sen
tado com a prancheta horizontal, 
"bem como de adquirir filmes ingJ;; .. 
ses e francêses para· o ensino de lín
guas vivas; dizer quais as flrnlas . em 
que tal material é encontrado; 

6) Como poderão subsistir todos os 
colégios classificado$ como· so/T!veis e 
regulares pela antiga !icha, que fWl
cionem nos municípios de 150.000 ha
bitantes e a_ue não atinjam a classi
ficação de bons. na nova ficha; 

7) Se a aplicação da nova ficha de 
classificação vai trazer elevação do 
preço de ensino: 

8) Se hã prazo de dois anos p:i.ta 
os estabelecimentos se ajustarem ~ 
nova ficha, porque já está sendo 11 
me.mia aplicada aos ginásios que re
querem inspeção permanente ou ins
peção permanente ou inspeção para 
colégios, quando, da classificação. de
correm imediatas conseqüências eco
nômicas. administrativas e jurídicas? 

91 Se a DiYisão de Ensino Secun
dáJ.io ainda vem e.-.:igindo dos colé
gios a liquidação de débitos, referen- · 
tes à taxa de inspeção federal; 

10) Se o Sr. Ministro da Educação. 
tendo recebido = pedido do Segun
do Congre!<So Nscional dos Estabele
cimentos Particulares de Ensi:no. que 
expressava o TJensamento una.nime de 
90o/.- das casas de ensino secundário, 
do Brasil, pa:ra revogar a Portaria 67, 
já se manifestcu sôbre o assunto; · 

11) Se o conselho Naclom1! de Edu
cação r.ão poderia ser ouvido sõbre a 
Portaria 67. tendo-se em vista o pe
dido feito pelos estabeleclme:ntos de 
ensino secundário para a revogaçãc.> 
daquê!e ato '"ovemamental; 

12) Se a Comi~~!io nomeada pelo 
Sr. Ministro da Educacão pa.ra estu
dar os nrob1•ma.s da educação físico 
nos estabelecimentos de ·ensino fixou 
bases a serem sel!;llidas e. caso afir
mativo, se a maioria decidiu ou não. 
2. ;favor da e."tistênc!a dos "Centros 
ma.tive, se a maioria decidiu ou não 
sti deve fechar nem impedir a aber
tura de casas de ensino apenas pela 
inexistência de instalações para edu-

caçfo í:islca, desde que os respectivaa; • 
alunos possam praticá-la em outra.s 
estabelecimentos ou nos mencionadOll 
Centros; · 

13) Qual o número de alunos gra.
tuit~s e semi-gratuitos que freqüei:t
tam coiégios particulares no atual ano 
letivo, e -qual a importância a. que 
atingem - os favores concedidos pot: 
êsses estabelecimentos em cumpri
mento d2 Portaria 559 de 16 de no
vembro de 1945 e dos Decretos-leis 
ns. 7. õ37 e 7. 795 02 e 30 de ju:nhe 
de 1945). -

14) Qual a percentagem de alunos 
do c-...:1·so secundário matricUlados re.&
pectiw.mente em-·c9légios federais, es:
taduais e particulares:-- - - -

15) 1'4l'.iantos são,. em todo o Bra
sil, os giriãsios e colégios, em gôzo de 
inspeção permanente. 
, · 16) Se foram revogados e em que 
data ;o:'l11s os decretos que concede
rãm ms!)eção permanente a esses gi
násios e colégios? 

17) S;: foi a Portaria 67 aplicada ao 
Internz..to e Externato do Colégio Pe
dro íI e. 110 -caso .afirmativo, quais os 
resultatlos dessa aplicação? · - -- -

18) Se a Diretora do Ensino Secun
dârio conhecis. o artigo 20 do Decre
t-0-!ei -5.347' de 10 de dezembro de 
1945, a atual Lei Orgânica do refe
rido e:i.sino. 

19) Em. caso de resposta afirmat1-
va do item anterior. poroue a Dire
tora do Ensino SP<lundário, invadin
rto a t'1huicões do Ministério da Guer
ra. determinou Que esta,belecimentM 
do rclerido ensino ni'io mais deviam 
lnciuir -::os hor§rlos. desde já. o tem
po dc~t"inado 110 ensino pre-mllitar? 

20) S~ os alunos dos colé~!os OU" 
dei:mr;;m de d!>.r ensino pre-milltar 
em -.;ls•u da confus•c>crfada pel:i Di
retora do Enslno Secnndário. so!rer§;• 
qURlcg::E:r nena!idnr'le 011 preinízo de
co!"t~;:te do mencionado fato? 

s~.ia ~ª=-" ses•ii""l, 12 de agôsto de 
194G. - Cn.fé Filho. 

ª~tenda-se. 

:r~ICAÇÃO N.0 235, DE 1946 

S"iigere ao Poder Executivo a. 
nc-rr:.sação de 11ma Comissão c!e 
Fena.'iistas, inc11mbida de organiz,a:
u::: ante-projdo de lei de li?Jra.
mer~to condicional. -

Requeiro à. l).![esa da Assembléia. que 
seja sugerida. ao l?oder Executivo ;a. 
nome::.ção de uma comissão de pena
listas. para a orgamzaçã.o de um a:nte
proJeto de lei de livramento cond1cio-
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nal, a ser remetido à. Câmara dos·~ 
Deputados, logo a mesma se instale, f;;i; 
e em que, além de outros pontos, seja .,,,.,; 
assegurada melhor assistência ao li- · 
berado e estudada a conveniência de 
ser concedido o prêmio, sem a publi
cidade que atualmente se verifica. 

INDICAÇÃO N. o· 239, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
criação àe Coletoria Federal no 
Município de Ingá, Estado àa Pa
raíba. 

Justificação 
Sala das Sessões, 1 

1946. - .Rui Santos. 
- Atenda-se. 

de agôsto de 

INDICAÇÃO N .0 238, DE 1946 

As classes produtoras do Município 
àe Ingá, no Estado da Paraíba, en
carecem a criação de uma coleooria 

' federal naquele Município, pelos mo
tivos expostos no abaixo assinado, 
anexa. 

Sugere· ao ·Poder Executivo a 
conclusão dos 'trabalhos da estra
da de rodagern que liga Catolé do 
Rocha, na Paraiõa, a Caicó, no 
Rio Grande do Norte. 

· Jmtificação 

O Ministério da. Viação, por intermé
dio da. Inspetoria Federal de Obras 
Contra 'as Secas, iniciou-a construção 
da estrada.. de rodagem que liga a cen
tral da Paraíba à do Rio Grande do 
Norte. Partindo de '"Triângulo"', no 
Município de Pombal, chegou dita 
cons?ução a Catolé do Rocha, ambos 
na Paraíba, e, no Rio Grande do Norte, 
partindo de Jardim do Seridó, em di
reção à Paraíba, atingiu a Vila de 
Jardim de Piranhas, Município de 
Caicó. 

A construção dessa. rodovia, ligando 
Catolé do Rocha. a Jardim de Pira
nhas, em um perc=so apenas de ses
senta (60) ouilômetros, representa a 
i!~tercomunicàção dos Estados da Pa
.:::a.iba, Rio Grande do Norte, Ceará, 
Pernambuco e Baia, pelo interior, fa
cilitando o transporte de sua produ
ção e riqueza. 

Além desse aspecto, há, ainda o- es
tratégico que oferece, que é, na ver
dade, o obJetivo principal da referida 
estrada. Mas, sómente com a conclu
são dos trabalhos ora suspensos, será 
alcançado. · 

Dada a insignificância do trecho a 
çoncluir. e o grande benefício resul
tante da conclusão, sugerimos que se 
complete aquela obra de vital inte
rêsse par~ os Estados vizinhos, antes 
citados. 

Ss.la das Sessões, 12 de agôsto de 
·11146. - João Agri.pino. - Argemiro 
de Figueiredo. - Vergniauà Wan
Íierley. - Plin.io Lemos. - Fernando 
Nobreça. - Ernani Sátiro. 

- Atenda-se. 

A nossa· legislação· estabelece a cria
ção da prefalada repartição arreca
dado~a quando o Município atinge de
terminada renda. 

Acontece, porém, como no caso de 
Ingá, que, muitas vêzes essa rendi!. 
não-é atingida porque a aquisição de 
selos é feita diretamente na Coletoria 
de outro Município, a que está subor
dinado o interessado, e essa renda 
não é computada na do Municípjo que 
não dispõe da repartição. E' que a 
Coletoria não dispõe de agente ven
dedor de selos, naquele outro l\1unici
pio, compreendido na sua jurisdição. 

Por .outro lado, os selos do impõsto 
do consumo são -n'dquiridos diretamen
te e, da mesma forma, os concernen
tes às quitações com a Fazenfta Fe,.. 
dera!. 

~ São rendas que provêm de Ingã, mas 
que são tidas como de Umbuzeiro, 
sede da Coletoria; porque ali é que são . 
an·ecad~das. 

.ASseguram os interessados, signa
térios do ab2.ixo assinado junto. que 
somam CrS 80.0CO,OO o valer das estam
pilhas adqiliridas por contribuintes de 
Ingá na Coletoria de Umbuzeiro. 

Um outro fundamento de grande 
impo:tãncia é a distância de 108 qui
lômetros da cidade de Ingá à de Um
buzeiro. sem que as duas se possam 
comunicar, no inverno, por falta de 
estradas. 

Isso dificulta a atividade produtora. 
. do Município e contribui fortemente 
para uma !-m~rfei~a arrecadação . e 
ineficiente f;scalizac;ao das rendas pu
blicas, naquele Município. por mais 
zelosos que se.iam os funcionários da 
Coletoria de Umbuzeiro. 

Atendendo a essas circunstâncias es
pecialíssimas. é de inteira conveniên
cia para o serviço público a criação 
da referida coletoria, que contribuirá. 
para o aumento das rendas e desen
volvimento da producão pela. faclllda
de que traz aos contribuintes na regu-
larização de suas obrigaÇões fiscais. 

... 
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Encarecemos, assim, o elCam.e do as
sUllto, de modo a que seja atendido o. 
anseio da populaçâ<> daquele Munici- \ 
pio paraibano. 

Sala das sessões, ·2 de agôsto de· 
1946. João Agripino. - Argem.iro de 
Figu&redo. - Vergniav.d Wanãerley. 
- Plínio Lemos. - Fernando Nóbrega. 
- · Ernani Sátiro.· 

- Atenda-se .. -·· 

INDICAÇÃO N. o 240, de 1946 
Sugere ao Poder Executivo a 

conveniência de não reformar, no 
momento, a lei de organização do 
Ministério Público Federal (De
creto-lei n. 0 986, de 1938) . 

da sua.-notõria competência profissio
nal. 

Um dos serviços prestados ao Brasil 
:por ésse abalizado técnico está con
substanciado' no Decreto n. 0 8.311, de 
6 de dezenibro de 1945, que criou uma 
taxa de emergência sôbre a tonelagem 
de mercadorias movimentadas pará, 
com o seu produto, atender aos juros 
e amortlzação das operações de finan
::iamento das obras e aqUisições ne
cessárias aos nossos portos. _ 

Realmente, cómo. vem declarado ·na 
éxposição de motivos, a guerra impe- · 
diu a substituição do nosso aparelha
mento portuário submetido a desgas
tes excessivos, sem a conveniente 
conservação. A receita decorrente das 
taxas normais não fornece recursoe 

Indicamos que à Mesa da Assem- ufi · te 1iz - d 
bléia Constituinte faça sentir ao Po- s cien s para-·ª rea açao e um · 
der Executivo a conveniência de não programa destinado a concertar, me

lhorar e ampliar as instalações por
se faeer, no momento, a reforma da · tuârias, de modo a se poder atender 
lei de (Jrgani.zação do Ministério Pú- d é i d - -
blico Federal - Decreto-lei n.0 986, ao surto 0 com rc o e a navegaçao 
de 27 de dezembro de 1938 - desde de após guerra e ·ao desenvolvimento 
que estamos às vésperas da promul- das regiões· a que servem. 
gação da Constituição Federal, que de- A taxa de ·emergência se destina. 
verá estabelecer as linhas mesb:a.s da- assim, .ª assegurar a execução das 
quela organização. _ obras desse programa urgente de me-

- é" ti --lhoramento e equiplõIIlento dos por-
Em se.ssao da Assembl ia Cons - · tos naciónais;· ministrando _ _recw:sos , 

tulnt~ em 12 de agôsto de 1946: -:- par:;. os serviços financeiros dai <ie'
AZOerico Fraga. - Clemente Manam. correntes, sem que se haja de sobre-·· 
- Atenda-se. carregar o orçamento ordiná.rio do 

; pais sabiamente deficitário. 
INDICAÇÃO· N • 

0 
103-A, DE 1946 Em conseqüência do mencionado 

Sugere a necessidade de pro'Vi- decreto foi expedida a. portaria núme
déncias no sentido de dar execução xo-1.090, de 20 de dezembro de 11146, 
ao Decreto-lei n. 0 8.311 de 6- de com as instruções adequadas à exe
clezembro de 1945, relativamente cução das duas medidas cor:elativa:s: 
cõpõrto de Salvador <Bahia); com arrecadação da taxa e sua. convenien- · 
'.P(Zrecer favorável da __ Comissáo de te aplicação. · 
Estudo das Indicações. Por essas normas legais ca.be às ad-

,. __ _, ministrações dos portos, quer adminls-
PARECER trados diretamente pela União, quer 

A. Indicação n. 0 103, assinada pelos a cargo de autarquias ou de co~
ilust?es representantes da Bahia, na sionárlo.r, a organização do programa 
_o\ssembléia cons~ituinte, propõe que . de ·obras e aquisições · necessârlas a 
se encareça aos Srs. Presidente ds. · cada pôrto. 
República e Ministro da Viação a Embora a indicação não esclareça. 
necessidade das providências indis-' êste ponto .básico, suponho que -a ini
pensá.veis à plena execução do Decre- ciativa dêsse ato inicial jâ foi toma
te-lei n. 0 8.311. de 6 de dezembro de da. e teve andamento o respectivo pro-
1945, no sentido de financiamento das cesso, porque a mesma indicação m
obras e serviços relativos ao completo forma que jâ se está cobrando a tSJCIL 
aparelhamento do pôrto da cidade do de emergência no põrto da Bahia de&-
Salva.dor. de fevereiro do corrente ano. 

À situ~ll.o deplorãvel a que che- - Assim sendo, só merece . o n~ 
gou. o nossa .aparelhamento portuário apls.uso o movimento da .A:ssoci.açãe 
!oi objeto de cu!dadosa atenção dos comercial da Bahia, à que empresto11 '--· 
professores Maurício Jopert que, na a sua autoridade a dlgna represen
sua rápida passagem .pelo Ministério tacão baiana no seio desta Assem-
da Via~o. deixou ·ali marcos indelé- bléia. no sentido de apressar as pro
veis da ~ visão de administra'lior e vidências para o integral cumprimen-
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to do referido decreto relativamente 
ao pôrto da cidade do Salvador. 

Certo de que a indicação será bem 
acolhida pelos Srs. Presidentes da. 
República e Minis_tro da Viação. opi
no que seja a mesma aprovada pelos 
seus fundamentos. 

mnICAÇÃO N. o 103, DE 1946, A QUE SE 
REFERE O PARECER 

Requeremos que a Assembléia Cons
tituinte encareça aos Exmos. Srs. Pre
sidente da ~epública e Ministro eia 
Vmção e Obras Públicas a urgente ne
ces.'lidade da determinação das pro\M -
dências indisoensáveis à plena exe
cução do Deêreto-!ei n.0 8. 311, de 6 
de dezembro de 1945, no sentido do 
financlament(), das obras e serviços 
relativos ao completo aparelhamento 
do pôrto da cidade do Salvador. 

Justificação 

O pôrto da capital do Estado da 
Bahia é, não padece dúvida, um dos 
ma.is importantes do país, não sàmen
te quanto ao movimento de navios de 
vá.ria espécies, como de referência à 
tonelagem das mercadorias, que nêle 
são embarcados e desembarcados, e 
também relativamente aos valores que 
essas mesmas mercadorias represen-
tam. - , 

:Mau grado a sensível diminuição da. 
frota mercante brasileira, em conse
qüência dos toroedeamentos decorri
dos durante a última t?Uerra, acarre
tando a imensa dificuldade de trans
portes por via ·marítima, e a.pesar da 
concorrência de outros fatores ligados 
à situ'ação em que se encontrava o 
Brasil, nem por isso o pôrto de Sal
vador deixou de acusar a entrada e 
saída de vollll:les em número assás
cons!derável e em oêso e valor apre
ciáveis, valendo resSaltar que sàmen
te no ano de 1944 por êle foram Im
portados, em nave~ação de cabo~
gem,. 3.625.930 volumes com o peso 
de 263. 352. 973 quilos e . e.'CPortados 
1.799.788 volumes, pesando 105. 717,161 
quilos. 

:Muito mais acentUado poderia ter 
sido êsse movimento se contasse o di
to pôrto com o equipamento conveni
ente às suas necessidades, o que in
felizmente ainda não se dá, porquan
to, para um cáis de 1.480,00 ms. de 
extensão, exist.ein apenas 10 guindas
tes de 1,5 tns. e 12 de 3.0 tns., ma.
teria! visivelmente insuficiente, além -
de gasto. · 

Ciente das grandes deficiências por-_ 
tuárias nacionais, o Govêrno da Re
pública traçou o "Programa para .Me
lhoramentos ãos Pôrtos", trabalho 
meticuloso e notável, que recomenda. 
c:e modo esnecial - e encomiástico. o 
"Departamento de Portos, Rios e Ca
nais", e no qual, - estão estudad05 
todos os nossos portos e indicadas as 
obras i: aparelhamentos de que care
cem com os respectivos orçamentos. 

No que tange ao põrto de Salvador 
estão especificadas no mencionado 
"Programa", -como ·providências de 
palpitante urgência: construção do -
Armazém n.0 11 e pátio e cobertura 
de diversos pátios: aquisição de mais 
seis gulndastes de 1,5 tns. e outros
tantos de 3,0 tns.; aquisição de urna 
locômotiva. de dois can·os guindastes, 
de cem ·carretas de quatro rodas e ca
pacidade de tuna tonelada, de diver
~as máquinas para oficinas, de toi:na
das de correntes. de quatro flutuan
tes e dum batelão de drenagem, sen
do orçado tudo isso - obras e apa
relhamento - em C'rS 16.375.000,00. 

Considerando a administração pú
blica a _ impossibilldade da realização 
dêsses melhoramentos vitais para que 
os nossos portos possam atender à 
finalidade para que foram construi
dos tão sõmente com os recursos fi
nanceiros ordinários. de vez que f< 
"estimativa do vulto das despesas" 
em geral, tanto as que ficarão· a ca;r
go do Govêmo como as das obriga
ções dos concessionários. atingem à. 
cifra de CrS 1.450.091.061,00 baixou. 

• lll' presidência Linhares, o Decreto-lei 
n.0 8.311, de 6 de dezembro de 1945, 
em substltttlcão ao Decreto-lei nú
mero 7 .995, de 24 de setembro do 
mesmo ano. "criando urna receita es
pecial, destinada ao melhoramento e 
ampliação do aparelhamento dos por
tos organizados". 

Disoõe o citado Decreto-lei que essa 
receita especial será constituída duma 
"troca de emergência, cobrável sôbre a 
tonelagem de mercadorias movimen
tadas de ou oara navio ou embarca
~º auxiliar. -nos portos cuja admi
nistração esteja a cargo da União, de 
autárquias ou no regime de conce&
sões, destinando-se o seu produto, da. 
taxa. aos •encargos de juros e amor
tização das operações de crédito. que 
as administrações ou os concessionâ
rios dos_ referidos portos realizem pa- · 
ra financiamento das obras, serviços 
e aquisições necessários ao melhora
mento e ampliação dos aparelhamen-
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tos dos . ditos portos, compreendidas 
. ·as relações _,. programas que sejam 

submetidos a estudo do MiDistério da 
Via.çã.o". 

... ·ao que estamos informados, o ilus
tre titular da pasta da Viação usando 
da outorga que lhe confere o art. 3.0 

do pre-citado Decreto-lei n.0 8.311, j:i 
autorizou, ou melhor, já fixou a data 
do início da cobrança da taxa de emer
gência por quilograma de merca
doria movimentada, - cobrança essa 
que desde o mês de fevereiro está se . 
efetuando. 

Entretanj;o, apesar de decorridos 
três mêses do coineço e da continui
dade da exigência. dessa contribuição, 
justa. e razoável, não há notícia do 
cumprimento do Decreto-lei em apre
ço, na parte referente à autorização 
pa.ra o . financiamento das obras de 
que tanto carece o pôrto de Salva
dor. 

A demora das providências gover
namentais nêsse sentido não se jus
tifica, dada a maior afluência de em
barcações ao pôrto da Bahia e o con
seqilente acréscimo de serviços, com 
a !nte.."1Sidade do tráfego marítimo, 
que, pouco a pouco. se vai acentuan
do, demora que somente poderá acar
retar graves preju:i7.os à economia do 
El;tado da Bahia e cm Nação, precisa
mente num momento em que estamos 
sofrendo a falta de gêneros de pri:. 
meira necessidade. 

A Associação Comercial da Bahi:i., 
tomando conhecimento das recla=
ções .CW" lhe têm sido dirigidas e RS 
acolhendo como bem merecem, não ce 
hi descuidado lQa solicitação de medi
das conducentes à soluçi'.o da situaçã.: 
realmente vexatór.a, em que ·se en
cont..-a o pôrto de Salvador .apelando 
para o patriotismo e a visão adminis-

. trat!va do E."rnlo. Sr. Presidente da 
P.elJública e demais altas autoridade~ 
federais. 

. Cabe também, nessa conjuntura aos 
representantes da Bahia, na Assem
bléia Constituinte, dentro no compro
misso que assumiram com ·o .povo 
baiano, de defender seus legítimos in
terêsses em todos os setores, secund:i:r 
e apoiar a a~ão do órgão máximo das 
classes conservadoras do Estado, inter
ercedendo junto aos Exmos. ·Srs. Pre
Sidente da Rcnública e Ministro da 
Viaeão, no sentido ele que Suas Exce
lências voltem suas vistas para a so

-lução, dentro de breve prazo, do pro-
blema do reaparelhamento do porto 
de Salvador, que está bem no caso de 
merecer a atenção e o desvêlo do Po-

der Central, por isso mesmo que cons
titue um grande escoadouro de pro
dU'tos, que concon·em para a riqueza 
nacional. 

E' o-que fazem· os subscritores d.o 
presente requerimento, esperando 'l 
aprovação de seus pares. 

Rio, em Assemhlé!a Constituinte, 28 
de maio de 1&46. - Dantas Júnior. 

- Octávio Mangabeira. '- Juracy 
MagaUiães. - João Mendes. - Rt.:i 
Santos. - Aliomar Baleeiro. - He- . 
ribaldo Vieira. - A!berico Fraga. -
Teociulo Albuquerqiie. - Walter Fran
co. - Rafael Cincurá. - Leandro 
Maciel. - Graccho Cardoso. - Lui<: 
Viana. - Nestor Duarte.-·- .AZo1100 
"1.e Carvalho. - Leite Neto. - Ma
noel N ovaes. 

INDICAÇÃO N. o 122-A, DE 1946 

Sugere a.o Poder Executivo a 
aquisicão da casa onde nasceu Bár-
bara H eleodora, a fim de nela ser 
instalado o ;>fnseu Histórico de Sá-O 
Joéú>-d!.El_ Rei, de que cogf.ta a 
Indicação n:o-·109, -substituição_ ao 
edifício da Praça Tamandaré, piei----· 
teado .naquela Indicação, cóm pe
recer favorável da Comissão de Es
tudo das Indicações. 

Parecer 

São João d'E! Rei, em Minas Ge
rais.: é · cidad•e ant!e:a e histór!ca.. 
Contemporânea de Vila Rica couro 
Preto) ; Ribeirão do Carmo CMar'.a.-

. 21a). Sabará, Caeté. e outras. já é, 
como estas. monumento nacional e. 
:por isso, lugar próprio para nela ser 
inste-la.do um museu histórico, de que 
já ccg'!.to. il'\'d:caçãa.anterio:r a.presients.
.da à Assemblé!a Nacional Const!tuillte 
(bd!cação n. o 109) . 

Para sua séde. naquela cidade, é 
sugerido pela presente indicação que 
seja e-dquiricla a casa onde n11SCeu 
Bárbara Helicdora. ,. Espôsa do . in
confidente Alvarenga Peixoto. sofreu 
cem ê1e todos oo rigores, perseguições 
e in!qüicades cem que a metrópole 
portuguêsa abafou, em 1739, o movi
mento que se preparava para proola.
mação da indepen.Cên·cia nacional no • 

• qual foram salientes figuras Alvaren
ga. Peixoto e sua mulher. 

Obriga.da. a prestar luramento e da.r 
os seus bens a sequ1!Stro e real apre
ensão, por ter o seu ma.ri.do ~ido co12-
denado por crime de ineo.nfidêncf.a, 
Bárbara :S:eliodora viu a partida pua 
o exfilo, dester!'ISdo para Ambaca., Ili& 
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Africa, de seu espô.sc e logo, depois, 
passava por nova dor co:t:::l o faleci
mento . d:e Maria Efigênia "a filha 
amada", so.frimentos a. que não re-
61stiu e que, em breve, a levlll"lam à 
loucura e à morte. 

li:ra notá.vel pela forro osura como 
;pelas prendas intelectuais e mo::-als. 

. e mimosa poetisa. 
E' obm, pois, de justiça histórica 

que o Govêrno da Nação adquira 2. 
casa onde nasceu a infortunada mu
lheT brasi1êH'a, para nela instalar 6 
Museu llistórico dé São João d'El
Rei •. o que se poderá. fazer por inter
médio da diretoria do Sel"'Jiço do Pa
trimônio Histórico e P...rt!stico Nacio
nal e mediante audiência e informa
~~ dêste a respeito. 

Sala das Comissões, 16 de julho .de 
.1941!. - Alfredo Sá - Preddente e 
rela.tor. - Jorge Amado. -· Daniel 
de Carvalho. - Sampaio Viditl. -
Ga.brie? Pc~•sos, com voto em sepa
ra.do. 

Gabriel Passos, com êst.:: voto: 
Pela · indicaç!i.o número 109, sugeri

mos, por i:n~nnécllo na mesa. ao Mi
nistrei da Educ-.!çii.<> que· fundasse, na 
cidade de S .. Joã.1 d'El-Rei. um museu 
histórico region:i.l, pela.o; razões ali ex
postas .e que não l".ncrintram obj•.ção. 
Como, por ocasião de nossa iniciativa 
já existia forte controvérsia entre nu
mer~a corrente de ouinião local e e 
SPHAN ;:. propósito eia demolição :le 
um velho solar ex!stenb; no antigo 
Largo de Tamandaré, hoje Praça S~
veriano Rezende, · pareceu-nos que se 
concorreria para a solução da pendên
cia se o SPEL.W adqui..'"isse aquêle pré
dio e o ?'eeonstrufsse, de geito ::. servir 
de se<le para o museu projetado. 

Efetivamente,. a utilização econômi
ca do mcmno solar por particulares é 
impraticável, visto como a sua recons
trução ficará por preço .tal que não 
haverá. qualquer lucro ...c.c senão real 
prejuízo - no seu aproveitam'!n
ID. tsse fato inegável levou, na
tumhnent-e, os seus proprietários a 
demoli-lo para no local construir um 
grande hotel, do que se ressente aqueln. 
bela cida.cle, o que é providência res-

~ peitável. 
Seria admissível qll!? lembrássemos 

a conveniência de se conciliarem os i::
terêsses em cheque - o respeitável 
inilerêsse econômico e o de p~servar
se um edifício reputa.do de valor do
CUlllt!ntário artístico. 

Centra essa w!u~ftc se Jc:v:m-:.a u:m.1. 
corrente de opimiio, que sera cert:i.
mente consldercda. 

A indicação orz. apreciada l' cpe:.e a 
nossa iniciativa no s=tid.o de cria
ção de um museu hist-órico eo et:o 
João d'El-Rei, indicando, por-ém, a casa 
e'"~ que terá n::?.SCido B:í.rb:i.r:i. Belic
dora para a sua séde. O parer,e1· do 
ilustre rr.:latox ap!au<lc z lnl-c!s.~iva e 
n recomenda, dei.--za.ndo porém ao Cl'l
tério do SPHAJ..,. a e:;eolh~ do wéõlo 
adequado. · 

O que deseja.mos fiq;:.ie cl:\1'.o 'ne:t.:e 
·voto em separc..do é que nos i·egozija
mos por hn.ve:-e:n t.~L:ntc-s il~~s co
kgas ds. banca.da situ,1.cioniBta -de :Mi.
nas secundado prestii;los:!.mente a inl
ciativa da bl4-ic2..da mi.."l.~ira u-õen1sta 
no sentido da criação de um mt1s~u 
na bela cidade mineira.. Estamos d~ 
que o Serviço do Patrimônio Eistór:lr.o 
e Artístico Nacional, di..-ii;ido por uma 
figura ei.-ponencia! de. nossa cultur~ 
e que, como !ilho il'astre de Mi'll~<!l, 

conhece e = as belas coisas d'I. 
nossa terra, dotará S. João El-Rei ~ 
um órgão cultura!, que por naturez.~ .• 
não pertence só à cidade. mas ao 
nosso patrimônio hi~t6::ico. 

Gabriel Pas~os 

!NDICAçao N.0 122, D~ 1946. A QT,T. SE 
, ru::rERE O P.'1!l:O':_~!l 

Havendo a indk:ação n.C lOS. de 29 
de maio, su~~~rlt:! por ilustres e dignos 
representantes de Mii;.n,; G:Taiz ncsk'!. 
.t-\.sscmbléia, sugerido ac Podcr E:<c
cutivo que o Ministério cln. Edu;:açlí.o, 
pol' seu Serviço do Patrimônio Hi.s
tórico e Artístico Nacion~l". funde em 
São .João d'El-Rei um mus.çu histó
rico, adquirindo p:.;.ra séde do me.'ffilo 
o prédio da Praça Tam::..ndaré. os re
presentantes de Mina:; infra-assina
dos. de pleno acôrdo com o,.quêles djs
tintos colegas c·m pa..--te àe:;sa suges
tão, expres= também às autcridades 
a quem ela é feit:\ seu empenho pela 
realizaçã-0 da idéia, que, cc;nsultan<lo 
os L"1terêsses cl:.lturais de Minas e do 
:Sr::i.sil, tra<!.uzirá t=ttn: = ato de 
justiÇa para com n vdbll. tl':a.d.i.'.:1onal 
e progressista cld:::.dc, berQO de Tira
dentes e de !ii;uras do mais alto re
lêvo no seio da Pá.trfa e dM quais a. 
referida Indicação lem~reu algmna.~. 

Entretanto, pars. q\Je o pa tr.!otlco 
iã:al se verifique sõmente cc:n vant.-i
gens para São. Jo"<>0 d'El-Re1, com :sn.
tlsfação, &}lla.usos e apoio de- seu povo, 
em cujo adiantado espir!tc o amor 110 
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passa·:lo no que êle tem de gr.i.ndicso 
e às tradições no que elas represzn
tam de respeitáveis, se cultua com o 
mesmo zelo e entusiasmo que o afer
voram para as rea.!izaçõ_s do progresso 
e para as conquistas da civilização: 
São João d'E!-Rei, terra tradicional
mente religiosa e religiosamente tra
dicionalista, que;- também c11minhar 
e destart~ também concorrer para o 
engrandecimento da Pãtria. 

N'~·stas cm:unstãncias, porque con
sulta os interêsses nacionais, esperam 
os signatãrios da presente indicação 
que a patriótica orientação das auto
ridades às quais compete apreciá-ta, 
tomará na devida consideração a su
gi.stão que nela tão justamente se 
contém. 

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, 6 de junho de 
19~. - Augusto Viégas. - Bias Far
tes. - Al!Teáo Sá. - Le1Ji11..do Coelho. 
Ja1U111im Libânio. - Celso Machado., 
- WeZZington Brandão. - José Alk
mim. - Duque Mesquita;. - Olinto 
Fonseca. ...::.. · Miltcm _Prates. - Lair 
To,,trs. - Benedito Valadares·. 

Israel Pináeíro. 

'Eis porque. assegurando à Assem
bléia, por intermédio do prtmeiro 
signatário desta, no que êle põe tôda sua 
sinceridade ·e todo seu escrúpulo, 
não consultar os interesses da cidade . 
nem os do patrimônio cultural de 
nossa Terra a aquisição do prédio da 
Praça Tamandaré para tal destino, 
os representant_s que esta assinam so-
licitam à Mesa que .sa digne fazer en- I:NI>:i:cação N.0 124-A DE 1946 

· caminhar ao Exmo. Sr. Ministro da Sugere ao Poéler Execu.tiDo auto-
Educação a presente indicação em que Tlzar as Caixas de Aposentadm-W 
a S. Ex.• sugerem que, tm vez do e Pemões dos Ferrcroiárfos, Mariti-
referido prédio, seja, para o aludido mos e Empregados em Transportes 
fim, adquirida. a casa em que nasceu e cargas a conceélerem aos seus 
B:irbara Heliodora. casa que, bH:en- --Ctssociados,. aposentadorias em 
tenária, conserva, todavia, em ·boas igualdade de condições às con«--
condições e s.m o menor traço de de- didas aos tuncionários püblicos da 
turpação de seu estilo, as linhas aus- União; com parecer faD01·áDel da 
téras de fidalga edificação. Comissão de Estudos e Indicaçõu. 

As razões .desta justa preferência 
estão ainda, não só no valor artístico 
dêste esplêndido colonial e em sua 
alta significação histórica por ter sido 
o b:rço da. lnditosa esposa de Alvll.
renga Peixoto, como também porque 
o edifí-:.io apontado na infilcação nú
mero 109 é absolutamente inaprovei
tável, pois pode dizer-s: que não ma.is 
existe. Na verdade, por suas precárias 
condições de conservação, !nhabilitada, 
há talvez mais d_ quinze anos, porque 
não convinha a seus proprietários con
servá-Ia, foi ess::f casa, que ainda não 
estava tombada pelo Patrimônio His
tórico e Artístico Nacional, vendi.da a 
uma emprêsa., que, em ta.is condições, 
no intuito de afastar o perigo com 
sua iminente ruina ameaçava os vi
zinhos. já reclamantes, e os transeun
tes por suas proX!midades, bem como 
no de evitar a perda total do res
pectivo material, procurou prudente
ment~ remover tais Inconvenientes, 
cautelosamente retirando da constru
ção, que nada tem de histórico nem de 
antiga comparada aos ,seculares edifí
cios ãa cidade, parte do que consti
tuis im:diato perigo, não o fazendo 
totalmente, porque. depois dêsse tra
balho, a referida emprêsa recebeu do 
"'Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional" notificação de que 
ia tombar o' edifício. 

PARECER 

As observações do ilustre deputado 
Erasto Gaertner, nascidas de s~ ati
vidade clinica e inspira.das pelo c:inhe-. 
cimento que tem das condições de vida. 
dos ferroviãrios do Paraná se ajust.am . 
ao -que se observa a outras re~õ<>s do 
pais, sendo que, si nos ~ p:?r::I:.itido 
contribuir com nossa, observ11.ç~o ~s-. 
soal, no :iue concerne ao::. !enovl:.r!oa 

' d& Rêde Mineira de V!a.~á.o elas são de 
inteira proc .. dência. 

A sujestão contém m .. dida de justiça 
social e, caso o govêrnc não as espose 
comcS se espera, devem merecer a apro
vação do Congi.-esso t.egisllllti.vo para. 
que a lei a consagre. 

Somos pela aprovaç5.o da .indlcu~'âo. 

Palácio Tiradentes, 9 de agõsto de 
1946. - Alfredo Sá, I'l'esldente. 
Gabriel Passos, Relator. - Jorge Amci
dc. - Daniel de Caro..T!uJ. - Sam
paio Vida.l. 

INDICAÇÃO N.º 12~, DE 1946, ··A QUE llll 
l!EFE1IE O PARECER 

A Assembléia Constitüinte indica ao 
Exmo. Sr. Presidente da República 
a conveniência uxgente de autorizar 
as '"Ca.1xas de Aposentadorias e Pen.,. 
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sões dc5 ~ Ferzcviá.rios, dos !!f".1.arítimos 
e dos Empregados em Transportes e 
Carg::s a conceC:~rem aposentadoria 
aos seus !!sscci::tdos, calculando as 
-;antagel:!S da i.:latividade em igUa!
dade de condições com as concedidas · 
pelo Estatuto elo Flmcior>..:írio Público 
ao~ funcionários da União, ou fazendo 
voltar a vigorar a legislação Elói Cha
ves. 

.l':.:.;;!~ficação 

Estou convenci;ic ae que um dos 
fat-Ores predominantes no ambiente 
de desállirco, de tristeza e até de 

-revolta, reinant;es no seio do funcio
nalismo i'e1-rcvi~rio de todo o Brasil, 
resulta da in..'"quiàade clamorosa da 
leg'.slação das .suas caixas de :i,po
sentadorias e pensões. No c::.ue res
peita ao.;; bene~icios da aposentadoria, 
devidos aos antigos se..'Vidores, àqueles 
que ãe:-am ao serviço os melhores :i,nos 
da existência, dispositivos inéptos hu
milham e anulam qi:ase es va.ntage.'lS 
a que fariam jus os associados. A 
idade de 68 anos, com efeito, já de 
si é ingrata e desumana, como li
mite para a !)e!."'!n~nência no sert'iço 
rude e pe::::.orn. E mais chocante se 
to~1a qu..:vLdo atZ!'!.ta.mos para a r.atu
reza . do serviço, principa.lril.cnte da
quele exigido ao pessoal da tração. 
exposto a tôdas as intempéries. na 
chuva e ao calor das fornalhas, de dia 
e de noite e sem pouso certo. Essa 
gente l::!umilde é, na maioria, r<:?cru
tada em ba!xa. idade, aos doze e treze 
anos e, mal aprendendo a ler, nas 
ferro°!'iPs ,se cntre~r>1 ao aprendizado 
ào ofício ferroviário. Ingressando, 
assim, em idade te::ira, já aos 40 ou 
50 anos não passam de homens exaus
t.os e esgotaào:s para o trabalho. Nêle 
são, entretanto, obrigados a conti
nuar. e-.;tenuaãcs, escondendo a estafa 
e as doenças, i:.a longa e fatigante 
espera dos :?.nos que asseguram a ina
tividade. 

Daí resulta que muitos necessitam 
de mais de 50 anos de serviços _para 
atingir a idade limite, à qual real
mente poucos conseguem chegar, vis
to que a maioria sucumbe em pleno 
trab.~lho. 

Mas a ~eção odiosa está justa
mente no p:-êm!o exiguo dessa espera 
heróica. A base de 70 % do salário, 
pe.ra a inatividade, exprime· uma :in
justiça que clama aos céus e depõe 
inapelàvelmente contra os apregoa
dos zelos e avanços da nossa legis
lação trabalhista. Atente-se sõmente 
qu~ os militares, com vinte e cinco 

anos &.; <oerviço apenas, :lá ficam cm 
condições de passa.r para a reserva. 
com mais de 80 % de remuneração! 

É bem verdade que, antes dos 68 
anc:<. h.'1. >i. aposentadoria por inva
lidez, mas a essa todos se esquivam 
por todos os n1eios e com tôda a ra
zão, pela ~'Rnta.gem bah:issima con
cetiida. A inati~>i!lade é cal.cillaõa pro
porcionalmente aos anos de serviço 
e tstii:::1b.do o $$l~rio na base máxi!l"..3. 
de 70 %. 

~<:? estado de cour,as está criando 
sérias dificuldades administrativas em 
tô1fas as ferrov:!M. Na P.êde de Via
ção Paraná-Santa Catarina c:.;ist:::m, 
por c:i:e=inlo, mms e~ 2:-c f~_:~-:-:0nã

rios, em -pastos chave, os quais ele 
!1á muito poderi::.r:1 estar apcsenta
dos, como de jt•5tiça, mas evitam a 
inativids.de pelo prejuizo imenso que 
terão nos seus vencimentos. E concor
rem, assim, para o estacion~imento da. 
caneil'a. aos demais e sem proporcio
n:ir, na maio:- parte tlas vêze:;, o rcn
dirnent.o que a. ftmçã~ e:,:ige. 

O pagamento dessa :::pos~ntadorias 

co:~ per cont:?. das Cai:cis e e:;tas 
ale~m que o cálculo de 70 % cons
titui base atuariai, llm~te adiante do 
qual :r.a~s::lriam as :?J~<:m.i.s 03.i~::s a 
registrar deficits. Is:;;o, na rea!idadP., 
não f:e deve ve:riffoar, ;-isto que ess:;.s 
Caix?.~ disr>õ= de fundos vultosos (a 
da- R. P. s. e. mais ele 30 milhões 
de cruzeiros). muitas vêzt?'s aplicnndo 
mal as suas reservas . 

E é parndox:il também a sit::nç:: .. ~ 
do funcionalfamo dessas Cai:-rns, man
tidas cem o dinheiro dos fe1Toviários. 
As tabela:> de vencimentos são muito 
mais altas :ca::iuel::.s', o que é fácil de 
verificar, a começnr pelos senente:;, 

Admitindo, para argumentar. que 
haja procedência quanto ao limite 
para a b8,se atuarial, o.ir.da assim há 
que apelar para o remédio pronto: o 
Govêrno e o funcionalismo aumenta
rem as respectivas contribuições :nroc 
um. dois ou três por cento, pouco im
porta. O impresclnttivel é que n."\ 
realidade, possa o fllncionár:lo contar e· 
obter a sua aposentadoria. tranquila a 
que tem todo o direito e não COl!lll 
está acontecendo agora, quan::lo ac 
contribuições arrecadadas consumid:;.s 
nos orçamentos administrativos das 
Caixas não chegam no final a ser 
aproveitadas pelos contribuintes. · 

Essas mesmas considerações sabem 
perfeitamente ::.os maritimos e e::'.1.
pregados nos Tra.•~portes e C:-.rgas. 
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No contMto diã.ri.o com os ferroviá
rios. que frequentam aos m!lhares os 
IoerviçoS hospital.ares que dirijo na in
timidade que proíissão facUlta, com 
~.;; seus sofrimentos e as sue:; queiY..as, 
r.o conhecimento profundo das neces
sidades dessa i;.'t'ande cJasse é que se 
fundo.ment~ o con'!:lecimento pleno da 
causa. qtv' :;e obj(:t.i\·a nesta indica
ç.;;.o. 

Os a..>;:.cet:: s0-~!r>i.-; profundos da 
questüo cst!:.o a recl&.mar do Govêrno 
e sc!uç;;o UI.·ge:!.te ~ justa, que se su
r;er>C !~o mais alto espírito de cclabm-a-
1,;-âo. -

-!~:lo parece o~ortu...~o profliga!', mz:is 

poder executivo que, por sua. vez, a re
meterá à "Fundaçâ,) da Casa Popi1.
Iar', para examinar o assunto e Pl'fi
videnciar como f~l p.ossiv~J. 

Sala das Comissões, t t de ,ttlho Íie 
1946. - Alfredo Sá, ?r~sidente e Rei..
tor. - Sampaio Vida!. - Damel oe 
Carvalho. - Jorge A:m.aão;-Cl.e aclm!G 
com a construção de cas:i.s populare!, 
porém para serem alugadas a balir.o 
preço aos operários. Gabrlsl 
Passos. 

INDIC}\ÇÃ.O l"t. o 137, DE !946. A QUE SE · 

REF'EaE O PARECEri 

:;inda do que tem sido feito aqui, e Indico que a Mesa da .Assembléia 
ér.ro l'.".::t repre~ão pela violência que si;gira ao Poder E.~ecutivo a CC!lStl1l-
~ quer· i11au;v .. .ta.1· CQI1tra o comu..1'lis- ~fo il:nedi:ita, pela Punàação da casa 
mo. E' sempre tempo, toâa'Vi.:::., de Pop~:-, :;:: em cooperaç:lo· com a.s 
ace!la1· com a..<) ~"':LC(lic\as que uma cn.m- ··.:n:cíeituras lo~~is, de casas populares 
rmrih:i. intelii;;c~1te C!ita::-!a pai-a neu·;;ra-_nas cidades de Natal, !'.'IOSSoró, Areia 
l~:ir o ·~:-:trt't-:X.Srno. B:fàr~ctt" -e Iviacau .. 

.&c~ju.=:t~1aer .. to imeàiato, Sr. Pre
s~dc.-:1i.t2 <ia Repúbli~. 113.S Caixas de 
.! ... ;Josent~doria e Pcnsõas e revisão 
m·g·:.G.t 1:! nos lJrcvt.!!ltos de inatividaàe 
fü'" trcix;.Il::.~à·~rcs hmr.ildes ão nosso 
)J!.'oJcit'€~:-:;{): 

i:a:a da; Sc.-;sé~s. S cie ju."ll10 de 1946. 
Err!.sto Gaertne:·. 

:tNDICAÇi\o 'X.Q 137. DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
c.;,nstrução imedia.ta de CIU!as po
pulares er.:. várias cidades do Es
ta.do do Rio Grande do Norte, pela 
Fundação da Casa Popular; com 
parecer favorá:oel da Com.U&ão de 
E.tudo cU:s Indicações. 

PAaECER 

Em todos os centros I' o!dr.des · onde 
&.o numerosos os núcleos operário& é . 
de tõda conveniência e oportunidade 
a ~()nstruçf.o de casas para eles. A cri
se de habitação é verdi.de!ra . calami
dade atu2.lmente, e são as ~es me
nos favom:ids.s da fortuna as que mais 
p~decem si:as conseqüênc!as. OS lu-

. gttres cite.dos pela presente indicação 
estiio no rol de centras opP.rãrios e de
V(:Ul, a nosso ver, ser conte:mplaidos 
com esta nova medida de proteção e 
asst>téncia, qual a construçã.1 pa.'"ll 
eles de habita~ próprias, medldll. ·a 
~r e~:ecutada com a. coopera~ão dcs 
f:v\'·'.lrnos municipais. 

· S!lmQS, pois, de parecer que a presen
te s~gestão de1;e ser eI!1)9.miDhada ao 

Sala das Sessões, 16-5-46. 
o'io Alv~ . 

Jusl;ifica.çiio 

Al!ii-

Ini::iaram-se recentemente as ati
vidades da Fundação da Casa Popa
lar. De acõrdo com. a sua organiza-
· ção, as construções nos municíp1os d1J 
do País serão realizadas em coopera
ção com as prefeituras locais. Natal, 
Mossoró, Areia Branca e Macau, no 
Rio Grande do Norte, constituem 
grandes -centres democrâticos, dos 

-- quais participam considerãveis mas
sas ouerárias, com necessidades pre
mer.tês de habitação. condigna. 

Por esta razão, ê de justiça que 
para ali se voltem. desde já, as 
vistas da nova entidade, por cujo 
êxito fazemos todos os votos, e os 
mais sinceros. 

Com os defeitos da nossa educa
ção politico-soclal é provável que re
por.te, aqui e ali, lastimável igno
rância pela significação dêsse grande 
empreendimento._ Alguns prefeitos do 
interior brasileiro assentam, quase 
sempre, como programa administra
tivo, as ob:.as . de calçamento de ruas, 
const:uções de praças, et::., descuran
do a i;I'2 ve questão da habitação po
pular. 

Não se perde, assim, uma lembran
ça que se faça mais com . o intuito de 
!n;ocz.r a ateução de aamjni stradores 
municip::üs para 2 solução de tão re
le~·:int!)S proble=s. - Aluísio Alves. 
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INDICAÇÃO N.0 139-A - DE 1946 

-- . Sugere ao Poder Execu.tíoo a 
~i;pa1-:!éii.o dos vencimentos dos 
serventuài'ios do Acõrdo de Fo
mento da. Produção Vegetal aos 
11,os e:ctranumerários da União; 
com parecer da Com.issão de Es
tudo das · Indicações. · 

concordamos ciue a indicação s;;ja 
envi!L'Qa ao D.-A. S. P., ce>mo su
gestão. 

Palácio Tiradentes, 9 de agôsto cte 
1946. - Alfredo Sá_. Presidente -
Gcõriel Passos, Relator - - JOTge 
Amado. - Daniel de Caroallio. 
Sa.mpaio Vidal. 

J:m.•cAçÃo N.0 139 - DE is,i,s - ,\ QuE 
SE REFE!IE O PARECER 

r.;_1 Considerando que a lei n.º 199. 
de 10 d:S janeiro de 1936, criou o 
Ser<iço de Acô: do de Fomento da 
Produção Ve;;etal -ou seja um con
vênio entre o Ministério da Agricul- , 
tur?. e os Estados; 

õ) considerando que o Acôrdo foi 
cria.do com o fim de pre>porcionar 
mais ericiência ao fomento agrícola 
do país e. alcançou pleno êxito, fun
cionando hoje em 17 _ Estados e 
abra.ngendo aproximadament~ 3.000 
servidora5: . 

e) considerando que o De<:reto nu
mero 11.159, de 29 de dezembro de 
1942 regulamentou os Acordos de Fo
mtm·to da Produção Vegetal; 

d) consi·derando que o art. 15, ca-
1litulo VII do Decreto n.0 11.159, que 
regulamentou o Acõrdo dispõe que na 
fixação ·do salário do pessoal admi
tido no serviço do Acôrdo, ter-se-ão 
em vista. os salários fixados para os 
extranumerários da. . União; 

e) considerando qtle o re!e:ido pes
so-ol, num menosprêzo à. lei, continua. 
ea.m os mes~os vencimentos vigoran
tes do DEcreto n.• 8.512, de 31 de de· 
zembro de 194!í, quando, na. !orma do 
:refel"ido art. 15, citado acima, deve
riam perceber obedecendo a. tabela 
a de escalà de referência de sa.lãrlos 
Je extranumerârios mensalistas; 

j) conside:-ando que a tabela do 
l>eeSoal do · Acõrdo para o presente 
àn1> de 1946 já. foi a.prova.da pelo 
Sr, Ministro da. Agricultura., a.pesar 
de estar em desa.cõrdo com os De
cretos ns. 11.159 e 8.512; 

g) considerando enfim estarem no 
momento reunidos· nesta capi:ta:l, sob 
a presidência do Sr. Mlmstro da 
Agricultma, os chefes das sessões de 
Fomento Agrícola. nos Estad<>S, tes
temunhas diretas d~ injustiça de que 

estão sendo vítimas êsses servidores 
da União; 

Sugiro so Poder Executivo, por in
termé::lio C:a Mesa da Asrembléla, a 
equiDaraêão imediata dos vencimen
tos ·dcs 's2rventuários do Acõrdo de 
Fcmento ~a Produção Vegetal a-0s 
dos ext::-a:::umerárloo da União (Ta
bela · s do D~rete> n.0 8.512) na. 
ccnformid&de do ar:t. 15 - Capitulo 
VTI do Decreto n.O 11.159. 

Sala das Sessões. 17 de junho de 
1945. - Epilogo ele Campos. 

INDICAÇâo N.0 143-A, DE lr>16 

Sugere ao Po<Ler Executivo o 
aproveitc:.mento nas vagas que se 
verificarem nos quadros perma
'l',entes do funcionalismo público, 
dos funcionários em disponibili
tl.a.de e os ele cc.r9os extintos; co11i 
pareceT da Comissã.o de. Estudo 
das I n::licações. 

PARECER 

Ce>nco1·damos aue a indicação seja. 
encaminhada ao DASP como sujestão. 

Palácio Tiradentes. 9 de agõsto úe 
1945. - Alfredo Sá, Presidente. -
Gabriel Pa.ssos, relator. - Jorge Ama
do. - .Daniel de Cc.rvalho. - Sam-· 
paio V idal. 

INDICAÇÃO N.º 143, DE 1946, A QUE SE 
REFERE O PARECER. 

Considernndo que o Presidente cta 
República se mostra empenhado em 
comprimir as despesas com a admi-
nistração pública; . . 

Considerando que nesse propoS'lto 
mandou sustar, até ulterior delibera
ção, as nomeações para cargos va
gos; 

Considerando que, a.pesar dêsse 
propósito do govêrno, têm sido fei
tas nomeações e promaçõe,s a.gra
vando-se por êsse modo, as despesas 
públicas; 

Considerando que a melhor ma
n.eira de manter os serviços públicos 
sem aumentar as despesas, na hora 
atual é o aproveitamento dos funcio
nários em disponibilidade e os ocupa.n-_ 
tes de cargos extintos; 

Considerando que o Poder Executivo 
acumula as funções legislativas por 
delegação tácita, da Assembléia Cons
tituinte; 

Indico que a Mesa sugira ao Exmo. 
Sr. Presidente da República. a alte
ração do exto <lo a:rt. 83 do Decreto
lei n.0 1. 713, de 28 de outubro de 
1939, de modo que possam ter pre:re-
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rên<:ia, para pl"E€nchimento das va
gas que se verificarem nos quadros 
permanentes do funcionalismo públi
eo, os funcionários em disponibilida
de e os de cargos considerados ex
tintos. 

Ss.l.a das Sessões, em 19 d junho de 
1~. - Café Filho. 

INDICAÇÃO N.º 145-A, DE 1946 

Sugere ao· Poder Exec-utivo o 
aprO'Veitamento dos funcionários 
do extinto Departamento Nacio1J.Q.> 
do Café na Secretaria Geral de 
Agricult-ura. e Comércio, recem 
criada no Distrito Federal. com 
parecer formal da Comissão de 
Estudos das Indicações. 

A indicação n.0 145 de 1946 sugere o 
aproveitamento dos funcicnárlos do 
extinto Departamento Nacional do 
Café na Secretaria Geral de Ag:-i
cultura e Comércio, que acaba de ser 
cris.do no Distrito Federal. 

Nada temes a opor a suges~fro. Opi
namos ravoràvelmente. · 

Desejamos, no e:u.tanto, para anali
sar o primeiro considerando da pro
posição, relembrar que aqueh autar
quia tinha a sua razão de fer, em 
virtude de convênios dos Est::.dos Ca
f~!ros que se realizavam· anualmente 
ou de dois em dois anos, e, na base 
econôl!l.ica, em taxas criadas pc::- co
mum acõrdo entre os Estados produ
tores de café para manu:enção do 
aparelhamento -destinado à defesa d·J 
produto. Tratava-se de um órgão de 
vida efêmera, pois os Estados Cafeei
ros fixavam o prazo de sua duração, 
isto é, dois anos. Concedendo suces
sivamente.diversos prazos de dois anos 
a autarquia prolongou-se até os nos
sos dias, vi vendo quase 15 a::i.os _ Fa
zemos êsse esclarecimento para deixar 
!>em claro que a posição dos funcio
nários do D. N. C. · sempre !oi pre
cária. 

Dado porém lango prazo decorrido 
parece-nos que a sugestão deve ser 
encamlnhada.. 

Sala das Sessões, 22 de julho de 
1946, ...,... Alfredo Sá - Presidente. 
Sam.paio Vidal - Relator. - Jorge 
Amado. - Gabriel Passos. - Daniel 
de Caroalh.o. 

INDICAÇÃO N,o 145, Dll 1946, A QUE SC: 
P.L"ERE O PARECER 

Considerando que foi extimo o D. 
N. C. ficando ao desamparo sem
dcres do Estado sem que culpa a!g-.i
ma lhes assista, na mutação da -poU
tlca cafeeira; 

Considerando que a prõprla Assem
bléia demonstrou o seu vivo interê.~
se por êsses .. brasileiras inopinada
mente desempregados; _ 

Considerando que acaba de -ser 
criada, no Distrito Federal, a Secre
taria Geral de Agricultura, indúS tria 
e Comércio; 

A Comissão Parlamentar indica 
sejam aproveitados nessa Secretaria, 
antes de qualquer outra nomeação os 
servidores do extinto Depa;-tamento 
NaCiõnaldo café. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Jurandir Pires. - José Ro
mero. - Leopoldo Peres. 

INDICAÇÃO N.º 146-A, de 1946· 

Sugere ao PÇider Executivo a ins
ta.lação à'.e sub-agências do Ban
c:o do Brasil nas ci:lad~ de Pa.:L 
dos Ferros e Currais Novos, nó Es
tado do Rio Grande no Norte; oom 
parecer da Comissão de Est!!do 
das .Indicações. 

PAP.ECER 

Sugere a indicação n.0 146 a cria~ 

ção de agências do Banco do Brasil nas 
cidades de Pau dos Ferros e Cur!"'.tis 
Novos, no Rio Grande do Norte. 

As r:izõ:s em que se apoia o pedido 
estão fundamen.tadas na própria m
dicação. Opina., pois, a Comissão no 
sentido de ser ela encaminh!lida à Pre
sidência do Banco do :Brasil, para exa
me do assunto. a fim de Julgar da 
oportunidade ·e conveniência da me
dida pleiteada . 

Sala das Comissões. 16 de julho de 
1946. .;_ Alfredo Sá, Presidente e :Re
lator. - Sampaio Vidal. ·- Jorge 
Amado. - Gabriel Pa-Y.Sos, vencido. 
Somos contrários ao procedimento se
gundo o qual a Assembléia. se diri
ja a entidades privadas (pessoas ju
rfdfoas privadas) para solicitar medi
das ou providências. - Daniel de Car
valho, vencido. 
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INDICAÇÃO N.0 146. DE 1945; A QUE SE 
P.EFERE O PAREc;;R 

Indico que a Mesa sugira à Pre
si.dência do Banco do Brasil s ./ A. '1 
necessidade da instalação nas cida
<ks de Pau dos Ferros e CU..'"mis No
vos, no Rio Grande do Norte. de sut>
agências daquele estabeledml!nto de 
crédito. 

sala das Sessões, 19-6-46. - Al1ii
sio Alves. 

Justiíicação 

Os problemas eco11ômicos do País 
têm sido discutidos largamente da. tri
.buna desba Casa, ~ é pensa:mento 
comum que não será possível dar às 
possibiii<iades de ca,da região o desen
volvimento indispensável sem o alar
ga.mer,to . da rêde de crédito bancário. 

O Banco do Brasil S. A. inantén1, 
no Rio Grande do Norte, m::na agên
cia na capital, e sub-agências E·m 
Mossoró. Açu, Caicó, com apreciá.-

. vel mov:lmento. Poderia, prestando um 
· grande serviço ao Esta-do e incenti
vando de maneira conveniente o co
ruércio, & i11G.ústria, a agricult"'..ira de 
duas outras v.onas do Estado, intalar 
duas sub-agências nas cicin-des de 
Pau dos Ferros e CtL-rais Novos, um:.:. 
no oeste, outra na região do Seridó. 
a:nba:s 1)rodt.1torz.s de algodão, ,e onde 
se desenvolvem a crfação, a e:s:tração de 
minérios, etc. 

Penso mesmo que mediQa.s d!wta 
oro.em não exigem justificações mi
nll'.:Í0$:::.S, tão evidente são as suas ne
cessidade e utilidade. - Alúsio Al
ves. 

1NDICAÇÁO- N.0 148-A, DE i946 

Sugere ao Poder Execu.tivo à 
construção imediata da um.a es
tação de passageiros da Aeror.áu
tioa . Civil e instalação de ilumi
nação r.o campo de aviação de 
Mossoró; com parecer faTJorávez 
d4 Comissão de Estu.do das Indi
cações. 

PARECER 

Na<ia me parece se deva·opôr à in
dicação do nobre representante do Rio 
Grande do Norte, deputa.d-ó Aluísio 
Alves. 

A lmensa extensão territorial do 
país firma. a convicção de que tudo 
quanto se fizer pelo desenvolvime11tu 
do transporte aéreo será meritório e 
digno de tod.<:> ·amparo. Já existe um 
campo de a.Viação em Mossor6. Plei-

teia-se apenas, que se lhe !11lroduzr.m 
melhoramentos essencla.is, uns ten
do em vista a coinodidadc e con!õr
to dos passageiros, oua·os vislndo à. 
sua própria segurança: e os lnterês
~es das com;iannlo.s, cujos a ;•lõe.; ali 
f:::3em pouso. 

Além dcs vantugeng dos inelb.ora
mentos reclamados. há que r.sslnalar, 
a observação, oportunmnent<' !ocali
zad:t na just\ficativ:i., dt" que será pe
queno o Vtllto ::13;; ,; :~}JC5ns ne'!<;ssá
rias à sua ~oncretização. 

Entendo, assim, que !l lndlcdÇÜO me
rece ser encaminhada no rxom~ do 
Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 19 d!! Julho de 
1946. - Alfredo Sei. - Prcsldcnt ... 
Novaes Filho - l'l.cl:nor. Joroc 
Amado. - Gabriel Pas~o~. ..- Dan.fel 
de Carvalho. ~ Sa1npaio Vtdu/. 

INDICAÇÃo N.º 148, A Qtm sr.: , ... ~r.··r: 
O P.\Tif.Cl-:11 

Indico que :t M~~n "'~ lllrt.tn ·"' Po
der Executivo su~crlndo n co·1~tr11~r~o 
í::iedíat:i, de un1:\, c:-.l~l~'i'º clr' f1lL,;5n
geircs da Acron!1uUca Civil ,. hrnla
laçzo 1e ilumlnnç:io llv t''.' 111111> di! 
avi::.ção de M:o,~o~ó. r~:.t1ulo cto Rio 
Grande do Norte. 

$ala d:i.s Scssó~b, 18 etc Jtml1G d~ 

1946. - A!uisto Al1ws. 

,Tusti/lcaç<iCJ 
~ 

Na cidade de M:ornoró. n 1113 lor e a 
- mais importante do interior úo Rio 

Grande d<> Norte, c:r.\s:c um excelen
te campo de a vlnç!lo, de qur ~e ser
vem atualmente, etn servl~o ;:~tn1Lnal 

duas linhas comercial~ - n du. Pa
nair do Brasil e n dn Cruirlt·•· do 
Sul. 
· l"alta complet~r 11qu~Jv llr~ i:c<.1 mt-
lhoramento, realizado hOb n ~dnunl~· 
tração do bri~adc1ro EdU1Lrào Oo1nc3, 
com a construção, peln Ac1•uniut1cn 
Civil, de uma est::içl1o do paun 110Jros 
e instalação de nproprh1doN ~ervtços 

de iluminação elótrlca, obr11• quu exi
gem diminutos rceut'!IOD fln:inctlros, 
com resultados lllcstlmAvol11 QUt'. de 
tão evidentes. d!spen11am •e !11e5 en
careçamos. 

Sala das Sess6eft, 18 dei juni.n de 
1946. - Alufsfo A.l"ti'. 
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J:NDIC.\ÇÃO N.0 157-A, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo bai
xar um decreto-lei . interpretativo 
do § 1.0 , elo art. 4'15, àa Consoli
dação das Leis do Trabalho; com 
parecer da Comissão de Estudo das 
Indicações. 

PARECER 

A i.nd'.cação n.0 157, de autoria dos 
deputados Gurgel do Amaral, Bmiclo 
Fontenelle, Baeta Neves e outros, su
i;ere :io •. Poder Executivo que seja bai
xado um decrcto-ld interpretativo, 
dctc:inlnando que se assegure o em
prê~o nos empregados que tiverem 
ma;~ de dez nnos de casa' ·e queiram 
z·ctor:iar :io serviço, depois de suspen
''º• com a devida :i.lto., o benefício da 
.ipo"entadorl!l, ficar.do facultado ao 
emnrc:;:idor :i sua d!sper.sa, med'.ante 
o p:i:;:am•zn(o da indenização de dois 
meses por ano de serviço, feita a devi
da comprovação da· inconv.:niência ou 
impossibilldaàe de sua readmissão. 

Levando em conta. que o atual Mi
nistro do Trabalho tem dado uma :n
~erpretação das mais reacionárias ao 
s l.º do ll.l't. 475, da Consolidação da.s 
Lej& do Trabalho, em mais uma prova 
daquilo· que já foi chama~o por wn 
deputado trabalhista de "mentalidade 
p>atronal <lo atual Ministro". p~ejucil
cando sempre os empregados. parece
me justo o que sDlicita a indicação. 
Fáz-se, &:m dúv:da, necessária uma 
interpretação mais liberal do referido 
artigo, que impeça o Sr. Ministro do 
'Il.rabalho contlnui a interpretá-lo 
contra os empregados e sempre a fa
vor dos patróes. Sou de pal'ecer !avo
rã.vel à. indicação. 

S::i.~ da Comissão, 25 de julho de 
1946. - Alfred-0 Sã, Presidente. -
Jar9e Amado, Relator .. 

Vencido - Não existe, em boa téc-
11lca, le! lnterpritativa e contra as in
terpretações errôneas ou nócivas a !n
tel'ésse de terceiro cxlstem recursos na 
Jus!!ça. - Gabriel Passos. 

,. c:ic1õo - Estando por cerca doe 30 
cUns a promulgação da ::onstituição, 
niio me parece oportuno sugerir ao 
Governo n expedição de mais um de
cre~lel e êste de caràter !Ilterpreta
tivo. Rleservo·me para examinar a 
Questão como leg'.slador ordínãrio. -
Datdel de carvalho. 

De acôrdo com o Sr. Daniel de ca.r.
valbo. - Sampai-0 Vidal. 

ll.TJllCAÇÃO N.º 157, DE 1946, A. QUJ: SE 
REFERE O PODER 

Atendendo a que a Consolidação 
<las Leis do Tl:abalhll, no § 1.0 -do ·a?
tigo 475, permite a dispensa. de em
pregados que queiram retornar ao ser
viço ,após a suspensão do beneficio 
da. a\}osenta<ioria concedido em 
caráter nrovisório e cessado em con
seqüênciâ de alta no tratamento -
sem abria· expressaexceção para. os 
estáveis, muito embora o mesmo di
ploma legal assegure, mais adia.nte, 
no art. 492, o direito .à- establli<ia.de 
para os que tiverem mais de 10 jUJOS 
de serviço; . 

Considerando que os tribunais tra
.balhistas e. agora, o. Exmo. Sr. Mi
nistro do 'l'rabalho_ Que aprovou pare
cer sôbre a matéria emitido pela Co
missão Permanente de Legislação do 
Trabalho, estão admitindo como lícita 
a dispensa em tais condições, de em
pregados.. _ _estabilizados, determinando 
o riagamento dê -inueniz!>ção cones
pondente apenas :i 1 mês por ano de 
se.-v.iço, sem levar em conta a esta
bilidade funcional; 

Atendendo, ainda, que essa situa
ção de flagrante injustiça, poderia 
ser sanada por, interpretação maiS li
beral do texto legal, ou assegurando
se o emp-rêgo aos estáveis ou autori
zando a sua dispensa com o pagru:nen. 
to de in.denizaão correspondente a 2 
meses de ordenado por ano de casa, 
na hipótese de ser desaconselhável a 
sua. volta ao serviço, de forma a se 
fazer sábia e equitativa combin.açãe> 
do disposto no art. 475, § 1.0 , com o 
preceituado nos ~- 492 . e 496 da 
cons. cit.; 

Tendo em vista, assim, que, na pou
ca clareza da lei, as decisões proferi
das estão preju.clicalldo eno:rmenente 
os emmegados estabilizados, os quais, 
além de terem ficado sêriamente -0ne~ 
rados com despesas para seu trata
mento, encontram-~. ao si;. verem 
curados, a braços co111 o problema. an
gustiante do d,esemprêgo, sem que, ao 
menos, se lhes assegure situação anã-. 
Ioga, quanto a. indenização por tem
JlO de casa, aos que, sendo eStáveis, 
recebem 2 meses pOr ano de serviço 
pelo fato de sua reintegração não ser 
aconselhá.ve! por estarem incompati
billzadt>s com o emll!egador (art. 49S 
da Cons. cit.) : Indico, diante da ne
cessidade de pôr côbro a tão clmnoro
sa injustiça, que: 

- A. Assembléia ~a-clona! constitu
inte sugira ao Poder E:s:ecutivo que 
seja baixado um Decreto.lei inter-
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:p:retativo, determinando que se asse
:;me o emprêgo aos empregaidos que 
iiTerem mais de 10 anos de casa e 
queiram retornar ao serviço depois de 
su..<:penso, com a devida alta, o bene
ticio da aposentadoria, ficando facul
t!lll:lo ao empregador a sua dispensa, 
.mediante ·o pagamento da indeniza-
91'0 de 2 meses por ano de serviço, 
feita a devida comprovação õe con
veniência ou impossibi!ida<le c1 e sus. 
readmissão. 

Rio de Janeiro, em 24 de junho de 
1946. - GurgeZ do Amare:.. - Ben
jamin Farah. - Argemira Figueiredo. 
- Benício Fontenele. - Bae~a Neves. 

Eiizeoio Rocha. - Antônio Sih•a. 
Ezequiel ilfenà.Cs. - RU.i Almeida. 

IN'D!CAÇÃO N.º 161-A, DE 194.5 

Sugere ao Poder Executivo a 
suspen.sã.o da e:r:ecu.cão G'.ris i!.iviàa.s 
da a{lricultztra. e da: º;i::cuária, e só
mente conceder os favores do De
creto n. 0 9. 201 aos Bancos que 
não restringirem o créciito dos de
vedores; com parece-;- fc11orá.vel 
da Co?r.issão de Estuà<J ·'ias Incli
cações. 

Parecer 

A indicação em tela foc~.hza maté
ria de extrema lmport.âncl:i., dada a 
crise que, no momento pe~a sôbre as 
classes ru:rais, notadamenti:, em rela
~º aos criadores, tanto do Brasil 
Central como das demais ""~ões c'.o 
país. -

No que tange à pecuária, a. situa
çoo é delicadíssima e os repefiàos cla
mores, que vêm ecoar na t#róprb As
sembléia, revelam um estado de coi
aas cuja gravidade não PQde se1· obs,.. 
cu:recída. 

Sem que nos atenhamos ao exame 
das suas causas, no Intuito de !i
~ responsabilidades, limitemo-nos a 
acentuar o que ·ocorre nos meios li
gados à indústria pastoril. O muito_. 
debatido problema da inflação do 
eado indiano criou um emlllente qu<'. 
por extensão lembra a crise do enci
lhamento. Negócios vultosos se rea
lizaram por intennêdlo do Banco do 
Brasil e a cresce-nte val1>rizàção do 
uzebú" despertou uma eUfor..s. gene
l'alizada, em cUjo processo ninguem 
ln"evia a perspe~tiva da debacle e da 
desorganização. Estas, porém, vieram. 
mercê de fatores diversos, que não 
Vf'.m a pelo rememorar. 

O jôgo do comércio, sempre e sem
pre alargado, cedo esbarrou diante de 

dois fatos ambos calamitosos. a brus· 
ca desvalorização dos rebanhos e a 
restrição do crédito, o que represen
tou urn golpe de incalCUláveis conse
qüêr:~':as no surto da pect1âria, em 
fase inicial de desenvohimento. 

E:rn!ni.rlanclo, objetivamente. o que 
ocorre principalmente nos meios ::le 
pecualistas, a conclusão qne se tira é 
de que a grande maio:.-ia d'OS negócio~, 
se0ach:; ~a~ ~m1:s?d~. ,., ·,... !' ,_ s c ... a ..... c .. c,) 01..l~ c ... ntr .... L ... m _n. 
préstimos tinhan1 '!1ecess:!cind.: de ne
gociar as sobras dcs rebanhos a fi;n 
éie saldar seus comp!ºOnússos. · Par'l 
isto ~e torr.a':a ureciso e11conlrn.re111. 
compradores e, retraído o crédito, ~a-· 
turalrnentc se retraira1n cs i11te:-es
sados. 

s~m. pessimismo. pois. se pcx!erá di
zer que· a cob:s.11ca e:{ecUti\·a das cJi
vidas le'>ará muitos devedores à in
solvência. com prejuizos para o pró
prio :Sanca do 13:.-as!l e com a decor
rência de asfi:~iar. no n~scedou!"o9 uma 
atividade que se p!·enunciava com. aus
pícios os mais promissores. -

A idéia õe uma suspensão de exe
cução de dividas, lembrada no 2.0 item 
da indicação. me parece, assim, d!gJ.~:J. 
de consideração. 

Não oue a moratória seja a melhor 
providência em favor do dev.;dor, por
que. em última análise, eh repr=
senta a morte do crédito. !\..'!1parac1u 
pela moratória: o devedor, as mais 
das vezes, terá que, de· futuro, de
frontar-se com a desconfia:cça. de 
quem empresta na cautela muito ex
plieá'J'el de melhor defender seus .n
terês$es pecuniários. 

Trata-se. porém. d<> medid:i imp~s
ta por circunstâncias ano•mallSSÍII'as 
e col:ho medida parcial. visan,io a que 
se pense noutros meios de dt-f'esa dos 
interêsses dos agriculto:.-~s e pecuaris
tas, parecendo preferível o método de 
espac;amento de prazos, ensejando, 
pela ampliação do~ períodos de em
préstimos. o recolhimento anual d!' 
quotas mais módicas. 

Concluindo. sou de parecer que a 
indicação apresentada pelo Senado::
Carles Prestes e seus companheiros 
ela. :Saneada · Comunista merece "er 
submetida ao exame do Poder Exe
cutivo, com a ressalva de que as pro
vidências ali lembradas· p~recern fu
gir à alçada do :Ministé-:-io da Agri
cultura, cabendo, antes, ao Ministério 
<la P'azenda. 

E' o que sé me afigura. 
Sala das Sessões. em 19 de julho de 

1946. - Alfredo Sá, Presidente 
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Novc.es Filho Re-!atcr. - Jorge Ama
do - GabHel Pc:::sos. - Daniel tic 
ca"roolho, vencido c;uanto :i. indeter
minação do p:razo no n.0 2 da con
clusão. _,Sampaio Vidal. 

Th,,ICAÇÃO N. o 151~ :CE: !9'46, A QUE SE 
n~ru: O P.1-l\.!:CER: 

Considerando que a pecui1·ia e a 
fonte de riquew em t-Orno da :i.ual 
gira tôda a econom:a do Brasil ~n
tral, abran!;endo M'.iru;.s, São Paulo, 
Mato Grosso, Goiás e Bahia. não d
tando outras regiões do .Pais; 

Considerando que a debad<? da pe· 
cuiria arrastará. consigo tôda a Vida 
e-conômica do Brasil Central, traze;:i
do, como conseqüência, o êxodo das 
populações rurais para as grandes ô
dades, agravando. dêss:e modo. os riro
blemas sociais qu<? assoberbam as ad
::ninistrações urbanas, aumentando o 
número de consumidores e diininuin
do o de prooutores; 

Considerando que os bancos, não 
oJ;stante a facilidade concedida pe!G 
Decreto-lei n.0 9.201 - de redesconto. 
estão restringindo o crédito, e, •té 
em certos casos, amc~c~ndo ou 11ro
movendo a e~ecit~o; ~ 

Considerando cíue os fazendeiros e 
agricultores, ccnceàido maior I1l"tiZ'1, 
mas ~stringido o crédito, não Plld~
rão desen~.rotrer os negócios, nem bª
:ihar para o resgate e pagamen~ de 
juros; 

Indicamos ·ao Poder E.-.::ccutivo. oor 
into...rméàio do Ministro da A~cmiu
ra, sejam tomadas m~didas urgent:>s 
e pr&ticas, como as que se segue~: 

1 - Só conceder os :::avcres do De
creto n.0 9.20:!. aos bancos que não reõ
trinjam os créditos dos devedor(!s, :. 
fim de facilitar a êstes o desenvo1·:i
mento dos negóeios; 

2 - Determinar a suspensão de exe
cuções por divi!l-as da agricult~ e 
da pecuária, ate que se normalize a 
presente situação. 

Sala das &ss&.s, 2 de julho de 19~6. 

- Carlos Prestes. - Greaório Bezer
ra. - Batista Neto. - Càire~ de Bri
to. - José Ciispim. - Jorge Amado. 
- Oswa.ldo Pacheco. - Agostinho de 
Oliveira. - Carlos .'l!:arignella. 

FC<ieral; com parecer favorável ila 
Comissão à.e Esturlo das Intllcfll
ções .. 

PARECEll. 

A ;iresente indicação trata de m!l
téri& atinente ao Pode:- Executivo, fu
gindo, J?Qrtanto. da alçada da Asseitl
bléia Constituinte, po\s, esta desconhe
ce fuos ::azões das detenrõer; alegadas e 
o re.me;filo legal para as solturas é de 
competência do Poder Judi;~iá.rio. 

Anesar disso, não som;s pelo arqlll
vaniento, mas, respeitando a hal'monla. 
dos ?e.deres, somos que a manifes~ação 
àos signatários da. Indicação, seja en
cami1lhadà ::.o Poder Executivo paro s. 
~nreciaçãG que merecer. 

S. S .• 23 'ãe julho <le 1946. - Alire
do Sá., Presidente. - Sampaio Viã.a.Z. 
relato::. - Jorge Amado, voto pel& 
a'j}t<m!Çâ<>cia indicação que é das ma.IJ;. 
justas. - Gabriel Passos. - Domei 
de Carvallto. 

IND!CM)hO N.º 167, DE 1246, A QUE SE !tS-
. l'ERE O PARECER 

Esteve ontem nesta Casa numerosa 
comist1'.o de portuários que veiu ape
iar ua;a esta egrégia Assembléia a 
fim ·ac que interceda. iWito ao Poder 
Executivo para que êste providencie 
junto b<. Polícia, mandando pôr em li
berdade imediata diversos trabalha.
dores :;:ue foram presos, sem motivo 
<;ue "" ~nquadre em disposições ~e
gais. 

Os r.ortuá.xios negam-se a descru:
rega::.- ·o navio espanhol "Ortega", 
única forma que têm . de ma.nl.fest&r 
seu repúdio ao regime franquista im
perante em Espanha. 

A P..::>licia exorbita de suas hm
ções, prendendo e ameaçando os t::a.
balhadores do pôrto. O objetivo prin
cipo.·1 dêst;e requerimento é, pois 1Y.1ra. 
que devolvam à liberdade os por~•.it\.
rios presos. · 

Sa!a. das Sessões, em 3 de jUlhG de 
1946. - Ctzm1JoS Verga!. - Oswal4o 
Pacneeo. - Gilberto Freyre. - Lixo 
Machafi.o. - Nestor Duarte. - Flore& 
da Cu'!111a. - Roberto GT.asser. 
Alarico Pach.eco. - José Leomil. 

- 0 • ,, Epiloga de Campos. - José Augusto. 
INDICAÇAO N. 167-A DE 1946 ·:.:: - Osmar de Aquino. - José C'ón~ 
Sugere ao Poder Executivo a ne- '.!,d.ido. - Jorge Amaff-o. - Agrícola - ""'°""de~""'°' I"° B-. - Seriena110 Nunes. -em liberdade os portuários que, por ·carlos MaTighella. - Matias Olf"lfl-

se terem negado a descarregar o mo. - Café Filh-0. - João Bote-
ruwio espanhol "Ortega", toram Ih.o. - Ali011Ulr Ba.leelro. - Ltlfc 
detidos pela Polícia do · Distrtio· r.ago. 
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INDICAÇÍÍO N.0 ~73-A, DE 194~ 

Sugere a criação de u11i órgão 
destinado a incrementa;r a cultura 
do trigo, com parecer contrâ.:-io 
da Comissão de Estudo das l1uJ.i
cações, e votos em sepu:raào dos 
deputa.elos Jorge Amado, Sc:mpaio 
Vidal e Segcilas Viana. 

1 - A indicação n.0 173, de at:vorin 
do ilustre re!Jresentante pau!if~.a Se
nhor Horácio Laf-er. sugere a criação 
urgente de. uma autarquia que "supe
rint-enda ns condições indisp-er!sii.veis 
ao desenvolvimento da cultura do tri
·go brasileiro e tenha poderes para, 
.sem delongas e com autoridade, pla
Eificar e executar uma politi-::a que 

· gar:mta ao Brasil, em prazo ac'.equa
do, a produção da quantidade tot:il 
do trigo que consome''. 

&se órgão especializado f!:;:aria. des
de logo, as áreas destinadas à t.riti
eultuxa, asseguraria a lavoura trlticula 
~os requísiws de viabilidade e-conô
mica e financeira, come o prêço mi
slimo rrrevogã. vel de cinco ancs. pe!o 

·menos, financiamento, construção de 
:silos e câmarn.s de e::;:pui·go, ::.qukiçü.o 
de safras pelo govêrno, aparelliamen
t.o de transpcrte, e outros". 

2 - A l." observação que ocorre 
após a leitura da indicação é que ela 
econselha a criação de mais um órgão 
pa.raestatll de economia dirigida., mais 
1llJl Instituw, m!l!s uma inter;.anção 
direta do Estado na economia na.cio
lla.l, mais um aparelho de compr.:ssão 
da liberdade ~conômica com ineVit§.
ve:! rdle.'(O no campo das liberdades 
1>ollticas. 

Ora, na Carta de Teresópolis, as 
classes produtoras reconheceram que a 
<>rdem econômic:i. brasileira se funde 
l'.!o princ!pio da liberdade e no pri
mado da inicia tiva priv:i.da, cabendo 
iao Estado criar condições favoráveis 
~o desenvolvimento das liberdades pri
"Vadas, anim.á-l::l.s, auXillá-las, facili
tar-lhes a organização e prestar-lhes 
assistência técnica. Só excepcional
mente, exerceria o Estado ação direta 
11a.ra. suprir as deficiências da inicia
tiva particular. 

Em .abril do corrente ano, o Senhor 
Presidente da República constituiu 
uma Comissão forma.da pelo senhores 
Ministros· da Fazenda, da Agricultur9. 
e do Trabalho, para estudar a situaçã.) 
4os Institutos autãrquicos e opinar . 
aôbre a conveniência ou não da sua 
contlnuida.de. 

Parece, pois, de elementar prudência 
r.gusroar o relatório dessa Comissão 

antes de pro116r ~i..c Govê1·no a criação 
de novos órgãos autárquicos. 

3 - Outra consideração que ilne
diatamente aco:!e ao espírito é a da 
ausência de q u a 1 quer referência a· 
; e e u r s os financeiros destinados ao 
~usteio do novo aparê!ho burocrático 
e técnico, ao pagamento do seu pessoal, 
da construção de silos e câmaras de 
·expurgo, dos .materiais e equipamento 
·no transporte e. sobretudo, ao fiil3Jl
ciamen to das safras e sua aquisiçá') 
pelo Govêrno. 

A. omissão da fonte de receit!t para 
tão avultada cies;:>esa tanto pode su
gerir a hipótese de novas taxas ou de 
no•1os impostos como a de uma emissão 
especial para o trigo, baseada no 
conceito corrente em certos meios, se
.gundo o qual a emissão de dinheiio 
;iara o aum.ento da prc-dução não 
·causa mal al;>1Ull à .,.ida financeira do 
pais e só lhe traz béneficios. 

Não pode hr.ver maior heresia em 
ciência econômica e financeira. Os 
males da inflaçãe>, que anunciei com 
bastante antecooência, aí estão pa
·1entes aos olhos menos abervas à 
reallda.de, e ainda não se manifesta
ram em tõda a sua plenitude. O am
biente está saturado de papel mceda 
e qualquer ·nova dose de veneno exer
. cerá açãc mais pernicio:a do que as 
doses maciças introduzidas na circula
ção do período ditatorial. 

A inflação, co:n tc<lo o seu cortêjo 
de misérias, coustltuiu o grande fla
:;elo a vencer com tôdas as fôrças de 
uma energia viril. 

Não se deve, i;ior cons-eguinte, pensar 
em qualquer :mmento de inflacão nem 
tão pouco em acréscimo de despesas 
no mc·mento em que incumbe ao Go
vêrno o deV'er de cortar inexoràvel
mente os ga.'.:tos para equilibrar o 
orçamento da República. 

4 - A indicação padece ainda de 
outro grave defeito, qual o de não 
levar em ccnta as vantagens da. di
visão do trabalho entr-a os povos e os 
benefícios derivados do comércio in
ternacional. 

Alast.ra-se entre nós, pela; lgnorê.n
c!a dcs princípils da·-ciência econô
mica, a crença de que, se pocL"'77tos 
produzir trigo, dev..."77'.os produzir êsre 
cereal, libe=tando-nos as:.im da. de
pendência de· países estrangeiros 
quanto a êste a.rtigo essencial à. ali
mentação do povo. 

Para êste extrema.de nac!onalísmo, 
a que parece filiar-se a indicação, o 
ideal seria a auto suficiência, !lcando 
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o comércio internacional reservado comércio c.::m os países produto.res a.e 
para a expor.,a,gão de excedentes do trigo, notsàamente com· a .Argentma 
consumo interno. Até alcançar a meta que tem, como a Hngr"ia, a Ucrânia, 
desejada vigoraria e· lema - exportar o Canadá. e os Estados Unidos, mag
muito e importar pouco. nif.icas planícies adequadas à prcdu-

Não pode haver maio::.- engano na ç&o do trigo a prêço baixo. 
compreensão da natureza do comércio como, = última análise, as m-erca
internacional e d&.s vantagens efetivas dorias se :;:;agam com merca.dorias, não 
dêste para a vida do nssc· povo. · o êno •est:'!. em suprimir qualquer VeJO como :xideria a Argentina pagar 

o café, C· mate, os tecidos e outros 
consideração pelo custo do trigo ou pmdutos -do· Brasil, uma vez esta.nc&
pelo preço que o consumidor terá de da a imponação ele trigo. 
pag:i.r por êle. 

O intercâmbio de mercadC"tias cons- A quedn. de fomecimentos dêsse ac-
tituiu tuna necessidade inerente à di- tigo <ie alin:.entação decorre· de ca.usall 
\-ersid.s.-de das condições de cada país. transitóri.as conhecidas e que a. .AI
Baseia-se na utilização mais produtiva gentina e o l3rasil, irmanados -
do trabalho do capital e dos recursos mesm:c. desejo siricero e empenhadQS 
naturais. Fruto da especialização, o· em esforços comuns, procuram remo
comércio interoac.ional conccrre para ver dentro do mais breve prazo. 
aU1llentar a renda e o padrão de Vida Enquant-0 não se normaliza a situ&- . 
de cada povo. ção, o conv.&nio existente entre os dd.G 

Nesta matéria, continua a dominar --pa.fses náo impede a mistura do :trigo 
o teoria clássica dos custos · compara- com · ã 'fêcuh de mandioca, conforme 
tivos de Ricardc·, com os esclareci- plano já experimentado, com - o :fubé; 
mentos e modificações nefa introduzi- · de m11hc.. como a.gora se está. pra.ti
dos pelos seus sucessores (Mill, Marc- cando e mnda com a farinha de a.r-· 
shal, Ohlin, Haber!er, TaUSS1g. etc.) . · roz segundo preconisa o competente 

Entre os efeitos do com:ércio inter- especialista. professor Silva Melo. 
n~onal, ~vulta o da utilização_ mais 7 - ~ resumo parece-se que: a) 
efic1ente o.os fatc.·:res de prOd)lçao, de 0 proble:na agrCJnôm.ico do trigc já se 
modo q~e. cad_a país se _beneficia ~m acha resolvido pelos nossos . técmcos, 
a ~pec~açao geográfica e adqmre, pelos órgãos norma.is da administraÇão, 
a$Sim., maior lucro real. competindo ao Govêrno estimular pe-
n.~o n~s leva ao ex8.II!e ~e outro as• a sua cultura, como propus no dis-

pecw :re.evante da questao. curso de 25 de abril dêste ano; b) o 
5 - A indicação também não teve problema econômico do· trig<> ainda. 

em vista a situação, em que se en- está em estudos e muito dificilmente, 
contra o Brasil, de pleno emprêgo elos a não ser em cer..as áreas da campe.--
fatõres ele prorlu.ção, objeto de pa- nha Rio-gra.ndense e de Brasil Ceu.
cientes estudos de. professor Eugênio t~al, podc:-á apres·entar resultados sa.
Gudin. . tisfatórios na competição com o tri-

Segun-do o prilneiro princípio for- go argeutino: e) dentro da realidade 
mulado por êste mestre perante a br:;i,sileira o decret_o 6.170, de 5 de ja.
Comissão de Pl3.llejamento Econômi- neiro de 1~44, cr.ou, e o n.O 20.50'1, 
c:o - "uma vez atingido o emprêgo de 25 de j~n-eirc· ·de 1945, !egu}amen
tc·tal, novos em'jlreendimentos farão tou o ~erv~ço de Expa.ru.ao .do Tri
subir o:; preços = não farão cres- go, destmaco a fomentar, ane:nt!l-1' ~ 
c:er .:?. p::odução". controlar a produção, o comércio e 

Com efeito, para aumentai: substan- a indústri::r do tri;ic·;. dQ _êste Serviço 
cialmente a proclução do ti:igo, tere- de h"Pa~;,,o do Tr:tgo Já promoveu 
mos de retixar capitais braços e ter- a garantls. de preço,s minlmos com-

. ras utilizadas na produção de cutros pensa~o!Cs aos . tnt1~ultores, o que 
artigos. 'Só se C1lnseguirá. a transfe- consta o.a. porta....-m numero 39.1 _de 29 
rência dêsses fatores de produção, pa- de dez~on· ~e 19'44 do Mimst~rio 
gando maior salário ao trabalhador, da Agr;_cultura, e> o:itras providen

, m1tis alto juro ao capital, maior prê- elas es~ao. send~ tomaaas pelo <:ompe-
Çc• pelo arrendamento ou compra das tente aire,.,~ d~e $en1ço de,ntro dll.ç 
terras. Logo iremos produzir trigo nou;as poss1bl.l!dades econôlillcas. 

· niais c9.l'o à 'custa de outl'~ .. cousas 8 - ~essas condições. já; eAistind<I 
que dei."l:arâo de ser prodUZidas. órgão pr;3j:ric· psra tratar da expan-

6 - Finalmente, de acôrdo com os são da cu!tura- do trigo nCJ :Sras!l,. 
princlpios da ciência. econômica, de- suo, pelos motivos expostos, pelo ar
Yemos desejar o equilíbrio do nosso quivamento da. indicação, embOr& re-
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conheçã cs nobr<?s intui:os do seu sig
natário. 

Sala das Sessões, em 16 àe julho de 
19.:S. - Alfredo Sá, Presidente. -
Dar.iel de carvc.lho, Relator. - Ga
briel Passos, pelas conclusões. 

VOTO EM SEPARADO llO DI:PUTAlJO 
JORGZ AMADO 

o ilustre relator, deputado Daniel 
de Carvalho, conclue pelo arquivz.
mento da indicação, conclUEãc. da qual 
.discordo. Sem debl:ar de reconhecer o 
brilhantismo e a cultura revelados no 
ps.r~cer sou de opinião que a Indica
ção 173 deve ser aprovada. 

E isso porque o que se Propõe na 
Indica,çií.o em· ca u.::a não é prõpria
mente um "aparelho de com-pressão 
da liberdade econômica", como afirma 
o ilustre relator, já que se trata sõ
mente de estimulo á produção de tri
go, sem dúvida necessário· ao abaste
cimento de nossa população. Ao con
trãrio do que pa.N?ce ao culto relator. 
o que a Indicação pretende é justa
mente aquilo reclama.de. pela Carta de 
Teresópolis quando diz caber "ao Es
ta.do criar condições favorá'l'.eis ao de
:;envolvimento das ativldades priva
da:;, animá-las, auxiliá-las, facilitar
llles a organização e prestar-lhes as
sistência técnica". 

Não acho que procedam -tão pouco 
as considerações em relação aos recur
sos financeiros necessários à pratica 
das medidas propostas pela Indicação. 
Elas poderão conccil:"rer em tal medida 
para o estimulo i produção que de 
rornra algum.a agravarão o processo 
da inflação. Ao contrãric· poderão 
mesmo co~stituir medida prática, de 
carâte1· econômico, contra :i. infla
ção. 

O quarto argumento do ilustre re
le.ter centra a indicação refere-se à. 
divisãc· do trabalho, e com êle tam
pouco concordo. O Brasil produz trigo 
e já produziu mesmo em maior esca
la. E essa produção é indispensável a 
fim cie libertar nosso povc da explo
reção pelo monopólio inglês de Bunge 
Born exportador do trigo argentino e 
senhor dcs moinho~ de nossas princi
pais cidades, monopólio que impõe 
preços e. düiéulta p abastecimento 
de i1osso povo. 

A JJ,!odução nacions.l tem sido até 
agora orients.<ia segundo cs inrerêsses 
dos grandes bancos estrangeiros, e 
não ~egundo os interêsses do nosso 
povo. Café,. algodão, etc., para. ex
pcrtar, em vez de trigo e outros arti-

gos indisp~!1;;:ii.'eis à alime11tação po
pular. 

E quanto ao argumento do cu~to de 
produção teoria clássica a que se re
fere o re!atw - já não tem nos c!ias 
de hoje razãc de ser. A garantia do 
abastecimento regular da população é 
superior a tudo e nêsse ·sentido se 
justifica a intervenção do Estado, in
clu:;ive com a g.~,rantia de subsidio 
aos i~rodutores. 

Ache que o m-gumento do item 5 dv 
parec;;r tampoi.:co procede. No Brasil 
não há pràp::hmente falta de braços 
mas condições de traóalho .tão humi
lha:ites na agricnltura que determi
mm1 o êxodo rural e a permanência 
de milhões cie J;:asileiros no interior 
do país, ccmpletamente desligados do 
mercado porque nada produzem e na
da co115omem - plantam apenas ;>ara 
comer. 

p._ produção de trigo, estimulada., as
sistida, auxiliada pelo Estado poderá 
conco::-rer pai·a melhorar e mcãern1.~ar 
nossa agri~ultura. 

Quanto ao nosso comércio com. a. 
Argentina dispõe de outros artigos que 
poderemos ccmprs.r, com:o também 
po:rque com a nossa produção de trigo 
será estimulado o consumo do pá.o 
em nosso terra, heje dos mais ba.ixos 
no muLdo. 

E, quanto as conclusões: ~ 

a) o problem:i agronómico do >rii;o 
não está resol\1ido. 

Muito ncs resta s. fazer nêsse septi
co. E ba3ta:i:: abrir r.. oportunidade de 
um melllor estudo do assunto pa.--a 
justifics.r a Indicação. 

b) a producão económica do trigo 
àeoende de eS'tudo mais aprofundado 
dÔ problema, não só agronómico. da 
natureza do solo, da seleção de l:le
mentes, como também: dos prob~mas 
de técnicos agr!cc12. e de divisá:> de 
terra. c.."'iação da peque!l3. propried:l.
de. etc. 

e. d. e) iteus que se ref·erem ao ~!'
vico ce E.-:pansão do Trigo cuja ati
vidaC.e só pcderã se!' estimulada com 
a ::i.provação da ln.dicaçiio em estudo. 

Concluo assim, centra o pa.recp-. 
imediato, 'ao qual me refiro com. a. 
melho:: admiração; Sou de pare~er 

favorável à. indicação e nêsse sentido 
voto. 

Sa.!a. aas Comiesõcs, em 19 de julho 
de 1946. - Jorge Amado. 
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\ 
'l'OÃO ~I SEPARADO DO DEPUT,\DO 

SAMPAIO VIDAL 
çiio de viabilidade dêsse ·cultivo, pois 
com pouco mais de esfôrçc, orientação 
e in::entivo produzirão para o próprio 
consumo e seguramente terão exces-Somos pela conclusão do parecer do 

nobre Deputado Da..'lie! de Carvalho, 
Relator da presente Indicação, apenas ~º.As experiências re:i.li.zadas em gra.n
por esr.a=os de acôrdo que não deve de escala no Estado de São Paulo no 
ser criada uma autarquia para o trigc. norte do P<:rllllá, no sul de wwis. e 
Entendemos que o fomento dêsse c~-
real pode e deve .ser feito nos quadros em Gciás autoriza-nos a assegurar 
ad:::inistrativos existentes, isto é Mi- êxito como cultura subsldiária, tl.pica
nistério da Agricultura e Secretaria mente hibernal, visto ter efetuada no 
da Agricultura dos Estados. e.liadas período compreendido entre a colheita 
ambas às J),,Iunícipalidades. Manífes- e a plantação -das-culturas de verão. 
tamos, porém, nc sso desacôrdo com os não necessitamos de nossos braços, ma.s 
fundam<mtos do parecer do ilustre apenas, aproveitando ao máximo as 
Deputado que entende que não possui- terras utilizadas com outra:; cultura.s 

d . - · e com os mesmos obreiros, não sendo 
mos con içoes econômicas para a pro- para despresar, 0 encarecimento do 
dução do trigo e devemos ncs reser-
var para a produção de outros produ- solo, em _matéria orgânica, com a :ln-
tos, pe-~uliares às notsas condições, corp~f_;çao rl~s raízes e d~. rasto).ho 
deixando o trigo para os países que do t!-,,0 à te:rll:• fora a _utiJ!zaçã.o da. 
ncs adquirem às utilidades ·que não--~hil, de múltiplas aplicaçocs. ta:n~ 
produzem. E' a tese clássica de não p~a forragem, . como para as mdús 
pretm:.dermos a auto-suficiência, e, .nas· . . _ 
faciJitar, pela nossa economia o ir.- . R;fen:D'.!o-nos ~ _a.daptaçao !3-as va-
tercAmbio intºrnacional ned~des as conci~çoes cli_maténcas. Na 

<• • ~ • • campan.':la do -tngc realizada <fo 1938 
Cult:va-~ o t:t1go desd~.100 metros a 1942 pelo Ministério da Agricultura, 

até tres mll met.ro_s _de alt1.ude e. c:in- ensaios feitos com' 150 variedades de 
s~di:::ra~se _coll!c .mmmi:as _as P!i:cip1ta- trigo, provaram satisfatàriamente pa.
çoes p.uvio::i::etnca_s de _2::>0 milimetros ra 0 centro Meridional do Brasil, 
durante o ciclo vegetativo. ".:,_.,•a. ··a:·'..e--:"'"..::~.~ <::"-"-.d'"" r...,. 5~ dests.-

"'·-~- . .. __ .............. ~, ...... _ .... ....... .... 
Os dados cllmstolôgicos oe:olhidos car peia. resistência à sêc3. e as doen

durante cérca .de trinta anos no Esta- ç~ cripgamicas e muitc p.!!rticular
do de São Paulc, que podemos genera- mente e ferrugem, à cárie e ao car
Jisar para o Paraná, Sul de Minas e vão, além do "Puza 4;;, as seguintes: 
Golás demonstra-nos que, as precipi- "Cincans", "Frontana 1.974-37", 
tações de chuvas no período que vai "COronat!on" "Frontana 1.971-37" 
de março até agôsto são superiores "Kênia 155 ", "Florence 671-34" "Flo
aos 250 milímetros, mínima necessâr!a reana 67!-36" e vârias linhagens do 
pa:-a a cultura, desenvoIVimento e "Florestana" sobressaindo-se a "Ban
granação. Aliás, parece-nos ()Cioso !a- deirantes que apresentou apenas 110 
lar eas exigências do trigo no que se dias de clclc vegetativo. 
refere ao clima. se êle completa, per- ~onõmicamente, a produção do 
feitamente. as suas fases vegetativas, trigo é perfeitamente realizável, môr
desde o Trópico -do Cancer até a Cfr- mente nos dias de hoje e mque o 
culc· Artice, e do Trô~ico <io Cap~- prêço dêsse cere~.l atinge a Cr$ 1,60 
córnlo até 40 graus altitude Sul, POlS 0 quilo e a produção comum dá um 

- além dos principais centros produtores rendimento médic de 3.000 quilos por 
existentes tambénr na índia. Egito, alqueire paulista, deixando, portanto, 
AutTália, Algéria, rv~rrocos, Oceania, uma margem apreciável de lucro U
Japão, União da Africa do Sul. etc.. qui<lo. tornando-se, desta forma, uma 
regiões que não eétão em melhores cultura lucra.tiv:s. 
condicões metecrolôgi.cas do- Centro A campanha a se empreender de-
Mer!dlonal do Brasil. veria visar de início a produção para. 

A questão estã. em adaptar nossas o consumo lccal d~s respec~ivos Mu- · 
con-dições cliir.atéricas, às caracteris- nicipios e redondesas, moendo-se o 
ticas ínt:-ínsecas das variedades, com trigo nos próprios moinhos de fubá. 
os métodos culturais e épocas da se- como se vem fazendc, desde hã mui
meadura. to tempo no Paraná. Santa Cata.-

Os Estados do Paraná, Santa Cata- Tina e Rio Grande do Sul. . 
rlna. e Rio Grande do Sul possuindo O lavrador quando planta o feijão, 
condições próprias p:u'a o cultivo do o milho e o arros para e seu gasto, 
trigo, ná~ necessitam de . demonstra- não cuida. de saber o prêço da. .Pro-
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dução, porque êle visa abas~er-se 
e vender o excesso pelo prêço cor
rente. A· sem.a dêsses excessos é que 
faz tal como se dá com o arrôs e 
com o feijão, a grande produção, que 
entra para o comércio e vae para a 
indústria, e se destina ao a'bastici
ment-O das grandes cida<ies. 

Ja em 1943 o Sr. Carlcs Gayer ·em 
relatório apresentado- ao Sr. Inter
ventor Federal em São Paulo, previa: 
"E' natural que, após guerra, haja 
co11Siderável falta de trigo no m:er
cado mundial, em virtude da elimi
nação ou sensível diminuição da pro-

/ dução de trigo nos países empenha
dos nesta guerra. 

Assim sen:'io, serão provàvelmente, 
somente o Canadá e Argentina os 
únicos países que poderão fornecer 
trigo aos países da Europa:, por pre
ços vantajcsos, tornando-se, P<JIS, 
mais difícil a · aquisição dêsse cereal, 
pai-a suprir as neca!:sidades do con
sumo da farinha de trigo no Bra-
sil11. ,, 

Esta previsão leva-nos a considerar 
uma necessidades premente e um de
ver de patriotismo todo e • qualquer 
esfôrço para a sclução definitiva ao 
problema da produção nacional do 
trigo. 

A simples evasão do nosso ouro 
para ir buscar ê!;se alimento seria 
motive sufici·ente para a campanha. 
do trigo, sàm:ente o Estado óe São 
Paulo, que consome 43 % da impor
tação brasileira precisa de 500 mil 
toneladas por ano q11e, ao prêço· de 
CrS 1.60 o quilo. .eleva.-se a cifra 
respeitávd de oitocentos milhões de 
cruzeiros. 

Quando lemos na "La autr1·quia én 
la Economia Argentina" _ : ·rucuman 
1942) de Solene Pena, C!U'3 c Brasil 
consome apenas 25 quilos por ano 
por habitante e .a Argentina 190 qui
los é que. compreendemos como aquê
le país está criando uma raça forte 
e feliZ, pois é ccndição básica, a boa 
alimentação. Nêsse mesmo livro faz 
uma referência imp.J"essionante. Cita 
que o levantamento ~alizado, pelo 
Ministério da Agricultura do Brasil 
·revelou possuir o nosso país uma 
área total apta pua. o cultivo do 
trigo de 53 m:ilhõcs de hetares, o 
que equivale a uma cifra nove vêzes 
superior à área cultivada na Argen
tina com êsse cereal. E acrescenta, 

. alertando as autoridll.des argentinas, 
se a campar.ha Iniciada pelo Mi
nistério da ·Agricultura em 1938, con
seguir o· cultivo à!l> décima parte da 

área cultivável, perderá a Argenti
na o mercado brasileiro. E termina, 
com satisfação, o recente Convênio 
com o Brasil da diminuição paula
tina,_ até a extinção dos substitut-Os 
da fa.tinha de trigo, favorece ao trigo 
argentino. 

Mesmo sob o aspecto internacional 
de intercâmbio de mercaAorias, de
vemos estal' prevenidos, pois e feno
meno .do êxodo dos campos para ai; 

cidades, também se processa na Ar
gentina, de uma form:a mais acentua
da, e, serla licito e lógico prever, que 
dentro de poucts anos a Argentin.s. 
estará produzindo apenas para o seu 
consumo senão reccze:: braços abun
dantes para manter a sua área de 
cultm:a.. 

A aplicação do mesmo plano exi~

tente no Rio Grande de Sul da Ins
petoria do Trii;o <subor<liilada à Se
cretal'ia da Agricultura) que se des· 
dobra em Campos de MUltlplicaç~o. 

e, êste, po:: sua vez, · em Campos de 
Cooper.,ção é de fácil aplicação em 
muitc s est1dos bro.sieliros e libertar
nos-ia dentro de um quatriênio, da 
impoi:tação dêsse oereal. 

São Paulo já tem organizado o seu 
plano para a cultura do .trigo para. 
o ano de 1947. A aquisição de L"lil 
tonel:.das àe sementzs P·S.l"'& fo'!:'D.eci
mentos aos interessados. :rnspeção pré
via das terras pelos Agrônomos Regio
na.is. A o:-ganlzação de Campos de 
Cc-0peração. Financiamento das cul
turas. Isso, tendo a supervisão da Ins
petoria Region3.l do Serviço . de Ex
pamão do trigo que conta com vinte 
sub-Estações Experimentais do Insti
tuto Agronômicc, com as Escolas Prá
ticas de Agricultura; com o inestimá
vel auxilio da seção do Fomento Agrí
cola Federal e suas Estações Experi
mentais, de Ipanema, são Simão, de 
Botucatu, Süc carlos; cento __ e vJJ:te 
.Agrônomos espalhados pelo Interior 
do &tado e a grande organizacáo 
agrícola que ~o r..s Fazendas Pauli~
tas. Não devemcs nos deter diante da 
pals.Vra dos doutos 'Estrangeiros. O 
professor Girolamo Azi, da Unive.'"Si
dade de Perugia, em _seu relatório, 
apresentado em 1937 ao Sr. Ministro 
da ·Agricultura ·do :SrasU afi!mava 
e.."Jfüticamente: "No P..io Grande do 
Sul, como se deprende íàcilmente do 
exam:e dos qu:i.dros seguintes. as con
dições meteorológicas são nitidamente 
desfavoráveis", o que a experiência 
gaucha veio desmentir, ::i.presentando
nos produção apreciável e econômica. 
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Vamos, porém, aproveitar um pou- culado tcdo o estudo técnico do pre
ce os' ensinamentos daquele profes- blema,; 
sor, quando no seu trabalho "O meio c> que sejam assegurados os requi
físico, e a prcdução agrária", referin- sitos de viabilidade econômica e :ti
do-se as colhei·tas de trigo, na Esta- nanceira, como Pl"eço mfnim<J Wi-evo
ção Fogia, durante um decênio, cons- gável durante cinco anos pelo m:enos, 
tatou, 3 anos de colheita abu:ndante, câmaras de expurgo, aquisiçã<> da sa
du:u; de colheita média e cinco de es- fra pelo ·govêrno aparelhamento de 
cassa. produção. Esta sua lição serve transporte,. e outros; 
de advertência para que o ·fracasso d) que êste órgão_ criado com ur-
de , um ar.o traga o desânimo, pois 
· f - · · das ult gência, tenha pcderes Para sem delon-
e um enomeno propno c u- gas e com autoridade, planificar e 
ras. _ r li- - executar uma politica que garanta ao 

Todos os estudo~ acham se_ _ea Brasil, em prazo adequado, a produ-
2ados. Pessoa~ !kc~co e espec~alizado ção da quantidãde total do trigo que 
temos no :Mimsténo da Agricultura . 
e nas Secreta.rias dos Estados: A Car- consome, . 
teira Agrícola e os Bancos de Estado e) Q_?e pre!~~nc1alme~te J.?ara .a. 
estão em condições de atender a par- e'5ecuçao _da P?·~ti~a. do tr~gt• este ór
te financeira. Resta-nos apenas ânim:o .. g:;_o recorre ~ im~ia~1va pnvada, atra
e determinação para empreendei: a ves de· empresas idoneas e seja. con.s-

. camp:mha com absoluta certeza de tituido por homens práticos em· orga-
êxito. ' nizações agr!colas e homer~ais e téc-

Eis pcrque. diSC<>rdamos do n()bre nices de comprovada capacidade. 
Relator, e oferecemos o presente voto Sala das Sessões, 9 de julho de 1946. 
em separado. - Horácio Lafe:r. 

S. s. 22-7-46. - Sampaio Vidal. 

VOTO EM SEPARAnQ DO DEPUTADO 
SEGllDAS VIANA: 

Não sou contrário aos órgãos au
târquico.s mas entendo que em :face 
dcs princ!pios econômicos vigentes no 
p;:.is tais órgãos não podem exercer 
em tôda plenitude suas funções: Isso 
só se darã quando tivermos iniciado 
a a.li eração dl'l. estrutura econômica, 
ac!Ir.itindo maior intervenção do Es
tado 1rn solução dcs problemas bási
cos, sejam: da indústria, sejam de 
r.limentação, etc. 

Voto pela conclusão. 

IN&ICF.ÇhO N.0 173. DE 1946, A 
QUE SE UEFERE O PARECER 

Considerando que o Brasil possui tõ
das as condicões meso!ógicas para 
produzir ,trigc ; que são inseguras a.s 
garantias de supritrulnto para o futu-. 
ro; que o suprimento de alimentação 
ao povo, e sobretudo de pão, é impe
ra.tive da defesa nacional; requeiro se 
digne a Assembléia Cc:nstituinte ma
ni!estar ao Govêrno a urgente neces
sidade de: 

a J ser criado um órgão especializa
do que superintenda as condições in
dispensáveis ao desen·1olvimento da 
cultura do trigo brasileiro; 

b) que áreas sejam fixadas e desti
na.das a esta. cultlll'a, bem como, arti-

INDICAÇÃO N.0 208-.A, DE 1946 · 

Sugere ao Po4er Executivo pro
videnciar o reajustamento dos 
vencimentos dos soldados, cabos 
e sargentos da Polícia Militar do 
Distrito Federal; com parecer fa
vorável da Comissão de -Estudo 
das Indicações. 

PARECEI\ 

A sugestão é no sentido de ser con
siderada a conveniência do exame dos 
soldes dos soldados de policia, para. 
reajustá-los ao padrão de vidat atual 

Parece-nos que, enquanto nao fôr 
estancada a inflação, estarem:os na. 
contingência de ;?"eaJustes freqüentes 
de vencimentos, dado que, sendo ês
tes fixos e crescendo sempre o custo. 
das utilidades, forçosarente sempre 
angustiante será a situação do ser
vidor público de pequena ,paga. Os 
soldados e sargentos da Policia Mi
litar não fogem a essa regra. 

O problema é ccmplexo, pois embora 
a medida seja justa, forçoso é que ser 
comporte dentro das possibilidades do 
Tesouro Público. 

Como se trata de sugestão a ser 
examinada, somes pelo seu encami
nhamento. 

Sala das Sessões, em 9 de agôsto de 
1946. - Alfredo Sá, Presidente. -
Gabriel Passos, Rel.a.tor. - Jorge-
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AmadO, pela ap:ova;;âo da indicação. 
- Daniel de Ca.roa.lno. - Sampaio 
Vidal. 

INDICAÇÃO . N.~ 208, DF. 1946, A QUE SE 
Rli:FERE O p,\P.ECER . 

Considerando que em vista do cres
cente aumcJ:J.to do cu<;to de vida os 
tro.balhadores de quase tõdas as pro
fissões se viram: Ill! contingência de 
pleitear o reajustamento dos salários, 
a fim de tazerem face .ao agrava
mento da. ~tuação econômica; 

Considerando que um soldado da 
Policia Militar. com mais de dez anos 
de serviço, incluindo todos os auxílios, 
gratüicaçõcs e abou:; de familia, não 
consegue Perceber mâis de seicentos 
e vinte Cl"tlzeiros, quantia que sofre 
redução devido aé de~conto de caixas. 

Considerando que ti;.is vencimentos 
são incapazes de corr~ponder às des
pa:as exigidas pela manutenção do lar 
por mais Il:lodesto que seja; 

Ccnsider2.n<lo que o•; scldados. ca
bos e sargentos, em conseqüência da 
disciplina Inilitar ·a que estão sujei
tos, se vêm privados da possibilidade 
de pei~ar um reajustamento, sob 
pena de CO..'liet~m infração dicispli
nar: 
· Considerando que, pelo fa ta de sol

õados, ~b<'.s e sargentos estarem su
jcj,tos à disciplina militar, não deixam 
d~ se cl.cfrontar com os me51Ilos pro
blemas que assoberbam os demais tra
ba.lh.1dorcs r.ssa.lariados; 

Indicamr s. s-eja sugerido ao Poder 
Executivo. pox intermédio do Sr. 
Ministro da Justiça, sej.a providencia
do o rea.iustamento dos vencimentos 
d01; sol-ctàrlos. cabos e sargentos da 
Pc·lic:a Militar do Dist:-:ito Federal, 
a. fim de que os mesmos µas.som fa
zer face ao crescente aumento do 
cus~o da \•ida. 

Sa!a das Sessões, 2G de julho de 
1946. - Carlos Prestes. - Agostinho 
Oliveira. - Osvaldo Pacheco. - Abí
lio Ferr.i:ndes. - Alcides Sabença. -
.Jorge Ama.do. - Cla.udiono ·Silva. -
Gregõrio Bezerra.. - Álcêdo Cou
tinho. - João Amazonas. - carlos 
Marighellci. - José Crispim. - Mau
rício Grtibcis. - Caires de Brito. 

:UIDlCAÇÃO N.0 241, DE 1946 

'Prop6e que as sessões da Assem
bléia. sejam irradiadas, ate à pro
mulgação àa Carta Constitucional. 

Considerando a excepcional IDir.or
tãncia dos trabalhos da Assembl~ia. 
Nacional Constituinte, no momento em 
que iniciamos a votação das em~nd:<s 
e do Projeto Constitucional. de cnde 
sairá a nossa futura Carta ?.'12g:na; 

Considerando a necessidade de :e
var a o conhecimento de nosso JJC'\'O 
a marcha de nossos trabaD::oe ner,t,a 
einergéncia, quando tôda a Naçno se 
volta para oc. seus rcpresentant.es ne~t;i. 
casa; 

Considerando que o Go'l~mo 11;1;
põe de ilJ.úmeras estuções de Rád1o; 

RequerE!mos à mesa que. omida a 
casa, sejitm irradiadas têdas ns :<r-s
sões da Assembléia Nacional Con~ti
tuinte até a promulgação da no'.""'ª 
Carta Constitucional. 

Sala das Sessões. 1 'Z de agõ.~to de 
1946. - C:::arlos Prestes. - .lorge .li n.1-
do. - Antônio Silva. - 1W'clo B;nga. 
- Medeii-os Neto. - Galena Pnran~os. 
- Gentil Barreira. - Carlos Finto. -
Epilogo ãe.ca.mpos. - I:leriàa?ào Vid
ra. - Roberto GlassP.T. - Jiro11,;i. 
Sátiro. ~ Aureliano Leite. - C7epmy 
Franco. - Ta.vares d'Amaral. - Giu
gel do A'lnara.l. - Ra.-milton NOg"'JP.ira. 
- José l.eomil. - Gofredo Tdes. -
Vespasiano Martins. - Dol.or de An.
àrofle. - Egõerto Rodrigues. - P.:dro 
Ludovico. - José Bonifácio. - Ji:u
nápio de Queiroz. - Froes da Mota. 
- VieirQ. de Melo. - JaC'i de Figuei
redo. ~ José Alkmim. - Cam'})(;S 
Vergal. - Raul Pilla.. - Manoel No
vaes. - Rui 'Santos. - Euclid!.'s Fi
gueiredo. - Plínio Lemos. - I.;·"o 
Machado. - Da.nta-~ Júnior. - Bada 
Neves. - Sega.das Via·;,a. - Arl«r 
Fischer. - Benicio Fontencle. - C:·t
õriel Pa.sso!<. - FeTnandes '.i'átxrt<l. 
- Dario Cardoso. - Caiado G.:!lüi. 
- Fernando Nóõrega. - Café Filho. 
- Lope8 Ca.nça.do. - Lery Santoi:. 
- José Augusto. - Rui Palmeira. -
Munhoz da. Rocha.. - .4tílio Viva<Jua. 
- Cristiano Machado. - João ,Y,ea
des. - Freitas cai,alca.nti. - Ma"riO 
Gome". - Nestor D"!tarle. já tiz re
querimento no mesmo :;.entldc . 
Benjamim Farah. - Jl1ario 1'4asagü<J. 
- GustQvo Capanema. - Jorío Vilu~
õoas. - João Amazonas.,- Ca~re:- .:;e 
Brito. - Gilberto Freyre. - A4:e 
Sampaio. - Oswaldo Pacheco. 
José Ctispim. - Alcedo Co11tm11io. -
Agostinho de Oliveira. - Bafüta Nrto. 
- Abílio Fernandes. - Claudino ~,z_ 
va. - Alvaro Castelo. 

- A Comissão de P(jlfcl.a. 
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O SR. PRESIDENTE - Estã fin
da a leitura do expediente. 

O SR. PRESIDENTE - Acabo de 
receber um oficio do ilustre Senhor 
Presidente do Instituto de Aposenta
dorias e Pensões dos Comerciários; no 
qual se refere a um requerimento d-0 

· Sr. Deputado José Romero, solici
tando informações daquele Instituto. 
Nii.o obstante não lhe haver cl;legado 
as mãos o aludido requerimento, S. S. 
apressa-se em enviar os esclare
cime.ntos desejados, que será enca
minhado ao digno Sr. Representante. 
requerente. 

O SR. CAIADO GODOI - Se
.nhor Presidente, peça a palavra, pela 
mdem. 

O Sr. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. CAIADO GODO! (pela 01'· 
dem) <lê o seguinte discurso) - Ape· 
nas algumas palavras, Sr. Presidente.. relativas ao problema do casa
mento religioso com validade civil. 

E assim o faço por entender, data. 
venia. que a solução encontrada pela 
maioria da Comissão, rejeitando o 
liUbstitutiv9 oferecido ac projeto, para 
manter o mesmo precelta da redação 
primitiva, não foi das mais felizes. 

Em nossa desau:orlzada opinião, o 
ponto de vista vencedor não corres
ponde os propósitos que animam a 
todos desta Casa, no sentido de am
parar a família. uma vez que a sua. 
aplicação na prática ~vai colidir com 
<1~ princípios estabelecidos por censo 
unânime, de que ela e.,tã e deve per-· 
manecer sob a proteç!'i.o_ ~o Estado. 

·.~ .'\.ntes de tudo, devo deixar conslg,. 
nado que, cotxen:e com :-. orientação 
geral dos trabalhos desta Casfl, ne
nhum imperativo de conve•..iência ou 
injunção de ordem pe3soal, w espi
rito sectário, que ·não tenho, ·me 
Jmpele t:-atar dêste assunto. 

Ainda longe de imagill3.l" que o voto 
de uma parcela de meus concidadãos 
me faria reorese:ita-nte neste Parla
mento, já diiia em oração, como para
ninfo, a uma turma <le bacharelan
dos de Direito: 

· "E' assustador e deprimante para 
o :Srasil o índice esta tistico dos 
nascidos de mães solteiras, como 
se pode verificar ;ielas listas dos 

convocados para o serviço d~ 

Exéreito :r:-i acional. 

Entretanto, o que existe de no
tável é menos o fato deprimente 
apontado cio que os defeitos da le
gislação civil, que está longe de 
emparelha• com a sabedoria da 
Igreja, quando esta facilita .as 
uniões conjugais, ao passo que a 
lei civil llles cr.ia óbices as vêzes 
insuperáv.~is. 

Enquan~o o casamento religioso 
se processa quase gratuitamente, 
sem o custoso aparato da papela-
da inútil, na alegria e na simpli • 
cidade da missa- dolllÍllgueíra, já '
o ato civil se faz mediante edital 
pelos Jo•na.is e custosos i;.utos de 
processo, na solenidade das audi
êncfas, onde o ;:iobre e desageíta-
do casal de lavradcres timidamen-
te atravessa. e.> filas de funcioná· 
rios, muitas yêzes entre chacot~s 
e piadas. 

-- -E'--por.isso que a generàlic!acie 
·dos ho:nens simples· do sertão.- ce-
Jebra a Ullião ecJ::si:i.stica, vai pro
telando indefinidamente a reali
zação do :i.to civil; nascem os tl
lh·cs, a vida passa e a lei lhes ne- ·· 
ga o direito de legitimidad<:, de
samparando-os dos próprios ·.efle· 
tos da sucessão hereditária". 

O Sr. Campos Vergai - V. Ex." me 
dá licença para. um aparte? 

O SR. CAIADO GODOI - Com 
tn ui to praze:r. 

O Sr. Campos t'ergal - Estou cie 
acôrdo com V. :Ex.ª, e devo lembrar 
que temos :recebido inúmeras queixas 
de cartórios de registro civil contra 
essa atitude da Comissão ordenando· 
que se façam os casamentos z-ratuita
mente. Sabemos que na própria Co
miSsão há elementos da Igreja, tra
balhando nesse mesmo sentido de ser 
o casamento civil gratuito, quanda, na 
Igreja, é semr:ire pago. 

o s:k. CAIADO GQDOI - o apar
te de V. Ex.ª vem ilustrar o meu dis
curso. 

Mas, Srs. Constituintes, virá por 
certo a solução adequada. A mais alta 
dose de senso público vem :Prevalecen
do ante a aspiração de todos· de ser
vir precisamente ao Brasil. o Brasil 
dos brasileiros e dos que conosco co
laboram lealmente em nossa arran-
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cada para o futuro, q_us.isquer que se
jam suas atitudes espirituais ou seus 
ditames· de cons<:iência. 

O julgament.o das gerações futuras, 
e; me~'l10 da opinião nacional nes:e 
momento, ser-nos-á implacável, se fe
charmos ·os olhes a certas .realidades. 
esquecendo de ampara±' os que têm 
necessidade de justiça, e deixando vá!
Yu!as por onde surgirá o espectro das 
dissenções e das lutas internas, cujas 
causas não soubermos porventura aus
cultar para remediar neste momento 
histórico ·da vida do pais. 

Mas, Sr. Presidente, o tempo de que 
di~Dcnho. e ·exclusivamente escasso 
para estas divagações .inúteis e quiçá 
importunas nesta Assembléia; e, por 
i;;so, vamos entrar imediatamente no 
assunto que me trouxe a esfá t;ibuna. 

De acôrdo com o . texto do projeto 
revisto, a validade do casamento re
ligioso decorre de duas providências 
essenciais, a saber: um ... que antecede 
ao ato e que é o preparo dos papéis 
no fôro civil; . outra, que se realiza 
após a celebração do casamento - a 
sua inscrição no registro público, pro
movida pelos . interessados, ou ·pelos 
celebrantes. 

É o m~mo defeituoso preceito e:s
ta-OeJ.eciào na constitlêçãó de 34 e 
que. em última a-nã.lise. admite duas 
espécies de casamento religioso: o 
casamento válido peran·t1l a. lei civil, 
e que é Por ela amparado, e o casa
mento que não vale perante a lei ci
vil. porque a mesma lhe nega quais
qu~r efeito.;, desde que os interessa
dos Cgers.lmente -o m:i.rido) re des
cuidam d<> prepr.:ro dos papéis e da 
L'l.Scrição. ou deixem simplesm-ente, 
de prom-0,;er o registro. 

Quanto ao primeiro caso, nada te
nho a. art.icular. o Vinculo conjugal 
.;e es"..abeleceu dentro da ordem ju
rídica em Juui:tlonia. com os senti
mentos relig!aso.s, ou à conveniência 
dos nubentes. 

Mas, no segundo cioso, Senhilres 
Constituintes, que a'll=ge a quase 
totalidade dos ca:s:am€ntos na. grt&.llde 
massa rura.l do interior do Pais, quais 
as garantias, pergunto. qire a · Consti
tuição assegura à espé6a, gera.lnJ.etite 
sein· economia própria, e a.oo filhos, 
que na.soem, crescem. i: vivem ~m 
as prerrogatiVllS da · regitlmMsde -
desde que o marido e pa:i desa.pa.reça, 
ou os abandone? 

. =·. : 
É êste o prob~ crucial, agravado 

d~de o advento da Constituição de 
34, e que não foi enca:ra.d.o de frente, 
nem resolvido pela brilhante Co!Ills-
são. . 

tste esta.do ele coisas, sõbre ser 
profunda.mente chocante para os sen
timentos humanos, é a.ó mesmo tem
po desprimoroso paJ:'a nós em face 
de outros pafses, uma. vez· que, n<!IS 
estat!sticas figuram os filhos nascidos 
das uniões religiOC:aS como llegít:m1is, 
e dentre êles, conforme tive ocasião 
de dlzer, conslderável número dos 
n-0ssos valentes jovens chamados 
anualmente pa:ra. o .serviço mlJi.tar. 

Conhecedor dêstes males, porque 
convivi por largo.s anos entre densas 
populações sertanejas, ofer>eei, para 
obviá-los, duas emendas ao projoeto, 
uma das quais mhE:crita em primeiro 
lugar pelo Deputado Hugo Carneiro. 

Elas vieram a constituir substit'll
tivo um tanto modificadas, o :;:e.pefü!o 
pela Comlss!io. 

De acôrdo com essas emendas a. 
.prova feita em juízo "'<!. posteriori", 
é diz:er depois do casamento, de que 
oo nubentes não têm qualquer im
pedimento legal, é sufidente para 
a admi.sSão do regil!-trQ, podendo êste 
ser promovido não só uelo.s inteJ"essa.
dos e pelo ce'lebrante: c11m-0 também 
pelos representantes do J.1,!inisténo Pú
·blico. 

A intcr:venção do órgão da Jw;.tiça. 
como a.d.vogado da socielfud-e,. se da
ria.. em cas-OS como o de s1mples falta. 
de registro de al>ando::io dos filhos 
.pelo pai ou de ~u fa.lecimento, ou 
po!' solicitação da mulher ou viú'l>·a 
pobre e desamparada, além de outros: = a serem regufa.do.s pela. 1-el or
diruí.ria, 

Por que, pois, excluir a, intervem;ão 
do Estado em beneficio da família., 
quanto constituída sem oo resgu=dos 
indisPellSáVeis. ·à sua. estabilidade n.a 
ordem cinr? · 

Debalde procuro auscultar os moti
vos da repulsa da$ emendas. E1'a3 
;pre;tigiam a ação da Igreja, permi"." 
tindo a qualquer temp0 o registro do 
casamento religiooo; servem aos in
terêsse:s da. sociedade porque am.pa
ram os filhos ~dos sem as g:a;ra;n.: 
.tias asseguradas aos que provêm do 
casamento cin!·ou eq:uipan.do: e a.ten
dem. como já disse, aos próprioo sen
timentos de humM!idsde com"lml de 
que. é inesgotãvel ·o coração brBl!lletro. 
A c~o legal do ca.samento 

religioso, sem', dl&t!:nção ·de credo, para 
os seus próprios ade-ptos ou, fiéis, não 
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' pode merecer rest."ições, por isso que res dos interêsses do povo; às vêzes, 
w.i ao en.cOlllt:r<> da. vonta.de dêstes - ti 
Ootl. d-e seus sentimentos e .. A sua. fé os qu.e falam verdades que nao sa s-

""" r azem à. econo:nia de grupos. Neste 
ti~ que é i'&'da.deiramente dem<>e.rá- caso, prefiro ser d·:miagogo. De dema-

, gagos. porém, podemos qual!!icar 
Cum,pre ao Esta.do, porém, inter- àqueles que, antes das eleiçõ.es pro-

vir para. a.mpa.ra.r,lhe as conseqüên-
~ até onde 0 exija 0 interesse so- metem ao povo tudo fazer em sua de-
cta.l. o que em na-de. a!·eta.rá a liber- fesa, os quais, entretanto. depois de 
<b>de do indivíduo, que não podia S€ eleitos, tratam exclusivamente de 
sobre.l>Qr àquêle in·ter&se. seus intexéss-es nessoais e político-

Ou os nuben1ies asswnam a res- partidários. , 
l"J'ZISab!lid:i.de d11 Ca.samento com a in- O Instituto de :~çücar e -do Alcool. 
t<::ição de ccm.stituir familia legitima srs. Constitu:ntes, "em, há muitos 
e. n~te caso, o registro compulsório anos, cc·brando m::1a taxa de ·ctefesa. 
só llle treTá vantagens, ou en.tão o por saco de açúcar •. dos eng;enhos e 
ca<'ac1~mo religioso será a porta aber- "banguês" fabricantes de açúcar e ra-
t-.> p.:u-a a manifestação material dos padura, taxa rc;:o!hida. anualxnente, 
S<.~ i:nstinto.; anti-sacia.is, como vem pelas ColetÔrias Fed~:ais. àe acôrdo 
e::»ok-ecendo em inúmeros ca.sos. gra.- com as respectivas cotas, mesmo que 
ça.:.; à indlftte!lça. da nossa legis!aÇã-0 0 engenho não tenha atingido o total 
e. r~eito. da cota q11e lhe é v.trfouida. 

De modo, Sr. Presi-dente, que che- Além da citada taxaça-o. o Institut:i 
g;,.mo.s a esta. alternativa: ou ado- . _ 
t=os medUa.s tendentes a. harmoni- impoe aos.pe<!uen?s e pobres l;a~d?-
za.r o:; altols foros d9. Igreja com 0 -....i:es ~ ~n.,açao ª". uma escnEu.aça~ 
in.terêsse S-Oeia.l em relação ao oo..sa, burocrática e comusa, que nao es~ 
uu:~nto. ou teremos elabora.do uma lei ao alcance do lavrador fazer. 
ll!.11.d!rn.sta ;par-a. mil~es de b=ileiros, No meu entsnd:"r. esta é cobrança 
~~a.mprur:i.dos moralmente, oor serem indevida que o Inst:tuto faz, pois as 
filhos Hegit\mos, condição infamanw fábricas de açúca: e rapadura de Mi-
.segundo a ~ra.dição, e ma.terla!l:nenw nas Gerais. Rio de Janeiro e Espírito 
J'<)rque a lei ~hes n~ o. direi.to he, Santo jamais tiveram o menor ampa-
lr·editâ.rio a outras prerroga.tivas asse, ro por parte da refe!"ida autarquia;· ao 
guradas a.os filho.s Legítimos. contrário, têm sid.o vitimas de exigên-

Ooncl·uindo, venho dlriglr um a:pêlo cias descabidas e prejud'.ciais ao de-
à Casa e aos próprios membros da senvolvinlento da pequen::. fabricação 
<!-outa Com~ão para cujos sentlmen, de açúcar bruto, t:iv necessário às 
tos liberais e espírito de civl.smo são classes pobres rurais. 
:inexp:ressivas 3S mais altas ma.'Ilifes, 
tações da paloavra, e. fim de que re- Por felicidade nossa, - Sr~. Consti-
oonsideram 0 a&.-unto no plenário, tuintes, a política d.e ferro adotada 
e o exs.minem à. luz da realidade, e;'i~ pelo Instituto ào Açúcar e do Alcool, 
t:;;n.do a.ssim que a beleza da obre. de poJit;jca que nos ~riou um ambiento 
<i·Ue são oo sum-OS a.rtffi~. venha. a de falta de tudo e de câmbio negro;" 
sec obscu.reci<W, e de.>figurada por tão como é elo conhecimento de todos, esta 
60lllbrla. perepectiva. (lf!uito bem; senão encarada p.elo nosso Govêrno e 
muito bem. Palmas.) repudiada por todo o povo bras!leiro. 

o SR.. CARLOS PINTO _ Sr. Pre, Diante da situação que atravessa o 
pais, de uma crise que ameaça agra-

sldeute, peço a palavra, para. apre, var-se, impõe-se ao Govêrno estimu-
6-!nta.r um requerimento. lar, por todos os meios e modos. a 

O S&. RESIDENTE ~ Tem' a Pª' produção cte quaisquer tipos de açúcar, 
lavra o , nob~_e Representante. ern nosso pais. 

O SR. CARLOS PINTO(') _ 5e, _Passo às mã~s de V. Ex.11 o reque-
1'.,lhor Presidente, pedi a palavra. para rimento por num formulado. 
a:presentar a v. Ex.a. um requerimento. Srs. Representante~. antes de dei-
Antes, no entanto, désejo fazer a!gu- xar a tribuna, quero aproveitar o en-
n•as considerações·. seja para dirigir um apêlo ao Senhor 

De. comunista e demagogo são ge. G·meral Eurico Dutra. 
rab:nente chamados todos os defenso- O SR. PRESIDENTE - Lembro ao 

nobre Representante estar quase f!ndo 
<•> - Não foi revisto pelo orador. o tempo de que dispunha. 
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O SR. CARLOS PINTO - Termi
DMei já, Sr. Presidente. 

s. Ex.ª. o Sr. Presid.ente da Repú
blica precisa tomar, imecllatamente, 
atitudes sérias, no sentido de corrigir 
o malestar provooado pela icrande alta 
n~ preços das utilidades necessárias à 
manutenção da vida. 

S. Ex.ª nfio pode !gnorar qu,e os , 
motins já se iniciaram no Estado de 
São Paulo, e não se demorarão muito 
a. surgir em todos os car.tos do país. 
Estou seguramente informado, Senho
res Constituintes, de que já estão pre
meditadas várias paradas da fome. 
com o intuito de exigir do go;·êrno 
medidas severas que corrijam êsse 
grande mal, prejudic'.al à coletivi· 
dade. 

O Sr. Cmnpos Vergal - Vossa Ex
celência permite um aparte? Sôbre 
a parada da forn,e, declaro a Vossa Ex
celencia que na industrial e populosa 
cidade de Santo André, no Estado de 
São Paulo, já houve uma .. 

O SR. CARLOS PINTO - Agra
deço o apa1-te de V. Ex.ª 

Findo o tempo de que dispunha dou 
po::- -encerradas minhas considerações. 
<Muito bem.) 

O orador envia à Mesa o se
guinte: 

REQUEllIMENTQ N.º 345, DE 1946 

Solicita informcu;ões do Poder 
Executivo sõõre a finalidade da 
taxa de rüfesa sõbre o saco de 
açucar rapadura 710s Estaãos de 
Mi11.ltS, Rio e Espirito Santo; e a 
quanto monta a sua arrecadação. 

Requeiro, por intermédio da Mesa da 
~mbléia, que o Instituto do Alcool 
e do Açucar il'.lforme o seguinte: 

l. 0 - Com que finaliJ.ade é cobrada 
a taxa d e defesa. sôbre o saco de aç.u
<::ar rapadura nos Estados de Minas, 
Eia e Espírito Santo? 

2. 0 
- Que defesa ·ou amparo deu 

o !. A.A. aoo produtores ~ açucar 
bruto nos referidos estados até a pre
sente data? 

3. 0 - Enquanto monta até a pre
sente da.ta a cobrança da tBJta: de de
:fesa.. nos estados de Minas, Rio e 
Espú'ito santo? 

Sala das Sessões, 12 de agõsto de 
1946. - Carlos Pinto. 

O SR. AL!OMAR BALEEIRO 
Sr. Presidente, peço plavra, pela or
dem. 

o SR. PRESIDENTE - Tem ~ pa-
Jawa o nobre Repre51!ntante. . 

O SR. ALIOMIAR BALEEIRO (*) 
(pela: ordem> - Sr. Presidente, meu 
primeiro o\>jetivo é pedlr seja inserto 
nos Anais desta Casa o telegrama que 
acabo de receber, da Liga Baiana 
pxo-laicidade e outras assooiações do 
meu Esta.do, que desejam apoiar a 
emenda do eminente deputado Campos 
Verga! em favor do er..sino e de ou
tras manifestações do Estado leigo. 

O segundo objetivo, mais impor
tante, visa trazer ao canhecimentt da 
Assembléia os cálculos estatisticos fei

, tos, conforme as possibilidades do 
momento, em relação à controvertida e 
apaixonante questão da divisão dos 
10% de impôsto sobre a renda pelos 
municípios brasileil"os. 

Lembro à Assembléia que há. qua
tro critérios e confrontos em deba
te, que serão resolvidos amanhã ou 
depois: o critério do primitivo projeto, 
pelo qual o impôsto sôbre a renda ar
recadado em cada '.Estado. seria divi
dido pelos seus municípios; o crité
rio da emenda do Sr. Senador Dur
val cruz e mais 129 representantes, 
mandando que o impõsto sôbre a 
renda, nessa ;>arcela de 10%, seja di
vidido por todos os Esta-dos, para que 
cada um, por sua vez. o divida em 
partes iguais pelos município~. Há, 
ainda, a emenda do Sr. Deputado Al
cedo Coutinho. que manda dividir ês
ses lO'>o igualmente por todos os mu
nicípios do Estado e territórios; e, fi
nalmente, uma emenda do deputado 
Clemente Mariani, estipulando que a 
di~..são seja feita em função da po
pulação de cada rnuni<:ípio. 

Os quadros estatisticos que trago à 
consideração da Assembléia, e peço à 
Mesa se digne mande imprimir para 
am.anbã, dão os resultados aproxima
dos. 

Pela emenda- Alcedo coutinho, que 
n~e memento gosa da si'mpatia e do 
acõrdo feito entre vá.rias correntes dos 
pequenos e grandes Estados, cada mu
nicípio brasileiro irá receber, segun
do os dados de 1945, CrS ..•......... 
139 .101,00. Pelo texto atual, ou seja, 
pela emenda aprovada, do sena.dor 
Durval Cruz, cada Estado re<:eberá., 
uniformemente, crs 8.500.00Q,00 para 
divir entre seus municipios. 

T<a.go essas estatfsticas à casa, pe:.. 
dindo ao Sr. Presidente que as xnsn
de publicar, re;:omendando uxgê:ncia, 

<'> Não foi revisto pelo orador. 
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se possível, no Diário da Assembléia de 
amanhã, para. que os Srs. represen
tantes possam votar sôbre êste assun
to com absoluto conhecimento das 
conseqüências práticas para todos os 
munlcípios brasileiros. (Muito bem.> 

(0 orador enviou à Mesa elo- . 
aumentos, que s® encaminhados 
ao sr. l.º secretário. 

O SE. CAIRES DE BRITO - Sr. 
Presidente, peço a palayra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - . Tem a pa
'lavra o nobre Representante. 

O SR. OAIR.ES DE BRITO (") 
(Pela ordem) - Sr. Presidente venho 
so~cita~ de V. Ex." mandar l.n.Cl~ no 
Diário da Assembléia () manliesto da 
~mlssão Executiva do Partido Comu
msta por uma Constituição Democrá.-

, tica dil'igido ao pov ~ brasileiro. 

Ei-lo: 
"Ao pO\·o brasileiro! 
Concidadãos! Camaradas! 
Aproxima-se de seu têrmo a 

elaboração pela Assembléia Cons
tituinte da carta Constitucional 
que deverá reger os destinos da 
Nação nos próximos anos, na no'\·a 
era da paz e democracia em que 
entrou o mundo com a derrota 
·militar do nazi-fascismo. 

o projeto Constitucional com as 
numerosas emendas aoresentadas 
pelos representant.es cio povo de 
tôclas as con·entes e partidos Polí
ticos. será nos próximos dias sub
metido à votação final para ser 
em seguida imeàlatamente P.ro
muJ.gado e proclamado como Cârta 
Magna da Nação, lei básica que 
]>3.SSará a reger os destinos de 
nosso povo. Ficaremos então de
finitivamente livres do monstren
go fasciSta de 10 de novembro, :la 
praga nefasta dos decretos-leis, do 
arbítrio de autoridades desconhe
cedoras de qualquer ordem jurí
dica, capazes de fazer leis a seu 
bel-prazer cu de interpretá-las :le 
a.côrdo com os seus int.erêsses ln- · 
confessãve!s, passaremos enfim do 
império da ditadura pa.ra. o da or-

- dem constitucional, do regime da· 
violência e do arbitrio, para o da 
democracia, para o regime da 
Igualdade perante a lei, para o re
gime de garantias constitucionais 

(•) Não f_oi revbto pelo orador. 

de que fomos ostensivamente pri
vados com o folpe fascista de 1!}37 
que destruiu a carta democrâtica 
de 16 de jUlho de 1934. 

_Trata-se, pois, do futuro da !(a
ção, da paz, da den:iocracia. :lo 
progresso de nosso povo. O trn
balho dos representantes do povo, 
a obra em elaboração na Assem
bléia Constituinte, especialmen~ 
agora em sua fase última e defini
tiva, deve e precisa ser acompa
nhada pela atenção vigilante de 

,todos os patriotas. Dentro da As
- sembléia estão representadas a.s 

diversas camadas sociais de nosso 
povo, as tendências e os in terêsltes 
opostos de patrões e oQerârios. de 
fazendeiros e camuoneses. daoue-
les __ qu~ ___ lutam. _pêlo progresso. e 
querem i:>or · · isso a. ãemccr~-cJ.a 
confiantes no povo que é a maio;; -
ria da Nação. como daqueles que 
na defesa de seus inte:rêsses egois
tas pretendem a conservação de 
um regime de e>..-ploração e opres
são. qual o até agora vigente, re
gime de riqueza e de conforto oara 
uns poucos e de atraso misérta e 
ignorância para a maioria esma
ga~orá da Nação. A Vigilância e a 
açao organizada das grandes mas
sas, de todos qs democratas, de 
todos os patriotas que querem o 
progresso do Brasil é l)or isso in
dispensável principalmente agor:l. 
em apoio aos repres~ntantes :l.o 
povo ·que dentro da· Assembléia 
para serem dignos do mandato re
cebido precisarão lutar em con
diç~s desiguais com os agentes da 
reação e do fascismo, com os tral
do;r:es da democracia. com os de
fensores da ditadura mascarada, 
com os partidários dos esta.dos de 
guerra e de sitio preventivo. com 
os inimigos da autonomia muni
cipal, com os adversãrios dos ~a
grados direitos do cidadão, ou dos 
direitos sociais dos trabalhadores, 
precisarão lutar com os agentes 
do capital financei.zo estrangeiro. 
reacionário e colonizador, com os 
fni.migos de qualquer ref onn:i 
agrária, defensores do atraso, pe.r
tidá.r!os retrogrados e egoístas do 
grande latifúndio semi-feudal. -pre
cisarão lutar enfim com todos 
aquêles que em nome da dem-ocra
cla.. da.quilo que insistem de cba
mar de mal maior - perigo só 
existente na. imaginação dos que 
não con11am na fôrça do pov-0 .e 
da democracia -, cedem e ca:;>l
tuia.m diante das ameaças fascis-
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tas ou em troca· de postos e po
.slc;ões, resultantes de acôrdos o.i 
conch::i. vos, de combinações secre
tas, feitas longe do povo e &J:i tra 
seus interêsses msis imediatos. 

A luta das ma.Esas por uma 
constituição democrática e pro
gressista é por isso, mais do que 
nunca, urgente e necessária. Ser
virá não só de apoio aos melhores 
NPi:esentantes do povo dentro da 
Assembléia Constituinte, _ como 
tambéz:n de estímulo aos vacilan
tes e de advertência aos mais rea
cionários, aos traidores do povo 
que tenham porventura a audácia 
de lutar dentro da Assembléia 
constituinte a que foram levados 
pelas votos ão povo, contra a de
mocracia e o .. progresso da Pátria. 

E não é certamente por acaso 
que, justamente neste instante, em 
que entra em fase decisiva o tra

. ba.lho da Assembléia Constituinw, 
·a elabol"ação da Carta Magna que 
' deve assegurar a democracia e 
precipitar a liquidação dos restos 
do !asdsmo em nossa Pátria, nã-:i 
é certamente por.acaso que justa
mente agora chegam ao auge as 
provocações ·políticas, ressurgem 
mais uma vez, sob novas formas, 
os planos desmoralizaidos já agora 
conservados em sigilo e só em 
reuniê>es privadas e secretas ex
postos aos ministros de Estado e 
aos lideres políticos que os fascis
tas tentam envolver na manobra 
impopular e desmoralizadora das 
reuniões palaciegas bem distantes 
do povo. O pequeno grupo fascis
ta enquistado no atual govêrno 
tudo faz ainda para evitar que 
seja democrática e progressista a 
Carta Constitucional em elabora
ção na Assembléia Constituinte e 
ne> desespêro de vencido lança-se 
às maiores aventuras contra o 
movfii:lento operário e o Partido 
de> Proletariado, ao mesmo tempo 
que ameaça com os mais ridículos 
planos de desordem a atentados 
pessoais, os democratas vacilantes 
que ainda hoj-2 se assustam com os 
fantasmas anti-comunistas do ar
se~l nazista e fingem acreditar 
nas mentiras policiais. · . 

o gl'Upo fascista. e policial com 
seus atentados repetidos à liber· 
da.ele de imprensa., a.o direito de 
reunião - de que se acha privado 
ainda. em todo e> país o Partido 
coxnu:nista -, ao direito· de gre
ve, com suas ameaças insistentes 
à Vida legar- do Partido Comunis-

.. \ 

ta, com a prisão diária de ope
as provocações de tôda ordem ao 
rários e de lideres sindicais, com 
movimento operário, o pequeno 
grupo fascista em deses:pero de 
causa espera ainda poder barrar 
o processo de. democratização do 
pais, inpedir a mobilizaçáo de 
massas em apôio de uma Oarta 
democrática e progressista, criar 
mesmo um clima de desordem e 
guerra civil ca:paz de justificar 
novas e maiores violências con
tra os Partidos politicos democrá
ticos e todos os patriotas e anti
fascistas. São êstes os objetivos 

· da câmara fascista ainda _infiltra
da no poder. E é parisse> que o 
Partido Comunista do BraSil di
rige-se mais uma vez à Nação 
para,reafirmar sua posição de lu
ta ol'deira e pacifica, rigorosa
mente dentro da lei, mas vigoro
S!l. e intransigente, contra o ban
do fascista que está desmorali
zando o govêrno e em pró! da 
Carta Constitucional· democrática 
e progressista que redamam os 
mais alttos interêsses de nosso 
povo. 

O Partido Comunista -do Brasil 
apela para o povo. para os tra.ba
lha.dores das cidades e do campo, 
para todos os homens e mulheres, 
jovens e velhos, intelectuais e 
analfabetos, os conclama para a 

· luta imediata em apoio ·doo par
lamentares democráticos, dos re
presentantes do povo dignos dêsse 
nome que dentro da Assembléia 
Constituinte travam a última ba
talha contra a reação e o fascis
mo, pela Carta Constitucional 
que lllisegure paz, democracia e 
progresso para o nosso pov<>. 

O Partido Comunista do Brasil 
pode assegurar ao povo e ao pro
letariado que os 15 repr~entantes 
eleitos sob sua legenda hã.o de 
ser dignos até o Um da -confiança 
popular e de lutar sem '.lesfa.!eci
mento por ver insertos na Carta 
Magna em -elaboração os princi
pies democráticos inscritos no pro
grama minimo que prom-eteram 
defender. 

O atual projeto de <:onstituição 
não mereeeu o apoio dos -comu
nistas nem foi melhorado em seu 
conteúdo com a.s emendas . feitas 

· pe:la. Comissão COnstitucione.l, mil$ 
mesmo •sslm já significa um pas
so para. frente relativamente à 
carta faseista ·de. 1937 e por Isso 
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será def en<iida sua. rápida a.pro
vação pelos !PSrla.mentares comu
nistas que, intransigentes com as 
emendas reacionárias, apoiarão 
tôdas as emendas democráticas 
e progresistas venham de quem 
vierem e lutarão até o fim por ver 
inscritas na futura Constituição, 
entre outras, as seguintes con
quistas: 

l.º Completa autonomia muni
cipal com eleição pelo PºYI? do 
Prefeito e do conselho municipal. 
A autonomia política e adminis
trativa com a livre eleição dos 
:nandatários da. vonta1ie popular, 
desde as menores ciscunscrições 
administrativas, é base da demo
cracia. E' por isso inadmissível que 
sP negue numa Carta democrá
tlca a autonomia do Distrito Fe
deral e das Capitais dos Estados. 
grandes ddades, que pelo nível 
político de suas populações e pela 
importância dos problemas de sua 
?.dministração exigem, mais que 
qlmisquer outra.S, govêrno próprio. 
li'\Te, independente e popular. E' 
inadmissível também que a pre
texto de bas·es militares, sempre 
sempre fáceis de criar, de bal
neários e estações de águas. se 
te:ite roubar a autonomia políti
ca e administrativa de outros mu
P..icipios importantes que, como o 
de Santos, se destacam pelo ele
vado nível político de seu povo. 

2. ºl Direito de voto assegurado 
pará todos, inclusive analfabe
t-0s. soldados e marinheiros. O 
voto é um direito do cidadão, de 
t:xlo aquele que concorre com o 
seu trabalho para a rique?.a e a 
prosperidade c'la Nação, e nãc há. 
pois. como negá-lo aos analfabe
tos que constituem bOa parte da 
população mais laboriosa e sofre
dora cl.a Nação. O voto é um di
reito do cidadão. de todo aquele 
ea.paz de empunhar armas em de
fesa da Pátria, e nãc há, pois, 
como negá-lo aos soldados e ma
l'inheiros. Os parlamentares co
munistas. concordando com o dis
po.sitivo que assegura o voto a ofi
cia.is e sargentos. lutarão ainda 
sem desfalecimento pela sua ex
tensão aos analfabetos, soldados e 
marinheiros. 

3.0 ) Uma forma de govêmo que 
assegure a supremacia da Assem
bléia. de representantes do povo 
onde estejam representadas pro-

porclonalmente tôdas as correntes 
ou partidos políticos. Contra, pois, 
um organismo reacionário qual 
seja o Senado, eleito por voto 
majoritário e um Presidente _da 
República, todo poderoso, eleito 
por um partido, como acontece no 
presidencialismo. Contra êste, 
a ditadura de fato de um só ho
mem - lutarão os comunistas pe
las emendas a favor do :parla
mentarismo que levem a. institui
ção de um poder executivo subor
dinado à Assembléia Nacional, 
constituído por um -Conselho de 
Ministros escolhido e nomeado 
pela própria Assembléia. 

4. 0 ) Pela pequena duração dos 
mandatos, contra o prolongamen
to por mais 4 anos do mandato 
dos atuais constituintes, contra a 
duração de 5. ou ? anos Pll}'a o 
mandato presidencial. Lutarao e:>> 
coxnunistas pelo mandato pre"':1-
denciarde-4 -anos e por que se~a 

de dois anos somente a duração 
de cada legislatura. E, caso per
sista o Senado, que seja no má
ximo de 6 anos a duração do 
mandato de cada senador. 

5. ºl Contra quaisquer restri~õcs 
aos direitos do cidadão, especial
mente contra qualquer limitação. 
seja por que forma fôr, do direi-. 
to de livre manifestação do ·pen
samento, do direito de reunião e 
do de associação política. 

6.ºl Pela defesa clara e preci
sa dos direitos· sociais ao traba
lho remunerado, à jornada de 8 
horas sem exceções nem subter
fúgios. à remuneração dobrada du
trabalho noturno, ao direito de 
greve, livre de qu_alq'!_er ;-e~a
mentação, à orgamzaç_ao sindical, 
livre e realmente autonoma. etc. 
Pela Justiça do Trabalho paritá
ria. com livre escolha dos vo
gais. 

7.º) Por um novo conceit? de 
propriedade que . coloque ~s m~
rêsses sociais acima, dos mteres
ses privados e· possibilite a refar
ma a{lTáTia.. e medidas prã;ticas 
contra os "trusts" e monopolloi;. 
Os parlamentares comunistas tudo 
farão para conseguir que seja in
cluída na Constituição a disposi
ção mínima que permite a um 
govêrno progressista fazer dentro 
dir lei constl tucionalmente, a re
forma' agrária lndlspensáv~l ~o 
progresso do país, a realizaçao 
prática de medidas contra o !eu-
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dalismo, pela entrega de terras as 
grandes massas camponesas sem 
terra. Outras disposições que fa
cilitem medidas contra os "trusts·• 
e monopólios que impedem de 
tato o gôzo das liberdades teori
camente proclamadas assim como 
daqueles que ameaçam a inde
pendência nacional pelo seu po
derio. sã.o também indispensáveis 
e por elas lutarão os parlamen
tares comunistas até o fim. 

8.0 l A revisão dos contratos de 
exploração de minas, quedas dá
gua, assim como de concessão de 
seniços públicos a emprêsas na
cio11ais e estrangeiras torna .. ge 
cada ,·e:i: mais necessária. indis
pens9.vel mesmo ao progresso do 
país. Os parlame11tares co:nunis
tas são contrários a quaisquer 
novas concessões a emprêsas es
trangeiras e lutarão pela inclusão 
na Carta Constititudonal de dis
positivos que permitam a revisão 
dos contratos já existentes segun
do o justo critério do custo his
tórico único que permitirá a na
cionalização rápida dos serviços 
públicos e das demais concessões 
prejudiciais ao desenvolvimento da 
e«inomia nacional. 

9.0 ) contra qualquer tentativa 
de incluir na Constituição dispo
sitivos que permitam a decretação 
do estado de sítio. de emergência 
ou de guerra a simples pretexto · 
de que existam indícios ou possi~ 
bilidade de guerra civil ou como
ção intestina. Tais medidas de 
exceção não podem ser autoriza
das a um poder executivo todo po
deroso, assim tão perigosamente, 
com carater preventivo. E' inad
missível também que as imunida
des parlamentares fiquem sujeitas 
ao simples voto da maioria abso
luta do Parlamento. Os parlamen
tares comunistas vetarão contra 
tantas concessões aos reacionários 
e tudo farão para impedir a in
clusã.-0 dessas emendas ditatoriais 
no texto Constitucional. 

10.ºl Finalmente, a bem da de
mocracia e da pacifkação do país. 

~ deve ser incluída na Constituição 
a anistia ampla para todos os 
acusados de crime politico até a 
data de sua promulgação. · 

São essas as conquistas mínimas 
por que lutarão at~ o fim na As
sembléia Constituinte os parla
mentares comunL-tas. 

O Partido Comunista do Brasil 
apela para o povo, para tod<is -

homens e partidos políticos - para 
que se unam em defesa da demo
cracia e em apoio daqueles que 
dentro da Assembléia. Constituinte 
travam a grande batalha em prol 
da Carta Constitucional democrá
tica e progressista que reclamam 
os mais altos interêsses da Nação. 

O Partido Comunista ào Brasil 
dirige-se particularmente aos par
lamentares progressistas, patriotas 
e demxratas de todos os partidos 
políticos e dirige-lhes um novo 
a.pêlo a união pela democracia. 

Para a Assembléia Constituinte 
convergem neste instante as es
peranças da Nação. De vós, repre
sentantes do povo, de vossa cora
gem e patriotismo, de vossa ind-e
pendência e amor ao progresS-O, · 
depende em boa parte o futuro da 
Nação. Está aimla em vossas mãos 
votar pela democracia, contra uma 
carta reacionária que permita a 
volta da tirania, pela Constitui
ção progressista que reclamam os 
patriotas que vos fizeram seus 
ma:11datários na Assembléia Cons
tituinte. 

O Partido Comunista do Brasil 
apela para o povo, para que se 
organize e lute pela Carta Cons

. tituclonal democrática, em apoio 
de seus verdadeiros representantes 
e que fique a tento para desmas
carar ~s traidores, aqueles que por 
votarem com a reação e o fascis
mo perderão o direito de voltar 
a pe<lir os votos do povo. · 

O momento é de união, de luta 
pela consolidação da democracia. 
Aproximam-se com a promulgação 
da Constituição as ele!çõ-es esta- · 
duais e o Partido Comunista do 
Brasil faz ainda um apêlo a todos 
os democmtas para que se unam, 
.acima de classes. de int-erêsses par
ticularistas, ·,de crenças e ideolo
gias, para bater definitivamente 
os restos do fascismo e consolidar 
a democracia em nossa Pátria. 

O Partido Comunista do Brasil 
mais uma vez, dirige-se ao govêrno. 
aos homens honestos que dêle par
ti::ipam, na esperança de que sai
bam · utilizar esta última fase da 
elaboração constitucional para se 
livrar do grupo fascista que tanto 
o compromete. Com a promulgação 
de Constituição o país entrará num 
regime democrático incompatível 
com as manobras e provocações 
anti-populares do grupelho tascis
ta, num regime que ex!glrâ do go
vêrno a pronta solução dos graves 
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problemas econômioos e sociais da 
hora que atravessamos. E isto 
exige um govêrno de confiança 
nacional, um govêrn.o que conte 
com o apoio do povo, um realmen
te. govêrno ero que estejam repre
:;entádas tôdss as correntes polí
ticas, um govêrno democrático e 
livre dos remanescentes fascistas 
que ainda hoje tentam a volta da 
reação e da tirania e tudo fazem 
par criar o ambiente de caos e de 
guerra civil indispensável aos seus 
manejos .escusos, de traidores a 
serviço do capital financeiro mais 
Teacionário que quer a guerra e 
a completa submissão e. coloniza
ção de nosãa Pátria. 

Por uma Constituição verdadei
ramente democ~át!ca e progressis
ta ! 
~la consolidação da democra-

cia no B::a.sil ! . 
C<Jntra as provocações p<>liciais, 

por ordem e tranqilil!dade. pela 
união de todos os pa tr!otas e de
mocratas! 

Pela !metiista expulsão do go
vêrno dos restos fas<:istas que o 
comprometem ! 

Por um govêrno de confiança 
nacional'! 

Viva a União Nacional! 
Viva a Assembléia Constituinte! 
Viva o Brasil unido, democrata 

e Progressist::. ! 
A Comissão Executiva do Partido 
Co1nunista do Brasil. ,,. 
Rio, 10 de agõsto de· 1946. 

Era o que ·tinha a diZer. (Muito 
bem; muito bem.) -.... 

O SR. ~L FAR..~CO Sr. 
Presidente, peço a 'Palavra, pela or
dem. 

O l:R. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. DANIEL FARACO (") (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, desejo real
mente levantar uma questão de or
dem. 

.t'.manhã mesmo talvez iniciaremos, 
aqUi, a votação do Projeto Constitu
cional. 

Ora, é Jninha intenção requerer '.l 
<!estaque da enienda que recebeu o 
n.0 1.618, classiflcada pela Comissão 
de Constituição no Capitulo 3.0 -

"Dos Direitos Sociais" -, no ·folhe
to publicado sob o titulo "Sistema
tização das Emendas do Plenário"-. 

<•> N"a.o !oi revisto pelo orador. 

O Projeto, todavia, depois de revis
to por aquela Comissão não cons!gm 
mais o Capítulo referente 11.os Direi
tos Sociais e, assim, estou, agora. em 
dúvida sõbre qual o momento opor
tuno para requerer o destaque daque
la ementia. 

Na Constituição de 1934, órgão se
melhante ao que se pretendeu criar 
com a emenda 1.618 figurou no títu
lo I "Da Organização Federar·, no 
Capítulo VII - "Dos &rgãos de Co
operação nas Atividades-G<W.ernamen
tais", Seção 3.ª - "Dos Conselhos 
Técnicos". . 

O- Projeto atual consigna o Titulo 
da Organização Federal, mas não pre

. vê- o Capítulo- dos órgãos de C<Jope
!"ação nas Atividades Governan~en

tais. 
No meu entender dependerá de cri

tério ::. ser ainda fixado o lugar onda 
órgão-dessa natureza - se criado - , 
deve figurar. Parece:.me,· porém.· {lUe-
tanto poderia constar do Título r_,... 
"Da Organização Federal". como no 
Titulo referente à Ordem Econômica 
e Social. que é o V do atual Proje-
to. Inclino-me, de preferc'.oncia, por 
classüicá-lo nêsse último Titulo. De
sejaria, porém, de V. Ex:.• uma deci-
são a respeito. para que eu pudesse, 
com tôda a segurança, requerer o des
taque no devido lugar: ou no Titu-
lo I da Org:tnização Federal ou -
como me parece mais conveniente -
no da Ordem Econômica e Social. 

E' essa consulta Sr. Presidente. que, 
com o devido respeito, formulo a V. 
Ex.ª (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Quanto á 
consulta do ilustre Representante. afi
gura..se-me que a S. Excis.., como.ª 
todos os demais, que tenham matéria. 
similar a resolver. cabe me.lhor dis
cernir onde se deva enquadrar deter
niinada emenda. Assim, !n.clicando des
de logo o ca.pítulo no qual entendam 
mais adequado um assunto, cada. ·Sr. 
Representante poderá fl>rmulu o pe
dido de destaque que tiver de a.presen
ta;r, e a. Mesa. juJ€a,ndo-ó procedente, 
resolverá. --.... 

Se o nobre Representante acha que 
a emenda é pertinente à OrgallÍZél.Qáo 
Federal, mandará à Mesa seu pedido 
de des:aque para êste capitulo; Se 
a considera mafs adequada. eQl. outro 
ca.pítulo. agmmis.rá a oportuni~e 

dêste outro. Não hawrá, assim pre
juízo para S. Excia... nem para .a bOe. 
marcba dos tra>balhos. 

A Assembléia, por certo, l"eConhece 
que só em tese poderei resolver as-
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suntos como êsse. Não me é dado ;abei: 
previamente quais a.s matérias pas
síveis de destaque; terei de apreciá
lat1 primeiro. Todavia é claro que os 
autores de emendas poderão me!lmr 
enquadrá-las convenientemente. d~ 
acôrdo com a conexão que tiverem. 

Parece-me a solução mais conveni-
ente. ,, 

O SR. DANIEL FARACO - tPéla 
ordem) Sr. Presidente, pretendo ape
nas prevenir-me contra a possibilida
de de êrro de classificação de minha 
pa.....-t1'. Acredito que, dada essa so
lução por V. Excia., se po;ryentura eu. 
me enganar, o equívoca não impedirâ 
que a matéria do destaque .. seja apre
cia<ia, para que a Assembleia, em sus. 
sabedoria, posteriormente, à coloque na 
verdadeiro lugar. 

' O SR. PRESIDENTE -· Perfeita-
mente. E' aliâs, assunto que compete 
â. Comissão respectiva. . 

o SR. DA..."l"ITEL FARACO - Muito 
obrigado a V. Excht. 

O SR. PRESIDENTE - Aproveito 
a o:portunidade. que me oferece. para 
fazer uma solicitação aos Srs. Repre
sentantes. 

O Regimento permite o destaque de 
emendas, mas. infelizmente, deixou sua 
co;icessão a. meu cargo. ?E-diria, po::tan
"tO, aos nobres colegas, que formulas
sem sP.us pedidos com antec~ência e 
PQT escrit-o. No correr do debate,· não 
me seria possível atender. ao mesmo 
"tempo. a êsses pedidos, como a outras 
de encaminhamento .de votação, ou de 
v~icações de quorum, solucionanda
os toàos com a justiça .::zue desejo i:npri
mir semure aos meus atos. Pretendo 
resolv~ "os casos suscita-dos aqui, co
mo sem;>re, conscientemente, conhe
oendo..os em suas minúcias. e isso re-

• ·quer estudo prevío, justificando-se, as
sim o meu pedido. 

Preferiria que a apreciação dêsses 
ca.sos coubesse à Assembléia. o qu~ ali. 
'Via.ria de muito o espírito do P:residen. 
te. Entretanto. desde que assim não 
determina o Regimento, espero que os 
nobres Srs. Representantes me auxi
liem na tarefa. 

Por out:ro lado, devo obse!!'Var que há. 
um engano no que se tem comentado 
·peia · 1mp-rensa. Não prometi :ieferir 
todos os pedidos de destaque. E' de
claração que não fiz a quem quer que· 
seja, mesmo porque denotaria falta 
de senso; importaria na possibll!da.de 
ele serem destacadas tôd.as s.s emen-

das e ~saria sôbre os ombros do Pre
sidente da Assembléia o retaroamento 
da marcha cio projeto da Constitui
ção. 

Não desejo cometer injustiças. Por 
isso, reiteiro meu pedido no sentido 
de formularem os requerimentos de 
destaque com a devida antecedência, 
;para que eu possa estudá-los e solu
cioná-los. 

O SR. CAMPOS VERGAL - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

o SR. PRESIDENTE - "Tem a 
palavra o nobre Representante. 

o SR. CAMPÓS VERGAL -· (Pela 
ordem) :-- Desejaria qu~ v. Ex.". 
Sr. Presidene, informasse qual o 
,prazo mínimo d~,o;a antecedência. 

O SR. PRESIDENTE - Deverá 
ser, !lO mínimo, de 24 hor.:i..s. 

O SR. C.Al\fi'OS VERGAL - E 
no caso de haver duas sessões no 
me.smo dia. ? 

o SR. PRESIDENTE - Eu me 
·:permito sugerir que a antecedência 
s,ej<:., em qualquer caso, de 24 horas, 
uma. vez que os Srs. Representantes 
são bastante co::ihecedores da :maté
ria. e o Pxesid·ente- não deseja d'll.l' 
um. desnacho lacõ::iico - ".sún" cu 
"não"; mas fund·amentar suas deci
sões, no dever de p:esta.r amrpla sa
ti.s.f ação à Assembléia. 

O SR. ERNM'I SATIRO - Sr. 
Pr~idente, !)eço a palavra, pela or
deni. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
pa.lavra. o nobre Re.pre.senta.nte. 
· O SR. ERNM'I S-<l.T!RO (*) -
<Pela oraem_) - Sr. Presidente, J?edi 
a :palavra uara levanta~ um.a questão 
de ordem que re:tmto da maim- rele
vâ:t?.<:ia p:o.ra a boa m:ucha d'OS n0.5Sos 
:trabalhos. 

O Regi:tnento Interno, como tõda 
lei, não deve ser interpretado a.o pé · 
da letra., J!>orque a interpretação grll.
matical muitas vezes tc>lhe o verda
deiro espírito de seus dispositivos: 

"biz o Regimento, em seu art. 28: 
"Encenada a di.scUsSão do p.ro

jeto, será êste, com as emendas, 
enviado à Comissãc. ConstitU{)Jo
nal pan interpor parecer dentro 

(•) Não :foi revisto pelo orador. 
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do prazo, improrrogável, de quin
ze dias .. '' 

Foi o que .. se fêz. 
Pa.ra melhar esclarecer meu racio· 

ci.nio, lerei, a.inda, o que dispõe o 
a.rt:igo 29: 

"Findo êste prazo, o Presidente 
da. Assembléia da.rã., com ou sem 
paI"eeer, para. a. ordem do dia. se
guin,te, a. votação, sem discussão, 
do Projetô de Constituição e res
pectivas emen<ias. Essa votação 
será feita po.r Titulas ou Capítu
los, quando o titulo estiv>er por 
essa. forma dividido, salvo as 
emendas." 

N-0 art. 30 cogita-se do destaque 
da.s em.enda.s. 

Aco:a.tece, pOl'ém, que, no método de 
trabalho seguido pela douta Comis
são. o que se fêz não foi, prõpr!amen
te, reg:ressa;r para o plenário o pro
jeto primitivo e, separadamente, tô
da.s as emendas a.presentadas, mas 
refundir-se o projeto; de modo que 
temos, praticamente, um substitutivo, 
que vai ser submetido a votação. 
(Muito bem.) 

O Sr. Ca.jé Fil]l.o - E' exa.to. 
O SR. ERNANI SATIRO ~· Ora, 

Sr. Presidente, têcnicamente, o que 
devia ser submetido a discussão e vo
tação era o projeto primitivo e, se
paradamente, as emendas; não o pro
jeto que acaba de descer com altera
ções feitas pela Comissão. Já vimos 
de<:oni<io o prazo e, por conseguinte, 
passada a oportunidade para o ofe
recimento de emendas, o que não 
acontecerá -mais. Interpreto ao pé da 
letra o Regimento, só poderemos fa
zer pe<iidos de destaque de emendas. 

Acontece, porém, em muitas hipó
teses, que concor1iamos com o que 
estava no Projeto anterior. Ora, dada 
que seja interpretaçr:c restrita ao Re
gimento, estaremos tolhidos de ver dis
cutidos e votados com o necessário 
destaque os trechos do Projeto primi
tivos que julgávamos acertados aos 
interêsses da Nação. (M'7Lito bem.) 

Nessas condi<;ões, a questão de or
dem que levanto se desdobra em deis 
pontos: primeil'o. se o· projeto. a ser 
discutido e vota.do é o primitivo, co
mo deve ser rigorosa.mente; segundo, 
se vamoo votar o substitutivo oriundo 
da Comissão. 

No Primeiro caso, a questão já es
tHia. resolvida, porque cada um de 
nós requereria, com as formalidades 

legais, o destaque das emendas que 
julgasse necessárias. se, entretanto. 
o que vai ser submetido a. discUS51!.o 
e votação é o substitutivo, então, t&
remos, para que não fique tolhido o 
direito dos Senhoa-es Representantes. 
de pleitear a aprovação dos ponto.s 
de vista que julgamos úteis, proveito
sos aos interêsses do Pa.!s. (Mutto 
bem) ; temos o direito de requerer o 
destaque não somente para emendas 
como para. os trechos do Projeto an
terior que, segundo nossa 01>in!ão, de
vam ser submetidos à dfscussão e vo
tação. (Apoiados. l 

O Sr. Nestor Duarte - Creio que 
bastará V. Ex.ª apelar para o espírito 
do Presidente da Assembléia., e can
tará com o seu deferimento. 

O SR. ERNANI SATIRO - Muito 
grato ao>i;parte-do nobre colega. Como· 
a questão Regimental que acabo de le
vantar é da máxima importã;ncia. pa.
ra. os noosos trabalhos, estou certo. Sr. 
Presidente, de que V. Ex.ª considera
rá como Projeto em discussão o an
terior, ou, se o fizer quanto ao subs
titutivo, permitirá qae se destaquem, 
com as devidas fo=alidades, as par
tes do primitivo ~ojeto <iue, no jul
gar de quruquer dos Srs. Representan
tes, satisfaçam aos anseios democrá
ticos do Pa,is. 

E' a questão de ordem que tenho a 
honra de submeter à consideração de 
V. Ex.'' (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Lógico, 
sem dúvida, seria o ponto de vista do 
nobre Repres~ntante. Sr. Ernani Sá
tiro; entretanto, a. Com:!ssão api!'eGelll
tou substitutivo, que, com êsse cará
ter, pode ser rejeitado, mantendo-se o 
primitivo Projeto. 

O destaque, de que fa:la S. Exeia., 
não pode, evidentemente, deixar de 
ser acolhido ')>ela Mesa e, se o 'Plená
rio preferir votar o Projeto primitivo, 

O fato de ter a Comissão apresenta
do substitutl'Vo - aliás qualque:r dog 
Srs. Representantes poderia fazê-lo 
- não impede que haja requerimen
to. no momento oportuno, para que 
votado seja. o texto do Projeto. 

A Mesa não pode, infelizmente. 
agir de outra . maneira, se não sub-. 
metendo à 'Votação o su:bstitut!vo, 
não deixando, porém, de acolhe!" 
qualquer pedido de destaque. 

Penso haver, desta forma, atendido
à questão de ordem suscitada pelo 
Sr. Deputado Ernani Sátiro, a me
nos que, dado o pouco silêncio exls-
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tente no Jitecinto, não tivesse bem 
observação de S. Ex.". 

O SR. ERNANI SATIRO - Se V. 
Ex.ª me permite, Sr. Presidente, res
p.-oduzirei a parte essencial. Pergunto 
o seguinte: adotado globalmente o 
sub&titutivo, poderemos. em dete:rmi
nado momento, e com as dev"idas 
formalidades, pedir o destaque de 
trecho ou disposlttivo do Projeto an
ouvido algum trecho da apreciável 
ter!o.r? 

O SR. PR.ESIDENTE - Evidente
mente. A Câmara poderá. pref.erlr 
&té o primitivo Projeto, em lugar eo 
substitutivo .. 

O SR. ERNANI SATIRO - Agt'a
deço a v. Ex.ª Sr. Presidente, a ma
neira liberal e acertada como resol
veu a questão. 

O SR. OAn FILHO - Sr. Pre
sidente, peço a J,>ala vra, pela ordem. 

O SR.· PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. ~ FILB:O (Pela ordem) 
(•) - Vê V. Ex ... , Sr. Presidente, 
pelas questões de ordem que estão 
sendo levanta.das neste momento, co
mo é omisso o Regimento. Certa vez, 
impressionado com tais omissées 
suscitei uma questão, e V. Ex.ª, com 
o brilho e clareza de sempre <apoia
c1,,o), respondeu dizendo que, infeliz
mente, teria de ai>licar o Regimento, 
embora omisso. Ap-resentei, então, à 
Mesa, uma indicação, pedindo a re
forma ou a alteração do Regimento, 
na.ra maior facilidade da votação da 
ina téria constitucional. 

V. Ex.ª, Sr. Presidente, em despa
chQ. publicado no Diário da A.ssem
oléia, remeteu a minha indicação à 
Ce>missão da Constituição. Como de
morasse uma solução, procurei. como 
membro da referida Comissão. saibe~ 

se ali já havia chega.do a indicação. 
Deu-me, o ilustre Presidente da Co
missão a noticia de que a indi<:ação, 
de fato, fôra para ali enviada, e ime
diatamente submeteu ao nosso conhe
cimento a matéria., tendo a Comissão, 
por -sua grande maioria, se não me 
engano por unanimidade, decid!do que 
a matéria não devia ali ser apreciada. 
pois se tratava de reforma do Regi
mento. 

Por isso devolveu à Mesa a 
indicação, para que a Comissão de 
Policia. emitisse parecer. 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

Ora, estamos nas vesJ;>éras da vota
ção do projeto de Constituição e até 
hoje o plenário não tem conhedmen
to do parecer da aludida Comissão. 
No entanto a indicação visava a a!· 
teração do Regimento, para esta.bele· 
cer justamente, come> deveríamos pro. 
ceder em relação à votação do proje· 
to da Constituição. 

V. Ex.ª, Sr. Presidente, ainda hâ 
pouco reconheceu a omissão i·egimen
tal, dirigindo um apêlo ao plenário 
para que os debates fõssem ofereci· 
dos com antecedência. Nesse apêlo, 
V. Ex.• não encontrou apõio no Re· 
gimento, porque êste -permite que o 
Representante foormule . pedido de 
destaque em qualquer rnomemo. an· 
tes de vota4a a matéria. Ademais, o 
disposto no art. 36 da lei interna in· 
tima o prazo para a votação ou, me
lhor, estipula que, se o pre>jeto 
constitucional não ior votado dentro 
dos prazos, que, aliás, não foram es
pe<:ifkados. V. Exª promulgará. uma. 
Constituição provisória. 

Por tudo isso, é que formulei a ci
tada indicação, pedindo fõsse ela vo
tada pelo plenário antes da votação 
do projeto constitucional. Como es
perei até hoje e nada foi resolvido 
sôbre o assrnto, faço agora uma re
clamação, no sentido de que V. Ex.', 
Sr. Presidente, informe à Casa se a 
indicação recebeu parecer favorável 
ou contrário e se podemas fazer. ain
da hoje, as alterações que o Regi
mento requer, para que possamos 
amanhã, com segurança e firmeza. 
votar a matéria constitucional. ·<Mui
to õe1n.) 

O SR. PRESIDENTE - Devo pon
derar ao nobre Representante do Rio 
Grande do Norte que a proposição de 
s. Ex.ª importava reforma do Regi
mento. no tocante à discussãÔ e vo
tação do Projeto Constitucional. As
sim consideram:lo e não havendo Co
missão expressamente indicada p:i.ra 
opinar a resi>eito, pareceu-me conve
niente mandar a sugestão ao órgáo, 
que elaborava aquêle projeto. Ente:~
àeram. porém, os Srs. Represe11tantes 
competentes da Comissão e.a Consti
tuição - e muito l•eni. como sempre 
- que o assunto escapava à sua com
petência. Não me restava, por Isso, 
outra deliberação que a de enviar a 
proposta à Comissão, que J;>C>deria ma
nifestar-se sôbre ela - a de Polícia 
- onde designei imediatamente re-
lator. · 
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Oportunamente, proporcionarei à 
.Assembléia informações mais comple
tas sôbre o assunto. 

o SR. e~ FILHO - Agradeço 
a V. Ex.•.' 

O SR. PR!!:SIDE!i'l'"E - Está finda 
a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDE.1V! DO DIA 

Comparecem mais 151 Senho~s 
Representantes: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
C~telo B:·anco. 

Amazor..~".s: 

Alvaro r.[aia . 
. Valdema!· Pedrosa. 
Cosme Ferreira .. 

?aré.: 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Ncgueira. 

Maranl15.o: 
Clodomir OarC:oso. 
Vitorino Freire. 
Odilon So:i.res. 
Ll!is Carvalho. 
José !~civa. 
~fonso :Matos. 

Piauí: 
Renault Leite. 

Ceará: 
Osvaldo Studart. 

Rio Grande do Norte: 
C-eorgino A vcih10. 
DJocJecio Duarte. 
José Varela. 
Mota Neto. 

• Paraíba: 
José Joflli. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Jarbas :Maranhão. 
Cscar Carneiro. 
Osvaldo Lima. 
Ulisses Lins. 
Barbosa Li:na. 

Alagoas: 
Silvestre Péricles. 
?..Xedeiros Neto.' 

\ 

José Maria . 
.Antônio Mafra. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe·: 
Leite Neto. 

Bahia: 
Pinto Alciito. 
Eunápio de Queil'õs. 
Frôis da Mota. 

Espír!to Santo: 
.!'.ri Vialla. · 
Carlos Lindemberg. 
Vieira de Resende. 

Distrito Federal: - - -

Jonas Correia. 
José Romero. 

Rio d.e Janeiro: 
Pe:reira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Paulo Fern=des. 
Ge~úlio Moura.· 
BrJgido---Tinoco. 
Miguel Couto. 

:Minas Gerais : 
Bcnedicto Valia.dares. 
Juscelino K-ubitschek. 
Pedro Dutra. 
Cristiano Macliaclo. 
.11.ugusto Viegas. 
Gustavo Capanema. 
Olin ~o :Fonseca. 

São l>alilo: 
César Costa. 
Ataliba Nogueira. 
Sampaio Vida!. 

Goiás: 
Dario Cardoso. 

~.fato .Grosso: 
?once de Arruda. 
Argemiro Fiall10. 
Martiniano Araújo. 

Parall:J.: 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 

Santa Catarina: 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva. 
Orlando Brasil. 
Ro b~rto Grossembacher. 
Rogér.io Vieira. 
Hans Jordan. 



Rio Grande do Sul: 
Getúlio Vargas. 
Gaston ·Englert. 
Adroaldo Costa. 
:Brochado da Rocha.. 
Elói Rocha. 
Teodotniro Fonseca.. 
Antero Leivas. 
Sousa Costa.. 
Glicério Alves. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacional 
Pará: 

Agostillho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéia. 

Ceará: 
Gentil Barreira. 
Fernandes Teles. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande no Norte: 
Ferreira de Sousa. 
José .l\.ugusto. 

Paraiba: 
J oií.o U"rsulo. 
Fernando Nóbrega. 
Osmai: Aquino. 

Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. · 
.Alde\.Sampaio. 
João Cleofas. 
Gilbetto Freire. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcanti. 
·Mário Gomes. 

, Rui Palmeira. 
Sergipe: 

Vâlter Franco. 
Balü::.: 

.Aloislo de Carvalho. 
Otávio Mangabeira. 
Luis Via.na. 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnior. 
João Mendes. 

-Alberico Fraga. 
Distrito Federal: 

Euclides Figueiredo. 
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Rio de Janeiro: 
Romão Júnior. 
José Leomil. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
José Bonifácio. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 
To1ecío Piza. 

Mato Grosso: 
João Vllasboas. 
Agr!co1a de Barros. 

Santa Catarina: 
Tomás Fontes. 

Pa:rtido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 
Luis Lago. 

Distrito Federal: 
Benjamin l"arah. 
Vargas Neto. 
Gm:gel do Amaral. 
Segadas Viana. 
l3e1licio FonteneJle. 
Antônio Silva. 

l"tio de Janeiro: 
Ab~ardo Mata. 

São Paulo: 
EU~ébio Rocha. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Partido Comunista ào 13rasiZ 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira.. 
Alcedo Coutinho. 

!>istrito Federal: 
Cai-los Prestes. 
João Ama2onu. 

:El.io de Janeiro. 
Cla.udino Silva.. 

liilão Paulo: 
José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
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Pa.rtid.o Repuõlica.no 
Maranhão: 

Lino Machado. 
Pernambuco: 

Souza Leão. 

Sergipe: 
Durval Cruz. 
.Amando Fontes. 

:Minas Gerais: 
:Bernardes Filho. 
lrrário Brant. 

Partido Popular Sinàica.Zi:lta 

Pará: 
Deodoro Mendonça. 

Ceará.: 
Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

'Bahia.: 
'Teódulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 
Pernambuco: 

.Arruda Câmara. 
O SR. GALEN-0 PARANHOS -

Sr. P:residente, peço a palavra, pela. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a ;ia
la-vra o nobre Representante. 

O SR. GALENO PARANHOS (Pela 
ordem) (*) - Pedi a. palavra, Sr.Pre
si<iente, para dar conhecimento à Casa. 
da. viagem empreendida por diversos 
Sr. ccnstituintes à Capital do meu 
Esta.do. -

Graças à gentileza da Companhia 
Aerovias foi pôsto um grande apare
lho à. nossa disposição e -ontem, às 7 
horas da manhã, partimos do Aero
pôrto Santos Dumont, para. descer, 
justamente três horas e meia depois, 
no campo de Goiânia. 

O que foi essa viagem, dirão os Se
nhores Constituintes que estiveram em 
contacto direto com o povo goiano. 
Queria.mos demonstrar as possibilida
des do Brasil Central, queríamos que 
êsses representantes do novo conhe
cessem de perto a gente c!e nossa. ter
ra, que olha o problema da. futura Ca-

- pita.l Federal não com a. preocupa- · 
ção de ·regionalismo, mas como aspi-

<•) Não foi revisto pelo orador.· 

ração nacional. E se é uma B.ecessid~
de a mudança ela Capital Federal, ne
nhuma outra cidade ou região do pais 
poderá apresentar as vantagens que 
Goiânia oferece. 

O Sr. Daniel Faraco - Lamento 
não me tenha sido possível _acompa
nhar V. Ex." nessa via.gema Goiânia, 
mas quero valer-me da oportunidade 
para. declarar a V. Ex." que considero 
a mudança da Capital do país, para o 
Brasil Central. como uma das maio
res necessid11des nacionais. (Apoiados.) 

O SR. GALENO PARANHOS -
Obrigado a V. Ex;&-pelo .a.parte. 

Era desejo da bancada goiana lev:ir 
até áli maior número possível de re
presentantes do povo. Entretanto, 
nosso aparelho só comportava 22 pes
soas; mas a caravana contava com 
representantes de quase todos os par
tidos nacionais - do Norte, do Sul e 
do Centro do país - os quais estive
ram em contacto com o povo do Bra.,
sil -eentm.l~. 

Desejo salientar; neste momento, 
que Goiânia. é cidade nova, construí
da medla.nte plano prêviamente tr::i-' 
çado, levado a cabo por essa alma de 
sertanejo e2Ctraordinário que é Pedro 
Ludovico, cujo nome há de figurar na. 
história, como justiça. que se lhe fará. 
história . 

Goiânia oferece tôdas as possibili
dades para a. insta.lação, não provisó
iia, mas definitiva., da Capital Fe
deral, porque está junto à. área do 
planalto escolhido pela comissão de 
técnicos nomeada em virtude de exi

. gência da. constituição de 18Sl. Goiâ-
nia é uma realização nacional, e me 
ufano de proclamá-lo desta tribun?.. 
Estou certo de que meus colegas, que 
fizeram parte da caravana, hão de 
atestar que ali contemplaram uma 
grande obra. nacional. 

Há outro ponto impol1tantíssimo que 
aconselha. a transferência para Goiâ
nia da Capital Federal: ela será cor
tada· pela. estrada transbra.siliana rle 
que cogita v Plano Rodoviário Nacio
nal e c!Jsta do Rio de Janeiro apeIUS 
3 heras e llleia por via. aérea. No en
tanto, em 1891, o Senador Paranhos, 
quando villba tomar pa,rt.e nos trai:la
lbos parlamentares, consumia mais àe 
um mês na viagem para atingir o 
Rio de Janeiro. 

Goiânia. está ligada a todos os pon
tos do país. Situada. no centro do 
Brasil, pode corresponder perfeita
mente a tôdas as suas necessidades. 
Lamento tenha havido uma voz di
vergente e!Jl relação ã.s possibilidades 
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de Goiânia: refiro-me a uma entre
vista do nosso honrado Interventor 
Federal, General Xavier de Barros. 
E' que S. Ex.ª não apreendeu bem o 
prol>lema, porque não há um goiano 
sequer que deixe de empregar todos 
os seus .e.sforçoo patrióticos para que 
a nação tenha uma capital condigna. 
Para Ca,pital de Goiás temos a ci
dade de Anã.polis, também de grande 
valor, junto à Estrada de ~rro 
Goiás, a qual poderá passar a ser a 
nova metrópole do Estado. 

Srs. Constituintes, desejo acentuar 
que a idéia de Diógenes Magalhães, 
lembrando Goiânia para sede provi
sória da Capitsl da República, poderá 
ser ampliada, com transformação da 
cidade em sede deíinitiva, pol'Q.Ue 
apresenta todos os requisitos neces
sários. 

A ban~ada goiana apresentou pro
jeto constitucional a êsse ;>ropósito 
emenda, que :t-Omou o n.0 3. 635, tal 
emenda nos permitirá estudar o pro
blema de real importância da futum 
Capital Federal, escolhendo ·Goiânia, 
que, estou certo, correspe>nderá aos 
anseios de todos os patriotas. <Muito 
bem; m:uito bem. Palm4S.) 

O SR, HAMíLTON NOG"OElRA 
- Sr. l>residen te, peço a palavra, 
para apresentar duas in<lica,ções. 

o SR.. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre ltepresenta.nte. . 

O SR. RAM!LTON NOGUEIRA 
(') - Sr. Presidente, pedí a pa
lavxa, Pela ordem, para encaminhar 
a V. Ex.ª duas propooiçõeS. ·A pci
meira é uma indicação ao ~ecutiv;i . 
para que sejam modificados dois ar
tigos dos Estatutos da Univ~idade 
no que diz respeito ao ex:ercicio das 
atividades dos livres docentes aas 
nossas :faculdades superiores. O es
tatuto universitârio, que deveria me
lhorar o en'i;ino, deixa o li'n:e do
cente, justamente o encarregado cio 
treino de :ma.gistéôo, aquêle a quem 
ca.bem as prerrogativas de rea.lizar 
os cursos equiparaüos, reduzido a. 
uma. posição de inferioridade. Nêsse 
requerilllento, pedimos que aos livres 
docentes das n05sas faculdades su
periores seja permitido a realização 
de cursos equiparados e também que 
o ca.rg<i de professor adjunto seja 
preenchido por concurso de títulos 
e provas realizado sômente e.ntre do
centes linés, porqullllto êles têm. 
prerrogativas que não podem ser eli
minadas dêsse E:.-tatuto. 

(•) --., Não foi revisto pelo orador. 

O outiro , requerimento, Sr. PÍ'esi
dente, diz respeito a uma sugestão 
quanto às indicações dos médicos que 
devam representar o Brasil nos con
gr.essos mtern:i-ci<?nai~ de saúde pú
blica. Essas -mdicaçoes eram feitas 
apenas pelo Ministério das :aelaÇóes 
Exteriores, e, se às vêzes recairun em 
valores positivos, de outras, en
itreta11to, como um favor pessoal, in
cidiam em pessoas sem competência, 
que não estavam à altura. de desin
cumbir-se dignamente de tal repre-
sentação. · 

O requerimento ciferecc normas 
para a seleção daqueles que devem 
representar nosso pais em congres
sos científicos, sugerindo qne, quando 
os médicos forem designados J:>ara 
esses conclaves, sejam ouVidas, pri
meil-o, a Sociedade Brasileira de lli
gien·e, e, depois, a Academia. Na
ci1mal de Medicina, que ratificará, ou 
;não, a seleção. 

São os requ€1l'imentos que enVio a 
V. Ex.ª, sr. :Presidente. 

(Muito bem.) 

O orador envia â Mesa os se
guintes: 

.J;NDICAÇÃO N.o 236, DE 1946 

Sugere ao Poder E:r:ecu;tivo alte
rações 1W Estatuto da. Universida
de do Brasil, aprovado pelo De
creto-lei n.0 21.321, de 1946. 

Requeremos seja levada ao Exce
lentíssiroo Sr. Presidente da ~pú
bli~a a segUiD te prçposta. de alterações 
no Estatuto da Univers:dade do Bra
sil, a.provado por· Decreto-lei número 
21.321 de 18 de junho de 1946 e pu
blicado no "Diário Oficial", de 20 dos 
mesmos mês e ano: 

Art. 72. Redaçã_o atual: 
"Os cursós.,_ de formação serão os 

constituintes aos planos de estudos · 
estabelecidos pelo r.:gimento". 

Passará a. ter a seguinte redação: 
"Os cursos de formação serão ordi

nários, quando regidos pelos profes
sôres catedráticos, e equiparados, 
quando r.eg:'.dos por livres docentes". 
· E acrescentar =is um parágmfo aa. 

pará.grafo iínico da atual reõ.ação: 
":Parágrafo segundo: os cursos equ!

par~dos ser~o regulamenta.dos pelo re
regunento mter:J.o das · várias escolas 
e faculdades'.'. . · 
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.í\rt. 85. Redação atual: 
"Os prof.essôres adjuntos serão no-

' meados e di..~dos pelos diretores 
'das escolas e faculdades, por indica
·ção justificada dos professõres cate
'<iráticos, devendo a escolha ser feita 
entre os assistentes que possuam o ti- · 
tulo de docente-livre, na forma esta
belecida no respectivo regimento". 

Passará a ter a seguinte redação: 
"Os pr<>fessôres adjuntos serão ad

mitidos pelos diret<>res das escolas e 
faculdades, mediante concurs<> de ti- . 
tulos e provas entre os livre-docentes, 
obedecida a ordem de classüicação. 

Parágrafo único. O regimento in
terno das escolas e faculdades esta
belecerá as normas d<> concUl'So para 
professor adjunto, assim como seilS di
reitos e deveres, podendo ser êle d!s
pensado por decisão do Conselho Uni
versitário, moediante proposta justifi
cada e provada. da Congregação". -
Hamilton Nogueira. - Hermes Lima. 
- Munhoz da Rocha. - Egberto Ro
drigues. - Plínio Pompeu. - Aluísio 
Alves. - Euclides Figueiredo. - Jan
duh11 Carneiro. - Café Filho. 

INDICAÇÃO N. o 237, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo vá
rias medidas tendentes a um me
lhor exame dos têxtos dos atos 
internacionais relativos a assun
tos médico-sanitários eleborados 
pelos órgiios competentes do Mi
nistério da Educação e Saúde, an
tes de sua remessa ao Ministério 
do Exterior. 

Os abaixo assinados, requerem · a 
V. -Ex.• se digne encaminhar, a ti
tulo de indicação ao Poder Executivo, 
as recomendações formuladas pelo 
Dr. Francisco Rodrigues Matoso, após 
audiência prévia dos setores interes
sados e responsáveis, e que se justi
ficam nas seguintes considerações: 

Conslde:ando que, os antecedentes 
no que respeita à atividade medico
sanitãria internacional, através às ob
servações de documentos relativos à 
nossa tradição nesta matéria, demons
tni.m que nem sempre os acordos es
tabelecidos ou os atos oficirus em 
que se envolveram as· responsabili
dades · naC!onais, têm permitido reco
lher - eis proveitos que se poderiam 
auferir; 

Considerando que, os resultados ne
gativos ou prejudiciais de nossas in-

tervenções no campo médico interna
cional, não podem ser explicados atra
vés à expressão e capacidade dos 
elementos técnicos que em tôdas as 
épocas de nosso desenvplvimento se 
constituiram' em elite de nossa cul
tura; -· 

Considerando que, pode ser identi
ficada na irregularidade muitas vêzes 
prejudicial do nosso desempenho a 
existência nitida de fatores politÍco
influenciais do momento, largamente 
afastados de nossas expressões técni
cas e culturais; 

Considerando que, .trus acordos, de
ci;;ões e indieações represeiifü.tivas por 
vezes promanaram, de modo exclu
sivo e inape~vel, de autoridades ad
ministrativas que influências momen
tâneas elevaram ao provilnento de 
posições transitórias, deslocando assim, 
a segurança e autoridade de muitos 
dos compromissos internacionais, da 
orientação, responsabilidade e conhe
c~nto....d.e __ l!~ssas organizações téc
rucas e agrem.tàções superiores reco-
nhecidamente autorizadas; · 

Considerando _que, nas situações em 
que o interêsse médico sanitário inter
nacional do País venha a se envolver, 
nada aconselha se tomem ausentes 
as recomendações do :Ministério das 
Relações Exteriores, se necessário em 
caráter reservado, pelo muito que in
teressa conhecer da nação contratante 
nos seus ·'aspectos políticos nacional 
e internacional, eventualmente influ
entes no preparo das conve;p.ções a 
serem· firmadas, no critério de con
'Vites a serem expedidos e na conduta· 
das delegações indicadas para nos re-
presentar; -

\ 

Considerándo que, os prejuízos ad
vindos de atuações defeituosas no cam-' 
po méãico sanitário internacional· não 
têm se limitado apenas a conseqüên
cias teóricas, afetando em várias opor
tunidades, através urna. repercussão 
econômica, o. nosso patrimônio mate
rial, como se pode exemplificar na po
litica executada no 2.0 império, r:-elativa. 
à questão do quinino, e de modo re
cente, nos desastrosos eventos sanitã
rios internacionais no. que tange aos 
problemas da fel>:re ama:rela que, com
.Ja.mentável coinci'dência, vieram repe
tir os graves doescuidos que caracteri
zà.ram a chamada Convenção Fatal, ce
lebrada na gestão Nuno de Andrade.; 

Considerando que, no momento 
{ltual, as nossas intervenções no çampo 
médico sanitário ·internacional, pro
gramadas no Mini.stêrio de Educação 
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e Saúde, são remetidas ao MiDistério 
das Relações Exteriores sem a reco
mendável passa;gem pelá. critica enri
quecedora e vigilante de no.ssas so
ciedades sá:bias, rest.'"ingindo destarte 
o ãmbiio das responsabilidades que o 
conhecimentó prévio geral deveria am
pliar, após a ventilação indispensável 
para assuntos como os que se ·tratam, 
envolvedores do nome e do prestigio 
do Brasil; 

Considerando que, a execução das 
medidas propostas só poderá facilitar 
os trabalhos da Comissão Parlamentar 
de Saúde Pública na próxima futura 
Assembléiá legiSlativa; 

Cansiderando que, as características 
liberais das recomendações a serem 
feitas, se enquadram perfeitamente nos 
princ!Pios democráticos que fundamen
tam a atual reestruturação politico e 
administrativa, propomos: 

I - Que os textos dos atos inter
nacionais relativos a assuntos médico
sanitários, elaborados pelos órgãos 
competentes do Ministério de Educa-. 
ção e Saú"de, antes à~ remetidos ao Mi
nistério das Relações Exteriores sejam 
enviado.s à Academia Nacional de Me
dicina que deverá funcionar na emer
gência cOOn.o órgão consultivo; 

II - Que nos exames a serem rea
lizados pela. Academia N~onal de Me
dicina, da JJa.tureza técnica, do obje
tivo e da oportunidade dos a.côrdos a. 
serem firmados pelo Brasil com o es
trangeiro, ·seja ouvida. como órgão in
formativo, a Sociedade Brasileira de 
Higiene, presente no trato do assunto, 
através um seu representante: • 
· m - QU1! nos exames citados ante

riormente; sejam ouvidas igualmente, 
no m1!SII10 caráter informativo e nas 
mesmas condições de representação, as 
sociedades sã:bias cujas especialidades 
coinddam com os temas médico in
ternacionais em apreciação; 

IV - Que a Academia Nacional- de 
Medicina, ao receber a matéria para 
exame, funcione co~oI1.Jle preceituam 
seus estatutos no Capitulo n - art. 
10 - § único e no Capitulo IX - ar
tigo 70o; <capitulo II - a.rt. 10 - As 
Seções. com os respectivos Presidentes, 
constituem comissões permanentes, 
consultivas, sõbre assuntos de suas es
peciali<lades. Parágrafo único - As 
Seções serão submetidas pelo · Presi..; 
~nte da. Academia, os trabalhos .sõ
bre que hajam de emitir parecer. Ca
pitulo IX - art. 70 - A opinião da 
.Academia sõbre qua-lquer assunto só 
poderá. ser emitida com a presença de 

mais de mdade dos membros titulares 
em sessão especialmente convocada) : 

V , Que a Academia Nacional de 
Medicina, antes de pronunciar a opi
nião final, faça chegar a todos os seus 
membros Titulares. Honorários e Cor
respondentes nacionais, através de cir
culares enViadas em oportu:údade útil, 

·· os textos referidos na proposição pri
meira <I> , com oo parec€l'es emitidos 
de acôrdo com o Capitulo II, art. 10, 
p•,grafo único de seus estatutos; 

'iI - Que a Academia Nacional de 
Medicina recorra ,em tôdas as opor
tunidades que funcionar sôbre a ma
téria em questão, a audiência do Mi
nistério das Relações Exterk:res no in-
1;erêsse de recomendações que possam 
colaborar para um melhor desem.penho 
de tão delicada tarefa; 

VII - Que o Ministério da Educação 
e Saúde, nas ocasiões em. que tiver de 
rt!alizar indicações de represçntantes 

. junto a C<mgressos ou Conferências in-
ternacionais, solicite da Academia Na-

. cional de Medicina o envio de uma 
lista tríplice de nomes escolhi-dos den
tre os i;eus membros, ou qúe pertençam 
a outras sociedades sábias, ou enfim, 
que se credenciem por notório saber 
a matéria em fóco, a ·nm de que, a 
critério do Ministro de Educação e 
Saúde sejam escolhidos um ou mais 
nomes .para integrar a delegação a ser 
enviada; 

-..-m - Que a.S instituições ou so
ciedades eventualmente proonotcras de 
Congressos ou Conferências interna
cionais médico-sanitárias, com sede no 
Pais, enviem ao Mln!stério da Educação 
e Saúde a fim de serem encaminhadas 
ao Ministério das Relações Exteriores, ' 
as indicações dos relatores ou. outros 
membros ilustres pertencentes às na
ções participantes, cuja presença se re
comende fortemente para o maior bri
lho e rendimento do conclave_ 

Aguardando prontas providências, 
firmamo-nos, 

Respeitosamente. - Hamilton No. 
gueira. - Aluízio Alves. - Euclides 
Figueiredo. - Jand:iuiy Carneiro. -
Café Filho. 

O SR. JORGE AMÁDO Sr. 
Presidente, peço a palavra., para apre
sentar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representair'..e. 

O SR. JORGE AMADO Sr. 
. PreQdente, em relação ao último "fe

lhetim policial" que o Sr. José 
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Pereira. Lira - fez publicar ontem no Era o que tinha a dizer (Muito õem; 
."O Estado de São Paulo" e n<i "Diá- · muito õem.> 
rio de Notícias". desta. Ga:pital, escre
ve o jorna.lista Ra.fael Correia de Oli
veira brilhante artigo, no qual escla
rece perfeitamente, não só a Illenhuma 
·fé que merece de todos os brasileiros 
o Sr. Chefe de Policia, como mostra, 
a posição da. imprensa do Brasil e de 
todos os homens dignos, perente as in
.venções, as mentiras, os folhetins po
liciais do Sr. Pereira Lira, - êsses 
"folhetins" que têm provocado repul
sa em todÔ o pais. 

Ainda há poucos dias, Sr. Presiden
te, a propósito dessa. última publica
ção, dizia um Deputado do P. S. D. 
tratar-se, desta vez, de um romance 
"só para homens", já que o Sr. Chefe 
de Polícia tinha a coragem de trazê
lo à público, de divulgá-lo pela im
prensa, com receio de que se desmora

·lizasse imediatamente, antes mesmo 
de ser lido perante os líderes dos par
tidos politicos, C-Omo era pensamento 
do Sr. Pereira Lira. 

O artigo do jornalista Rafael Cor
reia de Oliveira, do qual me permitirei 
ler alguns trechO's, viale bem a pena. 
figurar em ruissos anais, por ser uma 
expressão do pensamento da imprensa 
brasileira, em face de tais e tão ridí-
culas calúnias do Sr. Chefe de Polí-

O orador envia à Mesa o seguin
te: 

Requeremos a transcrição no Diá
rio da Assembléia do brilhante artigo 
dor jornalista Rai'ael Correia de Oli
veira publicado nas edições de ontem 
dos diários "Estado de Sã.o Paulo" e 
"Diário de Notícias". sob o titulo •de 
"Um.a. sugestão de boa fé". .-

s. das S., 12-8-946. - Carlos Pres
tes. - Jorge Amado. - Café Filho. 
- P2inio de Lemos. - Rui Santos. -
Campos Vergal. -·Rui -Palmeira. -
Lino Machado. - Agostinho de OZi
veira. - Luis Lago. - Nestor Duarte. 
- Ao Sr. 1. 0 Secretário. 

O SR. ANTONIO SILVA - Sr. 
Presidente, :peço a palavra, pam a,pre
i:entar um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - T~m a. 
palavra o nobre Representante. 

0-SR-.--ANTONIO SILVA - Sr. 
Presidente, Srs. Representa.nte.s: 
Encaminho a Y. Ex." o seguin·te 

REQUERIMENTO 

cia, intimam'lnte ligado a uma com-·-- O E=o. Sr. Presid~te da Repú
panhia imperialista estrangeira con- blica vem de. assinar na pasta do Tra.
tra um partido legalmente re~tra- . ba.lho, um decreto-lei, que fere, pro-
do. ' fund11mente, o.s direito.s das classes 

Escreve o referido jornalista: (Lê) tra:balhadoras brasilei:ras. 
E noutro trecho: (Lê) :tsse decreto-lei revoga. os arts. 522, 
Não se trata, Sr. Presidente· de ar- 524, 525, parágrafo único do art. 531) 

tige de inimigo pessoal do sr. 'pereira (relacionado com o Decreto-lei nú-
.Lira. O próprio jorna.Jista diz no final mero 8.080, de 11 de outubro de 
do mesmo que: (Lê) -- 1945), e 565, todo.s da Consoli<iação 
· Vê-se, sr. Presidente, que 0 Sr. Pe- das Leis do Trabalho; revoga, a.iru:l.a, 

reira. Lira se desm.Qralizou comp!eta- o art. 3. 0
, do D~reto-lei n.• 9.640,

de 19 de fevereiro de 1946, e o De
mente perante todos os homens de ereto-lei n.º 9-076, de 18 de março 
bem e decentes do Brasil. de 1946; cass1l:lldo 0 mandato. sem 

Pa.ra que figure no Diário à.a As- exceção, de tódas as atuais Dir.eto
sembléia êste magnifico artigo, apre- rias e Conselhos Fiscais dos Sim!i=
sentamos a V. Excia., assinado por tos e entidades sindi<:.ai.s de gra.'U su
Deputados e Senadores dos diversos :perior da País, mui·tas das qua:is :re
partidos, requerimento no sentido cl:a give.iG todos os atU:a.is componentes 
transcrição do brilhant~ axtigo do jor- dessas Direte>ria.1 e dêssses Conselhos 
nalista Rafael Correia de Oliveira. pu- Fiscais, além de prescrever vá.rias 
b.).icado nas edições de ontem, do "Diá- out.r3s graves restrições à autonomia. 
I"!º do Estado de S. Paulo" e do "Diá- e .à liberdade da Vida. sindical. 
no de Noticias". Assinam o referido Mo.sua-se, pois, evidente o propó-
~uerimento o Sr. Carlos Prestes sito d'EISSa. inoportuna. iniciativa. de 
Jorge Amado, café Filho, Plinio Le~ .tentar despojar as massas trabalha
mos, Agostinho de Oliveira, Rui San- doras brasileiras de alguniàs de s~ 
tos, Campos Verga!, Batista Neto. N~- inalienáveis conciulst.a.s, que são, de 
tor Duarte, Luis Lago de Araújo. resto, o que há de ma.is belo e jus-to 
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em no.ssa. atua·I democracia, cria.não, 
assini., um profundo füvórti<> entTe 
essas massas e o govêrno do Presi
dente Eurico G!l.Spar Dutra, ca.so êste 
não re<:'Ue em tempo. 

Estamos cel'tos de que S. Ex ... , 
COIIl seu reconhecido Patrie>ti.smo, es
!Pirito público e devotado a.mor à de
moc?°'Scia, saberá exanúnar deVida
mentie essa Iéi e ava.li.ar-lhe as con
seqüências desastrosas, gue dela., cer
tamente, advirão pa.."a a vida. do 
País. 

Os representantes trabalhistas, pe>r 
toàos os meios ao &eu alcance, já se 
manifestaram contra o malsinz.do 
decreto-lei, que mereceu dos traba
lha.d.ores o cognome d.e "Lei mons
tro~'. 

Etn todo <>- território nacion·al se 
agitam B;S massas proletárias e, agora, 
acal)a a bancada do :Partido Traba
lhista que, nêste momento represen
to, de :receber a cópi-a de substancioso 
meniorial que a Federação dos Tra
balbadores nas Indústrias de Fiação 
e Tecelagem de Minas Gera.is enviou 
a.o Chefe do G<>vêmo e que, passando 
às :mãos de v. Ex.o, ?eÇo seja trans
crito em ata tle no.ssos trabalhos. 
(M11,ito bem; muito bem.) - Ao Sr. 
1. o secretário. 

O SR. PEREffiA DA SILVA -
Sr. Presidente, peço a pala Vl"ª• pela 
ordem. 
. o SR. PRESIDENTE - Tem a pa

. iavrn o nobre Representante. 
O SR. PEREIRA DA SILVA (Lê o 

seguinte discurso) - Sr. Presidente, 
Srs. Representantes, quando, na ses
são de 22 do mês próximo findo, en
viei à Mesa uma indicação sugenndo 

.a expulsão dos terroristas japonê.;es 
que transformaram a nobre e culta 
Paú:iicé!a num feudo amarelo, impon
do as suas !els sanguinárias, o seu fa
natismo:. milenar, esta'IJ'a bem certo de 
que o govêmo não deixaria de consi
del"ar a minha patriótica sugestão. 

As reações daquilo a que chamei de 
"poJitica de a~ú.car candi" em tômo 
dos criminosos confessas, de sicários 
aneg!mentados, sob a disciplina fér
rea de associações secretas transplan
tadas do Império do Japão para o 
Bra.sil, surgiram mo!lnas e contradi- ' 
tória.s -e, apesa..r da publicidade paga 
que tiveram, a ninguém conV>enceram, 
quanto ao processo usado para cha
mar à razão a horda amare.la coman
dada pela • Shindo-Remei". 

Ao contrii.rio. O que ficou ev.iden
ciado foi a inutilidade dos processos 
brandos e diplomáticos de convenci
mento do bando terrorista nipônico, 
tentados por mei<> de uma audiência 
aos criminosos no _próprio palácio do 
govêmo paulista. 

Com efeito, quarenta e oito horas 
depo:s do ilustre Sr. Interventor, Mi-
11.istro Macedo Soares, haver recebido 
os :fanáticos amarelos, a quem falou 
Paternalmente, em companhia d<> 
Sr. M:nistro da Suécia acreditado n<> 
llrasil e de altas a utorid,ades militares 
e civis do Brasil. reinvestiam êles, 
IUais f·erozes, ainda, mais '".ngadores 
e ousados, no desempenho de sua. 
:função iustiçad<rra, contra os seus pa
trícios pacíficos e esclarecidos, que re
conhecem e proclamam o fato consu
lllado da rendição incondicional do 
.:tapão às Nações Aliadas ! 

Novas notificações e sentenças de 
iuorte foram lavradas pelos grêmios 
~inistros e os "Toko-Tai" entraram. 
~m. ação, agravando-se, cada vêz mais. 
~ situação de desassosego reinante em 
Cafelàndia e outros centros lavoreiros 
tia ulistas, ond·~ a · colónia japonêsa. 
tonstitui o maior qU:sto racial da. 
América do Sul. 

A certa altura dos acontecimentos, 
(Juando a audácia dêsse banditismo. 
tJrganizado chegava a seu auge, foi 
)lreciso que a população brasileira 
~eagi.sse. Foi em Osvalcl.o Cruz. O 
po:vo não podia suportar mai.s tanto 
vilipi:r..dio ao Brasil. E agiu violen
tamente, apedrejando, caça..°'"do a laço, 
teagindo a ferro e fogo contra os :in
desejáveis, já que tardias, impróprias 
e e;·identemente negati'IJ'as · se de::-
lnonstr:i. vam as pr<>vidências, excessi
~amente tolerantes, de nossas autori
dades contra êsses ""temh'~is crimino
sos. 

Essa reação da >iopulação brasileira. 
fo~ uma advertência aos·nipónicos res
ponsáveis pela onda de crimes qu~ in
vadiu o laborioso Estado de São Paulo. 

Pensam, porém., que os adeptos da. 
"Shindo-R<!mmei", diante da revan
clie de Osvaldo Cruz, desistiram. de 
seus propósitos sanguinários ? · De 
modo algum. Dentro de poucas ho:[l!.S 
se rearticllllava:n. restabelecendo o 
terror, praticando novos crimes ! 

Ora, Srs. Representantes, se nem 
diante da reação material. da indig
nação do povo brasilerio contra os 
seus crimes, xesolvexam os japonêse$ 
recuar nos seus sanguinários propósi-
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tos, como se poderia. admitir fôsse 
medida. certa. convencer a êsses fa.nã- , 
ticos com discursos e sorrisos ?' -

Houve, pois, Sr. Presidente, um la
mentável êrro psicológ!co, quando se 
pretendeu dar a essa. gente um tra~
mento que jamais, em sua. ceg-.ie1ra. 
odienta, poderia compreender senão 
como sinal de fraqueza de nossas au
toridades! 

Por fim, Srs. Representantes, o 
Chefe da Nação, tomando conh-ec_i
mento direto da gra. vidade e da. ex
tensão das investidas dos terroristas 
nipômcos, acaba. de adotar, em rela
ção a tais elementos, a medida enér
g!ca da expulsão - a única compa
tível com a nossg, dignidade de nação 
organizada, de povo civiliza.do, capaz 
de impôr à respeito à. sua soberania. 
e ao império de suas leis a estrangei
ros indignos de permanecerem à som
bra de nossa bandeira ! , 

Registro, assim, com· satisfação e 
justificado orgulho cívico, a vitória 
de minha sugestão feita ao Govêrno 
da República. Não era demagogia o 
meu brado. Nada havia de fantasioso 
em minhas afirmações. Ao contrário 
disto, vemos agora o ilustre . Senhor 
Ministro da Justiça confirmar o quan
to foi dito desta tribuna, ao escla
recer à imprensa as razões do ato do 
Presidente Gaspar Dutra, particulari
zando o seguinte: 

- Entre os oitenta japonêses, 
cuja expulsão foi decretada figu
ram alguns casais com filhos bra
sileiros. E'" verdade que o art. 8. 0 

do Decreto-lei n.0 470, determina. 
que não poderão ser expulsos do 
pais os estrangeiros com -mais de 
25 anos de residência. legítima, ou 
que tiverem filhos . brasileiros vi
vos, oriundos de núpeias legiti
mas. Mas - concluiu o Sr. Carlos 
Luz - o artigo único do Decreto
lei n.0 1.377, de 27 de dezembro 
de 1939 determina, também, que 

~ êstes estrangeiros poderão sofrer 
a pena de expulsão quando, a juí
zo do Presidente da República, 
houverem praticado atos c:ue im
portem menosprezo do Brasil ou 
das suas instituições. 

Finalizando as suas declarações, 
o Ministro da Justiça acrescentou: 
- Além da Shindo-R.emmei com 
cêrca de cem mil associa.dos, os ja
ponêses organizaram cêrca de vin
te outras entidades, com fins idên-

ticos, disseminadas· por todo o ter-· 
ritório do Estado de São Paulo, 
sendo fãcil calcular-se a que pon
tos chegariam os súditos nipônicos 
se o govêrno não os punisse com 
a maior energia. 

os oitenta terroristas a que se 
referiu o Sr. Carlos Luz e que e 
Presidente da República, por De
creto de ontem, expulsou do ter
ritório nacional, são <JS seguintes: 

Junji Kikaw, Ryotaro Neg'oro, 
Kanekiti Shotsu, Teiji Kimura, 
::Kioschi Kawashima,. Yoshiyukl. 
Kondo, TsuneYoshi Sawada, Mas
saichu Kaneko, Kichiro Kikk:awa, 
Jonejiro Kokubo, Shozaemo Shoji, 
Ichisaburo Cllidª' Junji Shimizu, 
Kazuo Miyahara, ·Massaki, Ynoki, 
Banda Juta, Nakashima Many-0s
hi, Xnosuke Asakura, Massa.chi 
Kunil, Massa.o Eguti, Koi Szuki, 
Norioshi Sakl:Lmoto, Toragoro Ni
nose, Tomoyuki Kawamorita, Ta
kanori Izumi, Yoshiy Kiytiro, 
Kauem-0n Itawabata, Tokujiro 
Ohata, Knekuro Yonomata, Yos-

-·---hi.o-Tanrnra, Takashi Watanabe, 
Iahin Iwanagi, Osaki-Magosa.buro,--
Yoshihide Goto, Fukuo ·Ikeda, Ta
dao Takayasu, Henjiro Ymaucri, 
Yoshitsugu Soneda, Elichl Shiozaki, 
Kunichiro Anlaza.wa, Makoto Iwa-
ta Baruo Izumissa wa, Sakuso 
Kmshima, Torato Fujihara, Ri
roaki Izume, Shimpei Kitajura, 
Tokuiti Hidalca, Mitsuro Ik:eda., 
Masakati Taniguti, Rir~m! Ya
mashita, Kameg-0ro Ogasawara e 
Haruto Wtanabe. Os que tem fi- · 
lhos brasileiro são os seguintes: 
Massabobu sato, Selichl Tomàrt, 

-sh!ogoro Ogura, Daisaburo Sassa
tani, Shogero ·rnoue, Azuma · Sa.-
meshima, Sniguechi · Murakami, 
Zenza.ku Ogawa, Nobuyoshi Ozaki, 
Kanji Aoki, Fusatoshi Yama.uchi, 
Shizutaro Monden, Torao Goto, 
Teizo Takasbi?na; Toyohei Nego
ro, Massao Sato, Kanji Waki, Sa.i
jir-0 Tanita, Itsushigue Otsuld 
Tatsuo Watanabe, Kotaro Ko
maba, Tadamune Maeda, Kozonort 
Yoshida, Ma.sSllo Konke, Wasaburo 

Zfiraoka, Fumio Ueda, Sijiro Mi;; 
hara e Tsurutaro Ushlsawa ou 
Kenjo Sawai. 

Sr •. Presidi!nte,. tem-se pretendido 
justificar como simples demostração
de um famtlsmo nillenarmente arrai
gado no japonês, que nasceu e educou
se. através -dos temp<:Js, reconhecendo a 
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origem divina de seu rei e a1 invenci
bilidade eterna de seu império, .a sua 
:fllri.a atual, fora da pátria, contra 
tudo e e<>ntra todos quanto discordem 
de sua enfurecida obstinação. Brasi
leiros ingênuos ou mal avisados, quan
do não indiferentes ao nosso futuro 
de nação livre, têm sustentado essa 
tese, como querendo insinuar que, afi
nal, êsses amarelos não são tão mâus 
quanto parecem. 

São de ontem, po!'éln, os opróbrios 
sofridos pelo Brasil. - não da parte 
de simples imigrantes "fanáticos" -
mas partidos dos próprios governantes, 
das autoridades do Império Japonês, 
como aconteceu quando rompemos re
lações diplomáticas com: êsse país, de
pois da traição de Pearl Harbour. 

Trago aqui, Srs. Representantes, o 
Volume lI, do LiV!'o Verde, editado 
pelo nosso Ministério das Relações Ex
teriores, sob o titulo O Brasil na se
gunda Guerra Mundial. Vale a pena 
conhecer-se os vexames, as vilanias, 
sofridas pelo pessoal da Embaixada 
do B!'asil em Tóquio e em Pequim e 
de como tais humilb.ações e violências 
chegaram ao ponto de levar à morte, 
subitamente, a digníssima Senhora 
Nabuco de Abreu, espôsa do Secretá
rio de nossa Embaixada na Capital 
japonêsa. o Ministro do Brasil, re
clamando, debalde, aliás, ao functo
:Ílário principal da "Gaimusho", con
tra as inomináveis violências sofridas 

_pelos brasileiros, particularisava a si
tuação excepcional da inditosa senho
ra que - "recém-chegada ao Japão 
e sendo a única Senhora da Embaixa
da e, mesmo, a única brasileira resi
dente· em Tóquio, deveria merecer 
aprêÇo e consideração, sabendo-se que 
o Japão goza_ da fama de culto e hos
pitaleiro e que existia no Brasil a maior 
colônia japonêsa no estrangeiro"! 

A. resposta dessas autoridades, que 
espesinbavam infamemente os trata
dos internacionais a que o Império do 
Mikado estava sujeito, foi o aumento 
das crueldades contra os represen
tantes oficiais do. Brasil, cujo des
fêcho tristíssimo foi a morte da gran
de dama brasileira, cujo espirita se 
alcando:::ou aos céus, como se fõra o 
protesto mudo das virtudes da mulher 

-brasileira contra a brutalidade ináu
dita dos agentes de Hiro!to! 

Transcreverei, na íntegra, ao final 
do meu discurso, os "memoranda" do 
nosso Embaixador em Tóquio e do 
nosso Ministro em Pequim, sõbre a 
vergonhosa e crudelíssima conduta da 
classe mais culta e responsável· do 

Japão, contra a representação diplo
mática brasileira. 

l.2iam e meditem os nossos patricios 
sõbre a extensão das ofensas que so
fremos. Não creio que dian·te da tan
ta torpeza, ainda haja algum brasi
leiro que teIL'ia a falta de civismo de 
erguer a voz para defender, de qual
quer forma, os remanescentes dos que 
apunhalaram a sen5ibiildade da Se
nhora Nabuco de Abreu, matando-a, 
por final, de indignação e de dôr, por 
ver o Brasil humilhado, da forma mals 
ignominiosa e vil! 

Não creio que tal aconteça, Senhor 
Presidente! Vozes se erguerão, em 
todos os recantos do Brasil, para lou
var o ato que acaba de baixar o Senhor 
Presidente Gaspar Dutra, expulsando 
de nossa terra os súditos de Hiroito, 
porque, Srs. Representantes, "lá ·é 
temJ;>O de acabarmos com essa magna
nimidade de coração, que sendo inata 
no brasileiro, sõmente tem produzido 
efeito contra a nossa pátria e os seus 
interêsses mais sagrados! 

· Esquecemos rapidamente os maiores 
agravos, que a miude recebemos e a 
nossa generosidade e sentimentos de 
fraterni<iade humana, as maís das 
vêzes, são interpretados como demons
tração de inferioridade, ou de covardia 
de uma nação que não quer ter von
tade, nem impôr as razões de sua pró
pria dignidade! 

Presisamos acabar com isso de llJlla. 
vez ou, então, pereceremos! 
. O que está acontecendo agora mes
mo, Srs. Representantes, repugna. aos 
nossos brios, anula os nossos senii
mentos de povo viril e cap~-

Somos uma nação vitoriosa. nesta. 
guerra e nossos adversálrios de on
tem, que os vencidos desta hora, es
tão falando mais alto do que nós, 
estão exigindo na mesa da Paz muito 
mais do que nós! E' os que não lu
taram e nem siquer se arriscaram a. 
um rompimento · formal e objetivo 
com as nações do Eixo, também gri
tam, exigem e traçam planos de en
volvimento de nosso prestigio inter
nacional, de anulaçãt>- de noosos d!- · 
reitcs inconspu:::cáveis ! 

Tal situação intolerãvel, não pode 
continuar! ·U<rge um grito heróico e 
decisivo em bem do Brasil, nesta. 
hora de reajustam.ente politico do 
mundo! Há injustiças contra os ven
cidos? Examine-mos, em primeiro 
lugar, os esbulhos de que, entre as 
nações vencedoras, estamos sendo vi
timas! 
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Primeiro, o Brasil! Segundo, o 
Brasil. Terceiro, ainda e sempre, o 
Brasil. Depois os outros. 

Tal deve ser a nossa conduta, em 
qualquer conclave internacional, o 
nosso papel, nesta hora grave do 
Universo. A defesa da latinidade 
deve ser a: nossa própria defesa, por
que é o Brasil o pais do futuro, 
como bem profetizou zuweig. O Bra
sil desta. hora é o verdadeiro e, 
talvez, o último e salvador refúgio 
da. latinidade que estã morrendo do 
outro la.do do Atlântico, asfixiado 
pela concepção materialista do mun
do, onde só as nações potencial
mente fortes podem expandir-se e . 
dominar! Deixemos ao herói de Cer
vantes a etérna cavalgada, mundo 
em fora, em salvação de sua Dulci
néia em perigo. O hipotético e re
luzente capacete de Mambrino será 
sempre um simbolo decepcionante 
que não n-0s interessa conquistar ... 

O=a, Sr. Presidente, como se não 
bastasse-nos as lições de ont-em, as 
traições que sofremos, partidas de 
estrang.eiros que se enquistaram es
trategicamente ao Sul, ao Centro, a 
Oeste e no extremo norte do Brasil, 
com uma pérfida missão a cumprir, 
na hora precisa, estamos aigora, 
quando as nossas feridas ainda san
g1:am, quando estamos d.espojados 
ainda . das reparações de guerra. que 
nos cabem, perdoando os traidores e 
difamadores do Brasil! Ainda mais, 
Srs. Representantes - até nos apre
sentamos, inscrivelmente, esposando 
causas a.1heias, quando be.m nítido 
ainda. está em nossa meniória o 
morticínio de homens, mulheres e 
crianças indefesas, pelos tor.pedea
mentos de nossos navios m·areantes, 
em ãguas brasileiras, por submarinos 
do Eixo, nota.damente italianos! ,. 

O brilhante jornalista pa.trício, Se
nhor Maurício de Medeir..-os, ainda 
ontem, em sua crônica semanal do 
Diário Ca.rioca, comentava amarga
mente, a absolvição de dois traidores 
do Brasil, "que se incumbiam de 
diàriamente injetar o desânimo em 
nossas tropas" - quando combatia
mos herôicamente na frente italiana. 
:E comp:i.ra a conduta. punitiva cias 
outras nações com a con-descendêncu 
lamentável. "Lord Ha.w-haw, o fa
moso locutor inglês de Berlim, po
deria. ter invocado o mesmo motivo. 
Foi enforca.do. Os norte-americanos 
não têm perdoado os traidores à sua. 
pátria". · 

Mais ainda. - e muito mais grave, 
Sr. Presidente, - pela audãcia. e 

, pela a.fronta aos nossos brios. Uma. 
\ . 

Companhia de Navegação Aérea., 
criada por uma nação do Eixo, para 
execuçã.o da parte que lhe cabia no 
:plano de assalto ao BraSil, acaba de 
requerer uma astronômica indeniza
ção a.o. govêmo brasileiro, por se 
julgar prejudícaida. com a requisição 
de seu material avia.tório, campos de 
pouso e instalações, quando tôda. a. 
nação é conhecedora de suas ativi
dades de espionagem contra a nossa. 
pátria! . 

Trata-se da célebre · emi)I'êsa ita
liana Linhas Aéreas Transcontinen
ta.is Italianas s. A., a L. A. T. I., 
de saudosíssima memória! 

A essa emprêsa, Sr. Presidente, cou
be prepara,r a cabeç!Hie-ponte para 
a invasão do nordeste brasileiro. Fez, 
em vôos misteriosos e clandestinos, ca
mouflados em meras experiências de 
i-ota, o lel!antamento da costa brasilei
i-a mais proPieta;-a- um desembarque 
inopinado, e, embaida a boa fé ·com 
que sempre recebem as nossas auto-
1·idades certas iniciativas grandiosas, 
transformou a, ..lha principal do arqui
pélago de Fernando. de Noronha nlllil 
grancioso camP<> de pouso transa tlânt.1-
co, onde os bombardeiros de Hitler e 
de Mussolini, no tempo próprio, "de 
acôrdo com os planos" poderiam fàcil
mente reabastecer-se, para o salto. !1-
na·l sôbre o Brasil, cujas cidades lito
reanas, desguarnecidas, indefesas, po
deriam ser iznpiedosamente arrazadas! 

Os seus intentos diabólicos, felizmen
te, foram descobertos ainda a temoo 
de ser evitada. a traição hedionda. E, 
proibidas as suas ativiC:aó.es "comer
ciais", foram requisitados o seu ma
terial e instalações e incorporados ao 
patrimônio da nação, para firu; de de
fesa do Brasil! 

Pois bem, Srs. Representantes, vem 
agora o italiano Vicenzo Coppolo, ale
gando a qua.J.idade de representante 
dessa Companhia., que fôra criada pa
ra trair o Brasil, reclatnar uma inde
nização de CrS 50.000.000,00 <cinqüen
ta milhões de cruzeiros) pelos prejuizos 
que alega, por intermédio de seu advo
gado brasileiro, o dout.o SI. Miranda. 
Vailverde, haver sofrido com a lega.lís
sima requisição dos bens da famige
rada emprêsa ! 

Pasmem, Srs. ConsW,uintrs, diante 
de tamanha audácia., de tamanho 
achincalhe à. nossai soberania! Pas
mem diante do fato de não havermos 
exigido reparações de guerra à Itá
lia, cujos interêsses estamos defendeu-
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do na Mesa. da. Pa.z, em .?a.ris, e con
frontem o desembaraço dêsse ita.liano, 
reclamando uma indenização ao Brasil, 
quando devia, como prisioneiro de 
guerra, estar esperando a apuração de 
sua. resp0nsa.bilidade nas atiYi'iades da. 
empresa contrárias à segU!"ança do 
Brasil! 

PARECEI\ 

Feli=ente, Srs. Repre;entantes o 
petidoil'ário de Vicenzo Coppolc ' foi 
ter a CQmissão Central de Requ!.si.;l'.o, 
cu.ia presidência cabe a êsse grgnde 
brasileiro e eminente soldado que é o 
Sr. General de Divisão Pedro de Al
cântara. Cavalcante de Albuqutorque. 
Em tõrno dêsse brilhante vulto de 
nosso glor:ioso Exército, mtegrando o 
U:x:Pe>rtante ôrgão criado pelo De<:reto
le1 n.0 4. 812, de 8 de outuhro de 1942; 
agrupalll-se os eminentes brasileiros: 
- Contra-Almirante Antônio Guima
rães, CQronel Intendente do Exército 
Valdemar Rocha, Capitão de Mar e 
Guerra Intendente Naival Domingos 
Gonçalves Ribeiro, Coronel Intenden
te da Aeronâutica Benedito Clímaco de 
H<>landa Cavalcante, doutor Landulfo 

· Alves, Dr. Osvaldo Gomes da. Co3ta 
l\firanda, Dr. Martinho Gaircez Filho 
e Dr. Francisco de SotllSa Brasil, Bri
gadeiro do Ar Antônio Spel Neto, Dr. 
Bormann de Borges e Dr. Luis Hilde
brando Horta Barbosa. 
~ses patriotas irão jule-ar essa pre

tensão afrontosa. como juí1:ç,; \.! como 
pat1·iotas. E o parecer do Relator de
sigr.ado, o Sr. Costa Miranda. tem 
vale .P<>r uma. advertência ao "Diretor
representante da L. A. T. -I. ". 
Ch~o li> ate'.!lção da Casa pai:a esEa 

pzça importantlSSima do proce;:so, que, 
situando juridicamente a questão, es
maga tôda a sofística do requ~rente 
Cooppolo, que somente num pais onde a 
tolerância atinge às raias dos cri= 
mes de· lesa-pátria; teria a audâ.cia de 
se dirigir ao Govêrno para pleitear 
essa indenização! . , 

Transcrevo ao final do meu discurso 
êsse douto parecer. Sr. Presidente. 
. Concluindo, concito os cidadãos res
pon!Sáveis de nossa pátria e considera
!'em me!h<l'l' a nossa situação face a 
politlca internacional, impondo que o 
Brasil seja respeitado como nação ven-
cedora! -

Perguntemos: - o que nos teria 
acontecido, se, para desgraça eterna 
do mundo, as Nações Unidas fôssem 
vencidas? Teriam os brasileiros que 
acaso estivessem no Japão, o trata
mento fraterno que têm recebido os ni
pônic<>S no Br9.Sil? 

. Tomaria a Itália fascista vitoriosa a. 
defesa da. causa dos "negróides" bra
sileiros, como assim os arianos de Hi
tler nos apontavam aos povos da Eu
ropa? 

Ai de nós, Srs. Representantes, se 
tivessemos que defrontar semelhante 
desgraça! O Brasil seria repa:rtido 
inexoràvelmente entre os chacais ven
cedores! E melhor seria expirar o úl
timo brasileiro. beijando o chão sãgra
do de Pindorama, a balbuciar a. estro
fe eterna do imortal poeta luso: 

•·Ao meno:s Pâtria, morrerei con
tigo". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pre
sidente. (Muito bem; muito bem). 

(Os d<>eumentos a que se referiu 
o orador e cuja publicação foi au
torizada pela Mesa serão publi
cados depe>is) • 

<Durar.te o discurso do Sr. Pe
reira da Silva, asume a presidên
cia, o Sr. Lauro Lopes, 2. 0 Secre
tário.) 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem; 

O SR. PRESIDENTE - Tein a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. Ol>VALDO PACHECO (lê o 
seguinte discurso) - Sr. Presidente: 
A respetição cada vez mais freqüen
te de atitudes de violência por parte 
de alguns remanescentes do :fasci:>n;io, 
ainda enquistado nos postos adminis
trativos. Visa criar uma atmosfera de 
desconfiança. prejudicial aos dirigen-
tes do pais. . 

Agora mesmo. tenho em tnão três 
telegramas e uma carta de protesto. 
De Pôrto Alegre, denunciando a agres
sividade de uma patrulha da. Base 
Aérea de Canoas, prendendo membros 

~ do Partido Comuiiista. quando exer
cia.Ín um direito democrático, distri
buindo volantes ao povo. De Santo 
André, Estado de São Paulo, protes
tando energicamente pela invasão da 
sede do Partido Comunista, naquela 
cidade, levada a cabo por 4 beleguins. 
Em seguida aparece.- no lcca.l o Dele
gado de Policia. que comunicou aos 
presentes deverem êstes participar an
tecipadamente àquele Delegado a rea-

· lização de qualquer reunião, pois do 
contrário, seriam continuamente per
turba.dos. De Votuporanga, Estado de 
São Paulo, protestando contra. a ati
tude agressiva do Delegado de Policia. 
local, mandando invadir a sede .do 
C.M. do P.C.B., e prendendo o líder 
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comunista. Jerônimo Pereira. Final
mente, uma carta de Fernandópo!is, 
Estado de São Paulo, onde nos comu
nicam que o delegado de policia, An
tônio Espinhe! Castelo Branco, o pre
feito Miguel Putra da Silva e Nicolau 
Lerro, êsce último, individuo de maus 
antecedentes, mà.ndaram prender na 
sede do Co!Ilité Municipal do PCB, 
o;; sen.nores Eduardo J osê Teixeira, 
José Ramos e Jerônimo Pereira. E, 
o que é mais grave: êsse atentado f_oi 
cometido, em flagrante contradiçao 
com a liberdade de pensamento, pois 
baseou-se no fato de terem os cida
dãos presos, dado uma entrevista ao 
jornal "Hoje", denunciando as condi
ções de miséria em que vivem os cam
poneses da Agropecuária. de São Jo~ê 
do Rio Preto. Quero salientar que so
mente agora soubemos dêsse fato, 
atra.vês da carta citada, pois a Estra
da de '.Ferro .Araraquense se recusou a 
aceitar o telegrama em que tal arbi
trariedade era denunciada. 

Ora, Sr. Presidente, a repetição 
constante de tais arbitrariedades não 
poderá de modo algum, concorrer para 
o .prestígio do Govl!n\o que, durante 
a última campanha eleitoral, assumiu 
compromisso com a Nação de exercer 
seu mandato dentro dos princípios de
mocráticos. 

Não resta dúvida ciue existe um<s. 
minoria reacionária interessada em 
comprometer o bom nome do ~êr
no, criando-lhe um clima de descon
:fia.nça, que no momento oportuno ela 
explorará em seu beneficio contra o 
atual Presidente, atribuindo a êste 
tôda a responsabilidade dos desman
dos havidos. 

Protestando contra tais violências, 
aproveitamos a oportunidade para 
chamar a atenção dos nobres repre
sentantes desta Assembléia, e, em par
ticular, do Exmo. Sr. General Eurico 
Gaspar Dutra contra tais manobras, 
que não c:onstituem nenhuma novi
dade, para que afaste dos postos ad
ministrativos êsses remanescentes ·do 
fascismo empenhados em comprome
ter seu Govêrno. 

Sr. Presidente. ten.'10 três telegra
mas e uma carta, que passo a ler: 
(Zé): \ 

~Ferna.ndópolis. 10 de julho de 
1946. - Presa.do <:amara.da.. -
Comunicamos ao camarada. arbi
trariedades do delega.do de Poli
cia Antônio , Espinhei Castelo 
Bra.nco e pre!eito municipal lo
cal, Uiguel Dutra da. Silva e Ni-

colaiu Lerro· indivíduo des<:l.assi• 
íica.<fo, contra atos fascistas man
dando prender no rEClnto d:a. sede 
dêste C. Municipal Edua.rdo Jooé 
Teixeira., José Ramos e Jerônimo 
Pereira, tesoureiro do C. M., mo
tivo ter dado entrevista no jornal 
hoje sôbre situação de misérnJ.. 
num latifúndio da Agropecuária 
de São José do Rio 'Preto. Pe
dimcs solida.tiedad.e quend-os com
panheiros C. Nacional. __ e_ ])ivul
gação Assembléia. Constituinte, 
Tribuna Popular, no ~entido de 
d-esmasca.ramento dês:ses êmulOIS 
Lira, Imbassai e Oliveira. Sobri
nho-

:este telegrama foi recusado pela. 
Estrada de Ferro Araraqua.rense, 
tendo sido censurado. - · Sauda
ções comun:ist-a.s. - Osv~o Fe
lisberto;-Secl:etá.rio de Organiza- . 
ção." 

"Comums.tas Santo André re
unidos ampliado sede vg protes
·tam energicam·ente pela invasão 
quatro beleguins vieram pertur-

' bar reunião pt Protestamos ccm
tra permanência logo apôs V>eio 
delegado intimando nos que ·pa.ra. 
realiza!" qualquer reunião deve
mo.s comunieã-lo antecipadamen
te vg do contrário seriamos per
manentemente perturbados - To
maz Delano." 

"Votuporanga Solicitam05 
!Protestar contra atos agressi'Vo5 
delega.do policia local mandando 
invadir sede Comités Municipais 
prE:ndendo lider Jerosslmo Perei
ra Sauds. Osvaldo FeliSleu Fillw." 

"Palegre - Protestamos j.unto 
Presidente Assembléia atitude 
agressiva patrullia Base Aérea. 
03'Doas prendendo membros PCB 
oca.si.ão distribuíam volantes . saOO.s· 
oomumsta.s. Alcides Pedro 
Heinerich.." 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem.) 

O SR.. ALFREDO SA - Sr. Pre• 
sidente, peço a palavra,_pela ordem. 

o SR. PP.ESIDENTE_..:... Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O 8R. ALFREDO SA (*) (pela 
ordem) - Sr. Presidente, estava ins
crito.· há mais de dois mêses, para 
falar sôbre tese inserta na. Ordem do 
Dia. Acontece, porém, que êsse dia 
não chega nem mais chegará, porque , 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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amanhã começaremos a discutir o 
projeto constitucional 

O assunto, a!iãs, que me traria à 
tribuna seria acudir ao convite feito 
por essa tese, que foi uma indicação, 
para trazer sugestões ao Poder Exe
cutivo a respeito de idéias e provi
dências tendentes a debelar a cri5e 
econômica que nos atormenta. 

Não tenho a menor dúvida em afir
mar que a causa principal da crise 
que flagela. e, povo, encarecendo e di
ficultando a vida, é a existência dês
ses Institutos. Comissões' Executivas, 
Conselhos -e Departamentos, que, des
de 1943, atrapalha a vida econômica 
do país. e encarece de maneira insu
portãvel os gêneros necessãrios a 
todos nós. 

O Sr. Campos Vergal - Muito bem. 
O SR. ALFREDO SA - Penso, 

Sr. Presidente, que 2t extinção dos 
Institutos do .Açúcar, do Sál, do Ca
cau ·e de outros semelhantes, é pro
vidência de salvação; porque nós ou
tros, que vivemos no meio do povo, 
vemos, ouvimos, sentimos e observa
mos que há verdadeiro clamor contra 
as dificuldades criadas por êsses Ins-
titutos.. · · 

Não há calanlidade maior, por exem
plo, do que a do Instituto do Açú
car, implantado em nosso meio, des
de -sua criação, em 1933. 

Em tõda a zona, que conheço. de 
Minas, não houve mais açúcar. Que
braram-se engenhos. lacraram-se tur
binas e se determinou que· se ateasse 
fogo. nos canaviais, ou que neles se. 
soltasse o gado. O pequeno a~cultor 
não pode. mais produzir e comprar. 
Não poude produzir porque não tinha 

.a matéria prúna e não poude compra:-
'- · porque o preço não era acessivel à 

sua bolsa. 
Além disso. Sr. Presidente, à som

bra dêsses Institutos nasceu. viveu, 
prosperou e proliferou o câmbio ne
gro. Sua extinção, portanto. constitui 

· um passo para que acabemos com 
esta verdadeira institui!)ão que hoje 
grassa no se!o do comércio, concor
rêndo pa:-a C'"'da ;"'.c7 - .... 4.. di.ç4 ........ 1+ ...... 

a. vida, na e;y,lora!)ão tÕriie. 1-gi;,;;-'~: 
.mosa.. que fazem com· os gêneros de 
primeira necessidade. · 

O Sr. Café Filho - Ainda ontem 
tive oportunidade de visitar a. capital 
do Estado de Goiãs e lã fui informa
do de que, em. cumprimento de uma 
lei, de cujo número não me recordo, 
- V. Ex.• sabe que há muitos De
cretos-leis - os eng-enhos a que V.os-

.. sa Ex.ª se estã referindo !oram que-

brados, naquêle Estado, por ordem 
dos pre!eitos dos respectivos munici
pios. Pois bem: agora, Goiás está com 
falta de açúcar! 

O SR. ALFREDO SA - O aparte 
de V. Ex.ª confirma a argumenta.

. ção que estou desenvolvendo. 
sr. Presidente. somente os reis do 

açúcar, sejam produtores, açambarca
dores ou intermediãrios. é que defen
dem o Instituto do Açúcar <muito 
bem) , porque êle tem ocasionado o 
maior mal possível ao comércio do ln·· 
terior. 

O Sr. Carlos Pinto -- V. Ex.ª pode 
acrescentar que os que o defendem 
são em número muito limitado. 

O SR. ALFREDO Sá - Dou meu 
testemunho: sei que o açúcar chega 
em certas cidades do interior, ape
nas quando somas vultosas são pagas 
por fora. 

Vou citar um caso: contou-me um 
engenheiro residente em Aiuruoca que 
para que lá chegasse um vagão car- .-· 
regado de açúcar, foi mister pagar 
CrS 14.000,00 à parte! 

Referir-me-ei a. outro caso, êsse 
ocorrido comigo: o Instituto do Sal 
destinou a Teófilo Otoni, de que eu 
era prefeito, 20.000 sacas e pediu logo 
o pagamento · e providências para o 
despacho. Vim a esta capital e' com
pareci ao Instituto por quatro, cinco 
ou seis vêzes. mas a firma encarrega
da do despacho lá não apareceu. 
Constrangido, não mais voltei, solici
tando ao Secretário com o qual me 
entendia que providenciasse e falasse 
comigo no hotel. Ao sair do Instituto 
do Sal acercou-se de mim um senhor 
dizendo que, se quisesse dar CrS 20,00 
por sacc•, o sal seria. despachado 
imediatamente. E' um depoimento 
pessoal que presto. Ignoro quem fôsse 
o senhor a que aludi: se vinha da 
parte do Instituto ou era um simples 
intermediário. Certo é que, sendo eu 
prefeito, não voltei ao Instituto, achan
do deshonesta a manobra que se pro
curava realizar para o fornecimento 
do sal. · 

Assim, considero medida de salva
ção pública.- a extinção de todos êsses 
Institutos. 

Ainda ante-ontem, em Belo Hori
zonte, não havia açúcar. As indústrias 
que têm nesse produto seu principal 
fator de trabalho estavam paradas; en
quanto as' usinas de Ponte Nova se 
encontravam abarrotadas. Ponte Nova 
dista apenas oito horas de viagem da 
capital m.ineira. Se há aÇúcar nas 
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usinas e não hã para consumo. quais 
os causadores da anomalia? São as 
companhias, dadas como intermediá
rias, de uma das quais, segundo in
formação da Associação Comercial de 
Belo Horizonte, é sócio o próprio Ins
tituto! São os encarreg~dos da clistri
tribuição e revenda. que dão oportu
nidade a sobrevivência do câmbio ne
gro, mal que lavra à sombra dos Ins
titutos. 

Dizendo o que pensa . o povo, posso 
afirmar que o Exmo. Sr. Presidente 
da República praticará ato de sal- · 
''ação pública eliminando os Institutos 
e estabelecendo a liberdade de produ
ção, e de comércio e facilidades de 
transporte. 

Promovendo-se o reajustamento da 
vida, a lei da oferta e da procura há 
de prevalecer e, dêste modo, norma
lizar-se-á nossa situação econômica. 
<Muito bem. Palmas. O orador e cum
primentado.) 

O SR. ALCEDO COUTINHO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDE::-.""TE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. ALCEDO COUTTh."'RO - (•) 
(pela ordem) . - Sr. Presidente, sô
mente hoje tive oportunidade de pedir 
a palavra pa-ra lê? um telegrama pro
cedente de Pernambuco e aqui che
gado há vários dias: 

"Comissão promotora come:no
rações semana Confederação Equa
dor solicita seja lançado seu in
termédio protesto Assembléia. 
Constituinte contra intervenção 
indébita Chefe Policia Pereira Lira 
proibindo sessão solene encerra
mento :festejos com~morativos 
Teatro Santa Isabel. Causou-nos 
maior extranheza sermos adverti
dos pelo Chefe de Policia daoui 
proibição estender-se quaisqúer 
outras comemorações cívicas pa
itrióticas, promoVidas por quem 
quer que seja, quando poYo está. 
proibido reunir-se praça pública 
saU<iações Jorge Chaves de Oli
veira Almir Caldas Vicente Bar
bo.se. da Silva Isnard Coutin..lJ.o 
Fernandes". 

Sr. Presidente, não é possível a ccn
tinuação dêstes fatos. O atual Chefe 
de Policia, cuja mentalidade não ul
trapassa a de um Inspetor de quar-

(*) Não !oi revisto pelo orador. 

teirão dos velhos tempos, não se con
tentando com ··os atentados à impren
sa nacional,- estende sua nefasta ação 
aos Estados, procurando sufocar o que 
hé. de mais sagrado no povo - s~ 
tradição histórica. 

A data ela Confederação do Equa
dor constitue a grande efeméride dos 
pernambucanos. 

Frei Caneca é um grandioso sím
bolo não só de Pernambuco, como, 
também, do Brasil e de tôda América. 

Esta Assembléia que, diàriamente, 
assiste as críticas ..mais _:veementes à 
atuação do Sr. Pereira Lira, proce
dentes aliás de quase todos os Par
tidos,. cala., po-rque, na realidade con
corda em que êsses reparos são real
mente justos, mas deve concretizar o 
repúdio, há tanto tempo manifestado 
pelo protesto de uns e o silêncio <ia 
maioria. <Muito bem; muito bem.) 

_ O .SR. GREG6RIO BEZERRA -
sr:-Prestdente, .peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PIRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nObre Representante. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
('.)._ (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
Srs. Representantes, ill.timamente, 
nesta Assembléia tem havido veroa
deira competição entre grande nú
mero de ilustres Constituintes de quai
se tódas as bancadas, sobretudo das 
da Bahia e de São Paulo, esta pela 
palavra do nobre Representante Cam
pos Vergal e de muitcs outros. E' unu. 
disputa tenebrosa e trágica, porque 
relacionada com a fome e a miséria 
do povo, disputa esta. que não honra 
os vencedores, porquanto a vitória é 
bem dolorosa e faz meditar profun
damente os homens de boa' vontade 
e dotados de coração. 

Quero refem-me, desta vez, à cida
de do Recife, que é um verdadeiro 
hospital de crianças. Se existe assis
tência infantil em Recife, é somente 
de fachada, porque, de concreto nada 
há que ampare a infância pernam
bucana, principalmente nos modestos 
lares, nos lares das classes mais em
pobrecidas - dos trabalhadores. 

Sr. Presidente, alguns Represen
tantes, talvez por paiY.ão política, 
acusam-nos quando aludimos à fome 
e à miséria do povo, erigindo a fome 
em tabú. Temos, entretanto, · um 
quadro doloroso, provando, de ma
neira irrespondível, como morre o 
nosso povo em conseqüência da po-

( *) Não foi revisto pelo orador. 

/ 
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breza, por falta de assistência. médi
ca, de ali~entação, de hospital, por 
falta, -· enfun, dos mais elementares 
cuidados humanos. 

Isto quanto aoo adilltoo. 
Temos, agora, em mãos recortes de 

jornais pernambucanos, que não são 
do Partido Comunista, ma.s · .~iliados à 
corrente da atual situação politica do 
Estado. 

Trata-se do Diária da Noite de Re
cüe, cujos clicliés monstram duas 
crianças esquálidas, só possuindo ar
llladur11;. ó~a. e de humano, apenas 
a oaparenc1a e nada mais. 

Peço permissão, Sr. Proesidente, pa
ra ler o seguinte trecho: 

DE HORA !'14 HORA J.IOR.'!E Ul\U CllL\NÇA 
A MINGUA, NO . RECIFE 

_Eis ai duas crianças vivas. Mas 
sao como se est.iv~m mc•r:tas. 
Seus rostos deveriam ser redon
dos e rosados. Todavia, são an
gulosos e macerados. Há. como 
que uma sa.turaçãc de sofrimento 
nas suas fisionomias tristes e nos 
seus corpos esquálidos. Tôda uma 
tragédia deve repontar dos seus 
olhos, que só podem ser baços e 
opacos. Os pequeninos corpcs m·e
i!'ecem talvez as Vista.s dos estu
diosos de anatomia pa.tológic!a. 
Porque ná<l são corpos: são mons
trengos. São esqueletos disfor-
mes ... 

E, ·todavia, essas duas crianci
nhas :são desta progressista cida
de do .Recife. Estão ali bem per
to. socori!'endo-se no SerViço de 
Assistência à Infância. 

Semelhantes a elas, outras há 
E outras houve. Porque a. capital 
pernambuca.na continua á deter 
um réccrd macabro. E' precisa
mente aquela, dentre outras vinte 
capitiais do Brasil, onde a. morta
lidade infantil é maior. 

Um quaàra tétrico 

Ai temos um quadro· conf;range-
M-- • -v.i.. 

Numa semana de abril, dêste 
ano da. graça de 1946. - 27 crian
cinhas nasceram mor.tas no Re
cife; 92 faleceram antes de com
pletar um ano de idade; 41 mc'l'
reram antes dos dois anos. cento 
e sessenta óbitos de anjinhos em 

sete dias. Quase que uma. de 
hora em hora. E semanas houve 
em que êsse número !oi maior. 

Não é pilhéria 

Para fazer face a essa situação 
angustiosa. dispõe o D.S.P., de 
uma verba anual de Cr$ 1.440 00! 
Não é pilhéria. Precisamos cento e 
vinte mil cruzeiros por mês. ~ o 
que está consignado para. o "Ser
viço de Proteção à Maternidade e 
à Infância": mil e duzentos cru
zeiros para aquisição de ·material 
e CrS 240,00 para "despesas diver
sas". Num ano inteire•. 

Rccüe é a cidade do Brasil onde 
morrem m:ais crianças a. mingua. 
Outros, menos feliZes Vivem como 
Estas que estão no cliché. Segundo 
os mais otimistas, pelo menos tii!s 
criancinhas falecem, cada. dia, 
sem qualquer .assistência. médica, 
em completo abandono. 

E' preciso corrigir quanto antes 
essa degra.da.nte situação". 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Está findo o tempo de que dispunha 
o nobre ora.dor. 

O SR. GREG6RIO BEZERRA -
Sr. Presidente, vou termina.r. Tenho 
aqui uma carta, que veiu com o re
corte de jornal a cuja leitura acabo 
de procededer, o que peço seja. inseri
da nos Anais da casa. <Muito bem; 
muito bem). 

O SB.. CAFÉ FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. o nobre Represetnantes. 

O SR. CAFE FILHO (Pela ordem) 
(*) - Sir. Presidente, com outros 
companheiros, fui designado para re
presentar a Assembléia. Nacional 
Constituinte na conferência. da ·Bor
racha. Lá estivemos, tom.ando parte 
em tôdas as suas reuniões. 

Agora, quero transmitir a V. Ex." 
e à Casa. a impressão que dois fatos 
me causaram. 

O primeiro foi Õ agrado, a manifes
tação de simpatia das classes produto
ras que receberam os constitullites 
prcscütcs. Fome~ a.collii~os cc:i: ·pa!
mas na Conferência da Borracha, o 
que indica. o pre...-tígio da Assembléia. 
Nacional Constituinte perante as 
classes conse.ryadoras. 

No cor.rer dos trabalhos, Sr. Presi
dente, outro fa.ro impressionou-me, e 
quero .transmiti-lo aos meus colegas 
porque retrata a situação brasileira. 

(*) Não !oi revisto pelo ora.dro. 
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Presidia. à Conferência. da Borxa..cha., 
em substituição ao Ministro da Fa
zenda., o ilustre Dr. Firmo -Dutra,Pre
sidente do Bancc• da Borracha., Du
rante o debate sôbre o complexidade 
do problema, o Dr. Firmo Dutra re
latou-nos o seguinte episódio. 

Certa. vez - disse ·- foi chamado 
ao Ministêrio das Relações Exterio
ras a. fim de providenciar o embarque 
de quinhentos e poucas toneladas de 
borracha para a .Argentina, o que fêz, 
E' já a mercadoria a bordo, foi no
vamente chama.do ao Itamarati, onde 
recebeú ordem para desembarcar ~ 
borracha, que ei;a;ava vendida. ao go
vêrno argentino, e consigná.-la ao go
vêrno dos Estados Unidos. Mais tarde 
- informou ainda o Dr. Firmo nutra 
- foi mais uma vez chamado a.o ·Mi-
nistério das Relações Exteriores e re
cebeu a recomendação de · preparar 
o embarque de mil e quinhentias tone
ladas de borraeha, consignada ao go
vêrno argentino. mas como a co:n<ii
çáo de ser efe-tuada a· venda pelos 
Estados Unidos. 

&ses fatos, Sr. Presidente, eu os 
relato, membro que fui da comiSSão 
que esteve na. Conferência da. Borra
cha, representando a. Assembléia Na
cional constituinte, porque um indica 
o prestigio desta Casa e o outr ore-
trata a situação brasileira. · 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem.) 

OSR. PRESIDENTE - o senhor 
Gr.aco . Cardoso, envia à Mesa o se
guint-e discurso para ser dada como 
lido: 

DISCUl!SO DO SR. GRACO CARDOSO EN
Vl'.ADO À ll!ESA PARA SER· DADO CQMO 
LmO 

O SR. GRACO CARDOSO 
Sr. Presidente, emprazado pelas ar- . 
guições, :lnfundzdas umas, !nconside
radas ciutras, ao voto dado na Co
missão de constituição - IV Sub
Comissão - elevando de quatro para 
seis anos o exercício do mandato pre
sidencial da R-epública, vote- êsse que 

. mereceu o endosso espontâneo de ll?n 
dos mais inspirados e eloqüentes ora
dores políticos desta Casa, o Senhor 
Acúrcio Tõrres, a êle detcrno. tão só 
obrigado pela responsabilidade de o 
haver proferido. 

Muito embora p_ersuadido esteja. de 
que nos comentários doutrinais que o 
instruem e nos exemples de países 
constitucionais, de tipo . presidencial 

similar ao nosso. que nos serviram de 
arrimo, se encontra já oportuna e ca
bal resposta . ãS criticas de alguuns 
ilustres constituintes e às objurgata
ria.s de d-eterminados fca!culários, :ilão 
se me levara· a mal que em refôrço da 
argumentação, nesse ensejo espendi
da, retome à matéria,no debll-te que 
ora se reabre, a falar àqueles que 
sinceramente entendem . que o prin
cípio democritico que mais alto deve 
predominar em -um.a- assembléia do _ · 
povv, é o da livre enunciação do pen-· 
samento e da palavra, em síntese. o 
respeito e acatamento a . convicções 
e sentimentos antagônicos e contrá.-
1·ios. 

E' com êste espirita que desejo, an
tes de mais nada, exprimir ao ilustre 
Sr. Prado Kelly o preito de reconhe
cimento, que a justiça inspira, ante . 
à-serena..._elevação com que :tonalizou 
as divergências radicais. por êle- leva- -~
das ao seio da grande Comissão, d!s
tingu!.mio-se sobremaneira, e fazien
do crescer o meu encanto à vir.tuosi- · 
dade da sua tão presta-dia quão for
mosa inteligência. 

Dirigindo-me a homens de boa fé, 
tenllo ainda por indeclinável empe
nho assinalar ,que emitindo o voto 
sôbre a duração -<lo têrmo legal do 
mandato do Presidente da República.. 
objeto de insidiosos libelos, não- puz 
a mira numa espectacular celebridade 
e, muito menos, foi-m:e intento inter
sachar na carta. fundamental na. nova. 
ordem política. uma fórmula bastarda. 
ou eicdrúxula., um absurdo jurídico 
uma regra hipócrita. de absc~utismo. 

_,..i;.eµi meditação nem estudo, claudican
te do bom senso e das boas. no=s re
presentativas, contrária ao equilibr!o
da ética constitucional, cujo dogma in
tang!vel é e· liberdade. 

Não! O vote• presente à !.V Sub
comissão, não podia ser uma lem
brar.ça. exclusivamente minha, nem 
como tal nela ousaria espelhar-me. 
Condensa a opinião e reflete a coe
rência e o acêrto Jurídico do Partido 
Social Democrático, a que pertenço. 
vem de origens, talvez, mais _au,toriZa· 
das e profundas: do testemunho da.s 
modernas . tendências em relação à 
doutrina da temporariedia.de mais dl- ,,
latada de• mandato do poder executi
vo, manifestadas em grande parte 
nos texto~ constitucionais contempo
râneos; portanto, das lições que se 
deparam no direito comparado dos 
países mais bem C·rdenados do velho 
e novo mundo; do saber refletivo dos 
nossos sociólogos jurisconsultas e pu-
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blicistas, parlamentares e estadistas, 
varõões egrégios encanecidos no ser
viço da. pátria, na administlação do 
instinto mesmo da segurança do re
gime, da necessidade das circunstân
cias, do sagrado interêsse de preser
var a vida :republicana nacional. 

Emergido de um aturado e pacien
te ostracismo de alguns lustros, onde 
achar influência à::ist&nte à; aceitação 
do voto que apresentei ao pronuncia
mento do poder constitUinte, na mag
na tarefa a que ingentemente se está 
devotando, se fôra êle apenas o fruio 
de simples interpretação pessoal? 

Como quer· que seja, porém, não o 
fiz auscultando o agrado ou desagra
do de afeições pessoais. Em tôda a 
minha trabalhada existência públi
ca, modesto e obscuro homem pú
blicos que sou, várias foram as 
injunções impostas pelo dever moral a 
que tive de por em jogo a própria vida, 
mas em nenhuma delas, ninguém ja
mais me viu ceder à fraqueza. E se 
nunca cedi a receio algum, acorrendo 
ant.~s. pressuroso. ao lugar em que 
mais aci~so imaginava estar o perigo, 
aonde me solicitava a lealdade infle
XÍVf!I de participar da mesma sol"'..e 
avel:lturada pelos meus companheiros 
e amigos, não seria agora, neste an
dar da vida, que iria olvidar todo um 
pas~ado de lutas ao<rbas, e evadir-me a 
uma atitude conciente::nente assumida, 
por ficar a salvo de zombarias e enxo
valhes despresiveis. 

Nunca se enunciou, Srs. deputados e 
senadores, coisa de tão judicioso con
odto_ e precisão, em ma·téria políti
ca, do que no dia em que pela voz de 
um eminente perioclista americano se 
afirmou que as Constituições são como 
os ·homens que as elaboram: em ver
dacle, I'~d:letem-lhes a experiência, o 
patriotismo, a cultura, e porque não di
zê-lo também, as qualidades negati
vas? 

:Nessa esfera, portanto, como em tô
das de primordial importância no or
dezuunen to d& meciimca governa.tiva,, 
é não somente a ciên~ia, mas a ex
periêru:ia também, a e!a associada, que 
nos há de indicar as soluções premuni
tórlas e dirimentes. 

.Analisando uma circunstância como 
esta. Rui Barbosa postulara: 

".As constituições não são regu
lamentos administrativos, não são 
tra.tados casuísticos. não são ro
teiros de precauções meticulosas 
contra a chicana, a ignorância, ou 
a subserviência l:llental da rabu-

lio~ interessada ou miope. Uma. 
constituição, é caracterização nl
tidamente contornada, de um sis
tema político, indicado nas su!l.5 
linhas capitais, entregue, na evo
lução da sua vida orgânica, à ação 
da consciência popUlar confiada, 
na interpretação das suas conse
qüências legislativas, à intuição 
dos homens àe estado. A evidên
cia das regras diretivas, a luz do 
alto qUr" desce dos princípios, ilu
mina os casos particulares ditan

do a cada ocorrência imprevis
ta, a cada· combinação dos fatos, 
as subordinações definidas pelas 
necessidades da harmonia finai. 
<Ruy Barbosa, Comentários à 
Constituição Brasileira - coligi
dos por Homero Pires - Volume 
n.0 I, pág. 88.) 

Em m_eu primziro arrazoado rei
Vindiquei como favorável à teoria de 
uma duração mais longa do prazo pre
sidencial. além dos quatro anos fixados 
na Constituição Americana, o. precla
ro conceito de consumados próceres 
d.o direito constitucional nesse pais, 
Para demonstrar que ao juízo dêsir:s 
abalizados expositores, um período 
D:laior que aquêle em vez de afetar os 
Princ>Pios fundamentais da liberda
d.e política, ao rews, concorrre para 
reforçar, ainda mais, o caráter de
Iaocrãtico da magistratura suprtzma 
da nação. 

A êsses padrões de irrefragável au
toridade, não esteve toclaVia, presen
te, entre outros, o magistrai Story. 

Hoje, porém, o insigne jurisconsul
to e comentador, cUja nomeada não 
-está longe de emparelhar com a de 
:!Madson, segundo apreciações menos 
controvertidas, vêm em socorro da tese 
:por nós sus>ten!lada, através dêsties 
J;>eremptórios subsíd!os: 

"Depois dêste exame da ques
tão do Poder Executivo, diz êle, 
vejamos qual deve ser a dumção 
àe suas funções. Ternos tido a 
ocasião de referir que a du- , 
ração é um dos principais ele
u1e11tos de e:ictgi:i. pa?a o Poder 
Executivo. Esta duração tem um 
duplo motivo: a estab~lidade pes
soal do primeiro magistrado no 
exercfcio dos Poderes Constit11-
cionais. e a esta bilida de do sis
tema de administração. E' evi
dente que quanto mais prolonga
do for o exercício do poder, mais 
esperança poderá abrigar-se de 
obter resultados importantes. Em 
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. geral, os homens -se apegam mais ~. é um têrmo médio entre a du-
vivamênte às cousas estáveis, que ração do Smado e a da Câ.ma-
às cousas passageiras. E esta :ra de Representantes. Durante 
observação, verdadeira nos a.ssun- êste período, a Câmara de R.epre-
tos privados,. se aplicam igual- sentantes pode ser renovada duas 
mente aos interêsses políticos. vê.zes e as duas terceiras partes 

A estabilidad~ do S:stmia de dos Senadores haverão sido mu-
administração tem também rela- dadas ou reeleitas. Desta mane:.-
ções intimas com a duração das ra, se de uma parte pode temer-
funções. Poucos homens quere- se que o Poder Executivo ex-erça. 
:rão comprometer-se em um siste- uma influência contrária aos in-
ma de administração, ·ainda quan- te:rêsses do povo, êste último en-
do sua sabedoria lhes pa:rec;a contra na liberdade das eleições 
demonstrada, se não podem eer meios suficient>zs para fazer re-
a esperança de levai à execuçã.o parar seus êrros; e por outra par-
os planos que houverem concebi- te, se deve · deselãr-se a unifor-
do. D~ que serviria formar os me- - midade · e a estabilidade das 
Jhores projetos de administração, medidas de administração, estas 
se o Poder Executivo passara in- duas condições se encontram ga-
cessantemente de = a outras rantidas pela duração das fun-
mãos, e se êstes projetos mudas- ções dos Senadores, que será co-
sem ·contínuamente antes de se- mo um freio a tôda inovação pro:. 
rem julgad'OS e apreciados pelo oeden~ das mudanças no Pcder 
povo? A ma:s lisonjeira recom- Executivo e na Câmara dos Re-
pensa para os cidadãos patriotas, -- presentantes. 
e para os estadistas, é. a esperança -Deve-se. - r~nhecer. que, _a_té_ 
de que as objeções contra s~us agora, a experiei;icia há .demOl!l.f!-
. t dº · . tra.do a sabedona. do tênno fl-

sis e~a~ ~sa.píl-!eçam, quan.do es~ xado pela Constituição; não é 
tes sist~mas se3am submetidos .ª bastante largo para por em pe-
prova, e _ciue o afeto 7 re_conheci- rigo os interêsses do povo, nem 
mento publico sobi:ev1ve:rao a ês· bastante curto para debilita:- a 
tes. trabalhos. Po::em, ~uem q~- fôrça e independência do Poder 
rera semea.r, se .nll? poae colher_? Executivo. · 
Que homem esta disposto a sacn
ficar seu repouso e sua popula
ridad·e presente, pelo êxito de suas 
idéias políticas, se não tem tem
po para desenvolvê-las e assegu
rar-lhes o tr:unfo ? 

A mudança demasiado freqüen
te dos primeiros funcioná.rios ãa 
Na~ão acarreta n·zcessàriamente 
a mudança na marcha da admi· 
nistra~.ão. e nos age::i.tes subordi
nados ao Poder Executivo. pe>:r
que ordinàriamente o récem
vindo tem poucas simpatias pelos 
planos de seu predec-•ssor. A su
pressão do que haja sido !eito 
an~ dele, será uma prova de 
sua capacidade e uma recomenda
ção para com os a d V'eirsá.r:.os aa. 
antiga. administração. 

Também a vaidade. o es-;iirito 
de partido e a am:::::cão de fazex-

. se 4otar. impulsionâm natural
m::nte o novo funcionário a aba:n
donar os planos de seus predeces
sores. 

Observaremos que o tê:rmo :fi
xado pela. Constituição, para a 
duração das funções do Presiden-

Sem. embargo, reconl1ecemos 
que a Constituição não há fun
cionado todavia bastante tempo 
para que se possa estabelecer ·a 
êste respeito uma opinião defi
nitiva., tanto mais que quase sem
pre o Poder Executivo há. pro
cedido de comum acôrdo com a 
maioria da Nação e que nos mo-. 
mentos de crise, há. sido susten
tado por esta maioria, ao mesmo 
tempo em que, em épocas pacifi
cas, há sido guiada em sua polí
tica geral por um espírito de mo~ 
deração". / 
<Comentário sôbre la Const. 
Fed. de . los Estaà.os Unidos, 
'llrad. .C!e ~_calvo, Tomo II, Pá.
gina.s 2u-.>J • 

Isto escrevia o ·famoso professor de 
Harvard em 1851. Veio a lógica dos 
fatos, cêrca de cem anos depois, com
pro;ar através de Franklin Roose
velt, e da sua época, que o têrmo 
fixado pela Constituição dos EstadCiS 
Unidos para. a duração do manda.to 
presidencial, embora admitida sl1 a. 
reeleição era. :realmente curto, tanto 
que para "tláo ser prejudicada a uni-
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dade nacional, em face da última 
guerra, foi o campeão universal da 
democracia leva.do a consentir na 
transgressão da antiga praxe, anu~n
-ào à iniciativa da reeleição para um 
terceiro quaitriênio. 

Abro neste lanço um pa.ren1es.1s 
· para. observar que a teoria de um 
prazo mais longo que o adotado pelo 
preceito da lei b.á.sica estadunidense é 
esposada por uma copiosa corrente 
de mestres das ciências jurídicas, en
quanto que constituem parte min!
ma os que dela divergem e pugnam 
pela solução média: 

Passando à Inglaterra, temos um 
nome de sun:!a autoridade, autor do 
grande livro que todos .os doutos con
sideram clássico em relação ao es
tudo orgânico das instituições de
mocráticas doo Estados Unidos - La 
.Republique Américaine - de James 
Bryce. . 

Traçando a história e a critica do 
Govêmo Nacional em a Norte Amé
rica. nesse vasto repositório, talvez o 
mais copioso manancial de informa
ções sôbre a vida das instituições re
publicanas na América do Norte, o 
notabilissimo parlamentar britânico in
.sofismàvelmente diverge dos pexiodos 
curtos, e considera "que a eleição 
presidencial devendo ocorrer aJi todos 
os quatro anos, lança o pais por :nul
tos meses em um estado de agita'}ão, 
!lem que para isso possa existir ne
nhuma necessidade". E vai :na.is 
adiante no seu comento, vindo a· dizer 
"que na hipótese de não haver ques
tõe.s sérias de partido a resolver de 
pronto, o melhor seria deixar a ad
mip.istr~ de posse das f1Lnções; 
continuar na mesma direçéú:J e ca
minho". E eis aqui como termina o 
seu formal raciocinio: "A· Coll51tltui
ção, entretanto impõe uma eleição; 
assim todo o mecanismo de agitação 
dispendioso e complicado é pôsto em 
movimen·to; se questões irritantes 
não existem, e faz-se de mister creá.
las" < Ob. cit. tomo I pág. 112) . 

Ainda, na lista dos egrégios escri
tores americanos patrocinadores do 
~nnc cc=.stitl:cion::..l de quatro a.nc:;, 
há a inscrever o notável expooitor 
Kent, ao mesmo tempo e, por igual, 
eximia jurisconsulto. Aci:mi.te êle ser 
o prazo de quatro anos um têrmo 
razoávelmente longo a fim de fazer 
o Presidente sentir-se firme e assenho

_:rear-se .da independência necessária ao 
desempenho do seu mandado e. ainda 
para d11.r estabilidade e imprimir cer
\a forma de madureza ao seu sistema 

de · admin.istração. Mas· é seguramen
te curto bastante para colocá-lo soõ 
o det~do senso de dependência da 
aprovação pública. · 

Consoante, portanto, o pensar do 
egrégio expositor, cuja autoridade 
acabo de invocar, e:n quatro ai!lOS o 
presidente firma-se ou não, perante 
a opinião pública; "e se houver con
seguido firmar-se nos quatro anos 
consecutivos, administrará" (Kent -
Comentaire one American Law. To
mo I - Pág. 280). 

Em aparte elucidativo do ilustrado 
constituinte, Sr. Eduardo Duvivier. 
·ao suJ;stancioso discurso pronunciado 
em plenário pelo competente jurista 
amazonense, Sr. Senador Valdemar 
Pedrosa, já ficou suficientemente es
clarecido o modo por que foi vencedor 
na Ccmstituição americana o térmo 
de quatro anos para o período fun
cional do executivo .. 

Realmente. não houve matéria, na 
Convenção oe Filadélfia. que menos 
conciliasse o voto dos numerosos mem. 
bros que a compunham, do que a ques
tão da duração do período presiden· 
cial. 

ltsse térmo, pelo pronunciamento de 
·cinco, contra quatro Estados, foi fi
xado em sete anos e, com essa am
plitude, levado à Comissão dos On
ze. 

Na discussão de· uma proposta para 
que continuasse o presidente na fun
ção enquanto bem servisse, proposta 
formulada por Hamilton, volveu, à 
baila a questão dos sete anos, que 
caiu pelo voto de cinco Estados contra 
três. 

Na Comissão dos Onze é que foi pro
posto o govêrno de quatro anos, su
gestão que a Comissão de Redação 
perfilhou, inserindo-a no texto da lei 
básica, sem que a respeito tivesse ha· 
vido nenhuma emenda ou ·tornasse o 
ante.projeto a qualauer das outras 
comissões. · • 

Na Comissão dos Onze, quando al
vitrado o período de quatro anos, o 
juiz Miller o impugnou, achando-<> 

demasiado curto: too s7iort. (Watson 
011. tlie Constitution. Tomo I, oág. 867 
S68). . 

No seu livro "La Répuõlique 1t0u
velle", Paul Deschannel, tão prema
turamente roubado por um destino 
implacá..vel à glória da humanidade e 
d'l. França. estudando as razões da di· 
ferença entre a extensão do mandato 
presidencial no sistema· parlamentar 
de seu pais e o do regimen presiden
cial americano, faz sôbre a momentosa 
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.e.se as seguintes judiciosas considera- · 
ções, de transparente realidade: 

"Faz-se, em geral, do presidente 
?.mericano, uma idéia muito inexa
ta, olha-se apenas para os seus 
:poderes que são consideráveis; não 

·, se faz porém atenção que êsses 
poderes não se aplicam senão a 
objeto mui pouco numeroso e pe
queno. CQm efeito, os america
nos realizam êles próprios os seus 
negócios fora do govérno federal, 
seja em sua comuna, seja em 
seu Estado. São êstes que dirigem 
a sociedade americana como o nos
so govêrno nacional dirige a socie
dade francesa. Que resta. pois, 
ao . govêrno federal ? Sõmente 
aquilo que os Estados não pude
ram fazer pol'. ação direta: coisas 
exteriores. os negócios militares e 
diplomátfoos e as alfândegas. De 
sorte que a União não forma Ulll 
povo senão em relação a êsses 
objetos estritos; no que concerne 
a todos os demais ela não é nada. 
E' uma abstração, um ente de 
razão. O seu govêrno não está 
em contato com o pais; não age 
senão sõbre as coisas externas. 

1!:le não tem ministérios dos cul
tos, da instrução pública, do co
mércio, da agricultura, das obras 
públicas. O ministério do interior 
é um simples bureau para con
cessões de pri1'1Jégios de invenções, 
os direitos do autor, os negócios 
indianos, a venda de terras, a PU· 
blicacão dos documentos oficiais. 

AdÍninistração provincial e mu
nicipal. .i ustiça, educação, religião, 
tudo isto escapa â ação do go-
1.·ê;no. 

Dest'arte a parte de soberania 
rerervada aos Estados é imensa; a 
parte de autoridade deixada à 
União é limitado, excepcional; 
como a soberania em nome <:la 
qual atua. 

Se o govêrno da União é limita
do pelas leis não o é menos pelos 
costumes, pelos hábitos e pelo 
gõsto àe independência local, pro
Vindal: na Juta continua entre a 
União e os Estados, que forma o 
fundo da vida política americana, 
são sempre os Estados que têm 
a última palavra, quer se trate 
de obras públicas, relações com a 
índia, venda de terras, questãE:s 
monetárias ou de tarifas, a União 
não cessa de recuar ante os Es
tados; e se alguma coisa amea
ça o futuro da América do Nor
te, é a :rutura do laço federal. 

Evidentemente, o poder executi
vo da União, por tôdas as suas 
:partes se estreita e contrai; e é 
neste sentido que o autor da "De
mocracia. na Amciica." há podido 
aludir repetidas vezes em diversas 
páginas de seu livro à fraqueza. 
dêsse 'país. A União é uma gran

. de república quanto à extensão, 
mas de alguma i>orte poder-se-ia 
compara-lo a uma pequena repú
blica em virtude de serem climi
nutos os assuntos com- .que se 
ocupa o seu govêrno. Os seus 
atos são importantes mas são ra
ros''. 

E' bem de ver, por conseguinte. que 
no dominio rigorosamente de govêmo 
e Polit!ca administrativa, a situação 
do Brasil e a dos Estados Unidos está. 
longe de ser idêntica. 

Uma eemocracia . como a nossa en
contra realmente coisas -de muito 
maior seriedade e importância a imi
tar, que os quatro anos do mandat-:> 
presidencial da Constituição america
na, e sistema que a faculdade de 
reeleição amplifica. à vontade até 
â perpetuidade, se ·o quiserem.' São 
os resultados da e::.periência dêsse 
grande povo civilizado, os- progressos 
obtidos no terreno da ciência políti
ca, a excelência e a sabedoria do seu 
espírito pacüista, a verdadeira com
preensão dos intei·êsses nacionais. in
comensuráveis e urgentes, o· contrôle 
admirável de uma nação que. segun
do a exp7.·essão de Webster. sabe es
pontâneamente limitar-se e traçar lin
des à sua própria soberania, 1JOVO 
que sente que ninguém deve ir além 
do seu direito e da sua liberdade, e 
consegue governar-se e cada dia au
mentar a sua própria pujança e in
dependência. por que se possue a si 
mesm0 o que antes do mais devemos 
assimilar e. copiar. 

O campo da nossa pragmática exe
cutiva é incornl)s.xà.ve1mente mais l'a.-" 
horioso e mais vasto. E se essas con
dições entre os nosso:> dois países não 
são a;; mesmas, segundo os fatos 
mencionados na análise que vimos de 
reproduzir, e que nos são análogos, 
não sei como ei...'lllicar o fetch!sm-:i 
daqueles que, a todo transe, enten- · 
dem que a expansão da atividade re
novado::-a da renascente democracia e 
a preservação dos superiores !nterês-

. ses da nacionalidade possam caber '! 
desenvolver-se no exiguo âmbito de 
um período qu:i.trienal, a exemplo do 
modêlc americano. 
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A curta extensão dos poderes come
tida.s no ante-projeto da Constitui
ção, cujos andaimes ainda estamos a 
enfincar para o acabamento final de 
edifício, as -aspirações sociais e econô
micas em grande número atendidas 
e à espera de realização concretas de 
si mesmas pleiteam por uma dila
ção maior que a prescrita no periode> 
de quatro anos das Constituições de 
1891 a 1934. 

O que nos deve preocupar mais 
intensamente em nossa missão histó
rica de constituinte, não é a questão 
do prazo de quatro ou de· seis anos. 
mas o empenho de armá-las de defe
sas bastantes que a resgua.rdem ao 
me.smo tempo do espírito demagógico
e d-0s excessos da autori<:!ade. 

Como quer que seja, porém, a ten
dência da opinião brasileira tem sido, 
sempre, antes por um prazo mais 
longo do que curto. Desde a chamada 
Comissão dos cinco, nomeada pelo 
Govêmo Provisório para preparar o 
desenho da Constituição de 1891, que 
começaram as manifestações nêsse 
sentido. Na Comissão que acabanios 
de referir, predominou êsse critério. 
Dentre os cinco membros que nela fi
guravam. Dois optaram por um }le
ríodo constitucional de sete anos, um 
pelo de cinco, houve um quarto que 
não objetou coisa alguma, e apenas 
o quinto, o Sr. Américo' Brazilie:nse, 
propês o de quatro anos. 

No têxto do projeto da Comissão, 
prevaleceu, porém, a duração de cln
co anos com a faculdade de releição 
decorridos dois períodos iguais (ar
tigo 44). 

l\![as, antes de publicado o decreto, 
conforme Ap;enor de Roure, resolveu o 
Govêrno Provisório incumbir Rui 
Barbosa de revisá-lo. e êste então deu, 
na reVisão que fêz, ao art. H, uma 
nova redação assim concebida: "Arti
go 44 - O Presidente exercerá o pra
zo de quatro anos não podendo ser 
reeleito no período imediato." 

E' ainda Rui Barbosa quem recorda. 
os precalços_por que passara essa fór
=u1a na fatura do projeto de Cons
tituição. Escre•e o mestre inconfun
dível: 

"Sõbre o prazo da função presi
dencial, a conclusão da Conven
ção Constitucional foi a de menos 
fácil acomodação. Na constituin
te as opiniões variaram entre um 
longo prazo, com uma cláusula 
tornando incompatíve1 a pessoa 
eleita })ara a reeleição, e um. cur 

to prazo, sem nenhuma restrição. 
Em l de junho, o. Constituinte em 
comissão ;;cral, e a 2 uma cláusu
la aditiva !01 votada tornando o 
eleito jn~Jcf;ivcl para um segundo 
pcrfodo. Em 6 de. setembro, por 
um voto final, foi o prazo fixado 
em quatro :wos, sen1 nenhun1a 
restrição sõbrc n elegibilidade do 
Presidente quanto aos períodos 
pam os quais pudesse ser escolhi- -. 
do. Não S<! verificaram os receios 
dos que Julga \':lDl que era tal o 
poder do c:iri;o que habilitava o 
seu titul:ir u. obter uma indefini
da sucessão de períodos. Na prá
tica, n oplnlilo pública limitou a 
elegib!l!dadc a unm reeleição. Al
guns. porém, dos 11ossos principals 
e mais rcflctlctos homens públicos 
têm pôsto cm dúvlda n sabt'doria 
do principio de qu~tro anos. e ad
vogam o de ~cl~. ncomp:mhados 
da proiblçíío li" u1n segundo pe
ríodo. E a 111c110N r1uc se mio ima
gina.sse algum mrtodo pelo aual 
uma µarte mimo.• conslctcrável do 
periodo de 1111atro 11110.• Jósse dada 
a ouvir prete11dtnlc11 a empregos e 
a fa::.er no111r.11c·ôrx, .. :rrla sábio dar 
ao Pre.•ld1mt,., 11,/l'lonclo-lhe o 
prn:n, me/li or rl1<11:c•1! etc mostrar 
o q11r. podr1·111 to/1° fu~cr pelo pais. 

Devr-~•· 1111•1~ nd1nltii' que a i."lc
lc~IJ1!1<111tl1• p111·11 um segundo pe
rlo~o. d1\l'i\ ll NllcrKKl\o do Executi
vo mulor Independência.. <Co
mcntárioN â Corntttutção FedeTa.Z 
Brastlelra, coltoldos e ordenados 
por Jlomero Pires - Tomo m, 
pág. 10.) 

Ao bom scn8o lrrcpllcável dêstes 
ccnccltos nchum-sc ligados muitos dos 
nomes mnls cm vogn da literatura ju
rídica constltuclonul brasileira, entre 
os qua!s, como Jâ m1: coube a oportu
nidade de evlrll'nclnr, o maior de 
tod.os, Joí10 B11rb11lho, e à ve>lta dêle, 
Co.rlos M11xlm!U11110, Pnulo de Lacer
<:!a, Almeldn Notiurh·11, e outros de 
não só menoA oonccliuaçClo. 

Delxnr11. de Incluir nosse r61 o se
nhor ArnúJo Out.ro o, de com a. sua; 
ooin!do, por h1u"l, me 11utorlzar, por 
não ter à. mAo, nn cotlJu11t.ura que se 
me ofer1oelt1 o -ht! ri.clarl"cldo "Ma
nual d11 OonautuloAo Brasileira", onde 
o lúcido Jur!11eon•ult.r1 mnrnnhense nes
tas pnlavl"I\~ fh•mvm~nt~ se define: 

" O PruJo to de Constituição 
:iprehrntlldo prlo Oovêrno Provi
sório r1x .. vl\ r.m ~!a anos o prazo 
:prraldt'nclal. 
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Parece que teria.mos agido com 
mais acêrto se tivéramos adotado 
neste ponto, pais no curto espaço 
de quatro anos dificilmente po
derá um presidente levar a têr
mo o seu programa governamental. 

"Como por via d.e regra os mi~ 
nistros não servem no quadriênio 
seguinte, acontece que a organiza:.. 
ção pública sofre não pouco com a 
instabilidade decorrente dessas su
cessivas mudanças". 

(Pág. 123 e 124) • 

Dedinando com especial destaque a 
prestigiosa entidade do Instituto dos 
Advogados, tenho ipso fato, evoca.do 
uma legião ~e auto:ri~des, qual mais 
dJgna de apreço. Pois bem. Do ante
projeto de Constituição organizado por 
sua. erudita. comissão especial trans
!u.z niio só o parecer dos prof!s~ional '!. 
!amlllarlsados com as conre!,lções '1..l
diernas do dlrei~nstitucfonal ~ o as
pecto social contem~Jrâneo das liber
dades politicas, como (; sentir dos que 
independente de idéia..'> doutrir.árias, 
julgam necessário inscrever-se na. 
Constituição o têrmo de seis anos, co
mo principio objetivo - â. estrutura
ção de um executivo forte, porquanto 
seria pueril confiar a defesa da demo
cracia a um govêrno fraco, incompatí
vel, portanto com a J.flJ<':< d:i(:le. 

ó ante-projeto de CV'1stitu!ção do 
Instituto não poderia ser mais fiel do 
que realmente foi ao senj;i.mento dessa 
grave lacuna <'onstituclonal, do que 
cumulando-a com.> o i.::'Zi, no seu texto, 
dê;te modo redigido, (a!"'- 68) : 

"O período pre.s•.dendal durará. 
seis a.nos, vedada a elc!çá() e ree
leição do Presidente e do Vice-Pre
sidente para o par?rl~o i.n.i.ediata
mente seguinte". 

Por um prazo mais amplo que o de 
seis e sete anos, a algur..i.a distância, já, 
ae havia declarado a mais prática,_ das 
grandes Inteligências que pesquisaram 
u.ssunto6 de reconstrução politica, eco
nõmica, social e cultura.! no Brasil. --.. 

Na "Organização Nacional", profun
do trabalho cm que agita os nossos 
mais Ingentes problemas nacionais, Al
berto Tõrres propondo novas normas 
ao desenvolvimento da vida republica
na. do pa.fs, pressu,:iõe o orazo ::cns titu
c!onal de oito anos para. o Presidente 
da República. 

l!: preciso rememorar também como 
um dos mais expressivos documentos 
da opinião pública brasileira pela am
pliação do ma.n1::.t.o do Presi.dente da 

República, as primeiras. vozeS C[ue nêsse 
sentido se fizeram ouVir, sem dúvida, 
na imprênsa, suscitando o problema. 
da refonna constitucional, .::oii!o ur
gel}:te e essencial providência para. um111 
melh9r defesa da vacionalidad~. Alu
de a uma atitude do "correio da Ma
nhã" de alguns lustros atra.Z. Faço-o, 
com Plena certeza que tenho do fato, 
mau grado cireunstânclas de tempo me 
não comsentirem comprovar de imedia
to esta asserção ànte a ~ssibilidade 
de uma busca. mais breve em a.s Côl!;
ções do popular matutin? que ao indô
mito patriotismo do seu saudoso iun
dador deve o se haver transformado 
numa invicta fortalesa liberal de re
sistência à anairqula moral das insti
tuições que ora se restauram sob 
mais amplos e consistentes moldes de-
mocráticos. · 

E,-a-inda _mais recentement", temos 
· a inestimável contribuição - do "Diári:> _ 
Carioca" também intransigente paladi
no da$ cau:sas que mais de perto di
zem com o bem estar do povo e o in
terêsse nacional. Em recente editorial, 
o Sr. José Eduardo Macedo Soares, 
discorrendo com meridiana compreen
são dos problemas fundamentais que 
nêste instante excepcional de nacio
nalidade mais relevam, escreve. 

"In~rvem. agora, a nossa expe
riência. do praro q u.adrienal das 
presidências. A exiguidade de tal 
prazo foi sempre notório e eviden
te. A forÇOSa precipitação dos tra
balhl)S para a escolha do sucessor 
rola-lhes metade. do período de go
vêrno. Os meses de antecipação 
do seu prestigio, ainda no govêr
no do antecessar, não compensa
vam a mu'tilação que esterelizava 
o final do quadriênio. Presidên
cias de quatro anos incompletos 
sempre foram de precária autori

, dade e a prova está em que tó
da.s soireram graves perturbações 
da ordem pública, tôdas recorre
ram ao estado de sítio preventivo 
para levarem a cruz ao calvário. 

Convém observar que, das dez 
presidências da primeira 'Repú
blica, pelo menos sete procederam 
da éra vitoriana, ou seja verifica
ram-se no. apogeu da civilização 
democrática. As três últimas par
ticipa;ram das desordens morais e 

. politicas acarreta.das . pela primei
ra guerra.mundial. Mas na Amé
rica e, portanto, no Brasil, sõ
mente depois da inversão de 1930 
com~os a sentir os efeitos das 
subversões sociais que arrastaram - . 
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o mundo à segunda con!lagra
c;ão. 

Temos, pois, que considerar o 
tremendo alcance das antigas e já. 
concludentes experiências .. care
cemos, mais do que nunca, de um 
Poder Executivo forte no seu pres
tigio político e na estabilidaõ.e de 
sua autoridade. O ~azo mutilado 
de quatro anos não lhe poderia dar 
nêm prestígio nem autoridade, sem 
os quais não conseguirá enfrentar 
as responsabilidade do cargo. 

Seis anos deve, portanto, durar 
o manda.to do presidente da Repú
blica. A l~latura, seguindo a 
fórmula norte-america;na. <le amiu
dada renovação do mandato, den
tro da regra de coincidência, não 
pode passar de três anos. De res
to essa é o tradição brasileira. 
Tradição fllrm.aida nos resulta<los 
da experiência, pois nas condições 
peculiares do nosso território, con
vém estabelecer um comp!l"omisso 
entre as excelências da teor-a de
mocrática e as imposições da Vida 
prática. :6$is anos de legislatura 
seriam pouco; quatro são demais. 

Até agora não notamos na As
sembléia Constituinte nenhuma 
opinião raciocinada oonti:a a fór
mula l.• 3, 6 e 9. Tiês para a Câ
mara, seis para o presidente da 
República, nove para os senadores, 
renovados trienalmente. 

Não poderia.mos admitir como 
"opiniões raciocinadas" as simples 
afirmativas, negativas ou excla
mativas de interêsses ou paixões 
partidárias. O Brasil está Mima 
disso. E, se os nossos constituin
tes por tais motivos mesquinhos, 
votassem um prazo absurdo e in
tolerãvel para a duração dos pró
prios mandatos, podufam ficar 
certos da indignação e reprovação 
do pais. Ninguém aceita a :mor
daça das urnas, caladas anos a 
fio. Os repre5entantes da Nação 
ISáo os que a sentem e ouvem con
tínuamente na· renovação de seus 
mandatos (Edição de 20 de junho· 
de 1948). 

tomado uma das vozes ma.is aprecla
d:aõ do jorna.lismo militante, nesta. 
Ca.J)ital, a<:onselha o pais a. optair 
decisivamente pelo critério de um 
prazo maior ao de quatro anos das 
ConstitUições de 1891 e 1934.. · 

São estas as considerações emiti
das nesses estudos com evidente lógica. 
e concludentemente :fu:idamentadas: 

"O debate em tõrno do perlodo 
do mandato presidencial, na 
C-Onstituinte, vem tendo a am
plitude e o calor que era de pre
ver. Os que se batem pelo sex.
tênio, já vitoriosos no seio da. 
Comissão Constitucional, susten
ta.m que no espaço de quatro 
anos é possível a continUida.de 
administrativa, Yisto que o Pri
meiro ano é tomado par estudo 
e observa.ções, em conta.to com 
o aparelhamento dos s-erviços 
públicos e a.s ne<:essidades nacio
nais enquanto o último é- absor
vido inteiramente pela campanha. 
da. sucessão. E os que pleiteiam 
o prazo ma.is curto, a<:ham que 
ultrapassar o quatriênio ê que
brar a nossa tradição jurídica. 
pon-do em risco a própria estru
tura da demooracia. A questão 

. oferece margem a amplas e pro

. fundas controvérsias em matéria. 
do Direito público. No caso con
creto, porém, é evidente que 
estamos em :face de um problema. 
político. Salvo exceções, bem 
poucas, aliás, dentre os que par
ticipam da discussão, há ums. 
parlenga doutriná.ria, nos pontos 
de vista políticos em face da. 
atua.lida.de e através das conve
niências partidárias, e do mo
mento, de cada cOOTente. E é 
de lamentar que isso aconteça. 
em se tratando da. elaboraçãci 
da nossa carta Magna, diante 

- da qual t1>dos deviam ter em 
vista as realida.des e os reclamos 
da nação. 

_..-

Apreciando o dissfdio s-em pai
xão, esteja ou não esteja a dou
trina em causa por parte das 
dos digladiadores· do Parlamen
to, somos leva.dos a dar razão 
aos que pretendem os seis ànos. 
não só pelos motivos que invo
cam, acima. expostos, como tam.
bém porque uma eleição presi
dencial. me.is espaçada coNespon
de a Imperativos da situação cri
ada em nosso pais pela ainda. 
escassa educação política que 
possuímos. O embate partidá..'io 
e eleitoral, entre nós, quando se 

E' a vez de· arrol=os Fõ1ha. ca
rioca, laureado periódico, que em 
mais de um editorial se há prOll.un
clado adirca ãa doutrina do pr ?.:::> 
do mandato·· presidencial a. ser fix;i.do, 
entre nós. Nesses judiciosos estudos 
a referida !õllla, que se pode ufanar 
de haver dentro de pouoo tempo se 
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vai eleg~r o · supremo magistrado 
da Naçao, .tem sempre latas. e 
perturbações tremendas que em
polgam e sacrificam atividades 
úteis em tod-0s ·os terrenos e 
sobretudo, nos serviços públicos, 
onecados, além disso. Rara é a 
sucessão que não determine pex
turbação da ordem pública. Me
lhor será, portanto, que tenha
mos êsse pleito menos freqüente. 

E· qual o mal da extensão do 
mandato? Tornar mais longo o 
mau govêrno? Mas em compen
sação o menor período eVita que 
tenhamos por mais tempo um 
govêrno ótimo. Não se diga que 
o sextênio contrilri.a o pensamen
to do eleitorado que compare<:éu 
às UJrnas a dois de dezembro. 
Não. Ficou ei.."Oresso em texto 
legal. antes desta data, que o 
mandato de presente a eleger-se 
seria igual ao que a Constituinte 
.fixasse para os presidentes pos
teriores. 

Não cabe argumentar. por ou· 
tro lado ó que se passa nos Es
tados Unidos. Lá o período é de 
quatro anos porque o chefe da 
nação pode ser reeleito. Roose
velt teve três reeleições em si
tuação excepcional, é verdade, 
mas com observância da lei cons
titucional. Lá a lei suprema· não 
proibe as reeleições. E' a tradi
ção que o proíbe e a consciência 
democrática do pais. E' clássico 
o exemplo de Washington, sem
pre invocado. Como o criador 
<ia nacionalidade americana hou
vesse recusado a segunda r~lei

ção, porque a julgava anti-de
mocrática, ninguém mais, depois 
dêle, ousou pretender perpetuas
se. Porque ninguém poderá ter 
a vaidade de parecer maior · que 
Washington. 

Entra nós o que se quer é es
tabel~er o sextênio sem reelei
ção - fórmula muito mais acon
selhável para o nosso pais, cujas 
condições gerais. particularmente 
na política e administração, são 
muito diversas das da América 
no Norte. A reeleição no Bra
sil daria em resultado permitir 
a um cidadão parpetuar-se no 
govêrno pelo tempo que lhe .fôsse 
possível. pomlo em ação tôda -a 
sua influência, todo o seu pres
tígio, tôda a sua máquina. Isso 
não acontece nem pode aconte
c.er nos Estados Unidos cuja or
ganização e cujos costumes são 
outros, mas sucederia no Brasil. 

Não tenhamos dúvida. Devemos 
preferir, portanto os seis anos 
sem reeleição". 

Tão expressivo como irrecusável, 
pela isenção de que se reveste, é o de
poimento pessoal do eminente Sr. Os
valdo Aranha, ouVido em palestra por 
um dos ilustres redatores do "Diârio 
da Noite". Interrogado o antigo chan=: 
celer, por um redator dêsse brilhante 
vespertino, não elucidou o antigo 
chanceler alistar-se entre os que es
posam a melhor regra'': 

- "Talvez desilada a. vocês. Sou 
partidârio dos seis anõs-de c1u.~
ção do mandato presidencial. 

- Mas com a coincidência de 
mandates? 

- Não. Deputados só devem 
exercer ·C· seu manda to por três anos 
e se possível por dois anos, como 
nos Estados Unidos. Se há uma 
despesa justificável é a das elei
ções:--E' - -necessária a renovação 
constante dos representantes d-o 
povo. 

O Sr. Osvaldo Aranha entrou 
novamente a analisar os períodos 
de quatro anos dos govêrnos do 
Brasil, dizendo "que todo presi
dente por não se satisfazer do 
poder nesse período, procura sem
pre um substituto de sua con.fian
ça para continuar as suas reali
zações". E acentua: 

"O que temes tido no Brasil 
ê um regime burocrático-policial
militar." 

(Edição única. de 13-6-46) . 
A êstes assertes nen'.!lum outro de 

tnais conspicúa relevância moral e 
política poderia vir juntar-se que . o 
juízo com que, preconisando o perío
do de seis anos, se pronunciou em a 
sua última Mensagem remetida ao 
Congresso, essa grande expressão de 
cultura moral, honradez e austeridade 
que no geivêmo da República foi o 
presidente Washington Luís. 

Eis a eloqüente e solene interpre
tação · dêsse prazo feita pelo proemi
nente homem público objeto· da admi
ração irrestrita de todos os brasilei
ros: 

"Julgou o Govêrno Federal que 
o problema da sucessão presiden
cial deveria ser aberto o mais tar
de possível, em época em que não 
fõssem prejudica.das as legítimas 
aspirações dos candidatos e os 
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justos interêsses do pleito, a fim 
de diminuir o periodo de agitação 

-que sempre il pre<:ede, e de ecC>
nomizar ao país as suas desastro
sas conseqüências.-
- Entretanto, sem iniciativa al

guma do Govêrno Federal, os pro
dromos da campanha presidencial 
já se anunciavam desde dezembro 
de 1928, e, em julho de 1929, esta
va o problema pôsto perante a 
Nação com todo o cortejQ que o 
agita e se reflete sôbre o crédito, 
a finança, a economia, a adminis
tração e a tranqüilidade do pais, 
não obstante a eleição se realizar 
em 1 de· março, a sua apuração 
ser :feita em 1 de abril, a sua ve
rificação depois de maio, e se em
possar o candidato eleito a 15 de 
novembro de 1930. " 

Como se vê, quase dois anos de ad
ministração são pràticamente abala
dos e ficam- virtualmente suprimidos. 

Por essas razões, ninguem duvida 
que seja prematuro o dia l de mruço 
para a eleição presidencial, e escasso 
um quatriênio para o período admi-
llistrativo federal. · 

Ao tempo em que se promulgou a 
Constituição Federal, 24 de fevereiro 
de 1891, jâ. há quarenta anos. cêrca de 
meio século, as condições materiais do 
:Brasil e os aproveitamentos cientificas 
eram bem diferentes. Os alagadiços e 
florestas do vastíssimo 'vale do Ailla
zonas, as imensas matas virgens das· 
outras regiões do Brasil tornavam difí
ceis, senão impossíveis, as comunica
ções postais, a distenção e manutenção 
das rêdes telegráficas e telefônicas, 
com fios e postes, e. portanto, os trans
portes e as comunicações dos resulta
dos dos pleitos para conheciIIlento das 
eleições presidenciais e era então in
dispensável o largo prazo, de oito me- -
ses e mi:io, que medeia entre 1 de 
março a 15 de novembro. 

Mas, desde êsse tempo, o Brasil 
progrediu enormemente. Desbastaram
se as suas matas. substituídas por ha
bitadas e ricas culturas, aurnentaram
se as suas linhas de navegação, legan
do os seus portos, mesmo os mais lon
gínquos, cresceram as suas estradas 
de ferro, ::iasceram as suas rodovias, e 
com estas multiplicaram-se prodigio
samente os seus meios de comunicação 
rápida. Além diEso. as reci:ntes con
quistas da ciência, inventando e apli.: 
cando o aeroplano, o telégrafo sem fio, 
a radiotelegrafia, a radiotelefonia, con
correm, . com instalações barat!ss!mas 

e de insignificante custeio, para comu
nicações instantâneas, onde haja mo
radores, mesmo em mesquinhos nú
cleos de povoados. 

Não, existem mais as razões de hã. 
quarenta anos para um prazo tão 
longo entre a eleição e a posse do pre
sidente. E' preciso encurtá-lo, trans
ferindo a eleição para setembro. Tan
to mais civilizado é um -país quão 
mais de-pressa resolve as suas crises po
líticas. 

Tão necessário é o encurtamento do 
prazo e-ntre a eleição e a posse, como 
igualmente é necessário aumentar o 
período governamental, sempre apou
cado, sempre absorvido pelos prodro
mos e preparas da campanha presiden
cial. O período presidencial não deve 
ser menC>r de seis anos. De seis anos 
é êle em alguns pai.ses do regime pre
sidencial. Nos Estados Unidos da Amé
rica, onde nasceu, ê êl~. na verdade, de 
quatro anos, mas a reeleição legal, que 
se faz sempre, com raríssimas exce
ções. des·de George Washington, alon
ga-o a oito anos. 

Ao argumento, que se apresenta con
tra o aumento do período presidencial, 
isto é, a alegação que se faz, que um 
m.âu presidente se torna mais perni
cioso em um grande período, deve-se 
"que os malefícios de um presidente 
são menores que as agitações e pertur
bações. que se produzem entre nós. pa
ra a eleiçi\o de um bom presidente. 

Essas duas reformas constitucionais 
são indispensáveis â tranquilidade do 
povo e à segurança do regTme. e eu 
as indico em virtude de testemunho 
pessoal e desinteressado". 

(Diário à.o Congresso Nacional, 4 de 
maio de 1946) . 

Não se limitaram, porém, tais st:n
timento às tentativas sugeridas nas 
fórmulas apresentadas à Constituinte 
de 1891, aos écos da imprensa, às opi
niões em mais de uma oportunidade 
dita das pelo parece1" e experiência dos 
políticos e dos Estadistas. E' que fo
ram se metamorfoseando em pensa
mentos e êsses pensamentos em aspi
rações que acabaram por encontrar o 
seu tema nas plataformas dos pa;rtidos 
tem-se disso exemplo concreto no Par
tido Democrata de São Paulo. Cons
tituido lego depois de abortada a re
volução constitucionalista nêese mais 

-pujante organismo republicano do Es-
tado federal. inseria comC> um dos pon
tos básicos. como uma das alterações 
de futuro, no regiIIle constitucional en-· 
tão existente, a extensão para cinco 
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ano's da temporariedade funcional atrl
buida a.<n:hefe da nossa. mais alta ms.
gistra tu.ra política. 

Ao profic!.ente Sr. Costa Neto de
vemos a preciosa cooperação do qua
dro por êle organizado com elementos 
tomados à. interessante obra de Las
cano y Mazon, aparecida em 1942, 
intitulada Constituciones Políticas de 
América, e que me permitirei anexar 
à publicação da presente réplica, pois 
que, com demonstração estatistica, li
quida o assunto, quanto à maioria 
das Constituições de prazo longo neste 
hemisfério. 

E o ponto que logo impressionará 
aquele que sôbre os dados nesse do
cumento registrados demorar a vista, 
é a existência, na América, de dez 
paises cujas constituições consignam 
o prazo de se1s anos à prefixação do 
mandato presidencial, sendo que sete 
outros adotam o de quatro, e, final
mente, mais outros quatro, o de cinco. 

Não deixa, portanto, de ser para a 
tese em aprêço, a despeito da nossa 
desautorizada inco~petência, a de
monstração flagrant!Ssillla. de que onde 
quer que seja, na América ou na 
Europa, onde quer que se busque 
o critério diretivo quanto à prefi
xação do mandato ·ao chefe de Esta
do em seis anos, êsse critério, genui
namente democrático, em maior nú
mero de Estados americanos é o ma.ili 
comum, condensando, assim, a última 
palavra da experiência. Vale por um 
jlllgamento incolidível com- a boa dou
trina republicana e as boas práticas. 

Não há razão, por,.conseguinte, em 
face da doutrina do espírito e da 
letra do direito comparado para que 
ninguém se tome de temor quimé
rico, quanto-ao têrmo da gestão pre
sidencial, suscitado no trabalho da 
IV Subcomissão. 

Entro em dúvida, entretanto, se u 
legislativo constituinte poderá, sem 
incongruência, prescrever prazo de 
duração ao mandato legal do presi
dente eleito, em exercício da magis
tratura suprema do Estado. 

Quer se me afigurar que, Instituído 
um novo prazo, igual ou diferente ul
t:apassa.rta. a esfera de ação que' lhe 
fora outorgada, por envolver uma con
tradição com a vontade clara e direta
mente expressa pela vontade sobera
na da nação a 2 de dezembro de 
1945. 
.~ora dos desacor!l-~ em que as opi

ruoes se possam dividir, relativamen
te às pessoas, ninguém negará que o ' 
Presidente apelado do govêmo a 29 de 

outubro de 1945 não estive,sse na posse 
de uma investidura funcional de fato. 
investidura irregular por sua origem, 
mas que acabou por tomar a forma. 
de uma investidura de direito. 

Circunstâncias políticas e sociais 
subseqüentes, condições plausíveis des
sa investidura, transformaram-na em 
um indiscutível estado de legalidade. 

Não fora assim, o Sr. Getúlio Var
gas não teria governado o pais desde 
10 de novembro de 1937 a 29 de outu
bro de 1945, no exercício pacífico e pú
blico de presidente legal, administran.,. 
do o Exército, a Marinha, a Aeronáu
tica, ordenando e superintendendo ·os 
serviços gerais da Nação, as relações 
externas nUIIJ.a ocorrência excepcio
nal de guerra, sem óbices nem impe
dimentos, desempenhando, em suma, 
tôdas as faculdades executivas, com 
reiterada aprovação do judiciário, por 
-sua_instância Suprema. 

Des.tarte, nem. pelo motivo particu
lar da anômala investidura, em cujo 
exercício se encontrava ao ser dela 
apelado, carecia de competência o Se
nhor Getúlio Vargas para expedir 
todos os atos atinentes ao desempe
nho do supremo encargo, dêsde que 
o fizesse de acôrdo com as injunções 
de plausibilidade da nova situação 
impo~ta ao pais, como _tão pouco, por 
se tratar de atos de autoridade irregu
larmente investida na função, aos 
aludidos atos falecia o atributo jurídico 
da validade. Por quanto "Le seul -vice. 
qui soit ouvert par la téorie des fun
cionaires de fait, c'est l'absence de 
investidure de l'auteur de l'acte" 
<Caurs de Droit Publique - Gaston' 
Jêze). 

Como já ficou demonstrado, porém, 
êsse defeito foi para logo superado em 
virtude do funcionamento normal e 
contínuo dos serviços públicos em tôda 
a União federal, durante o largo espa
ço de tempo em que viveu a ditadura. 

Em conseqüência, não deixou de ter 
êsse período discricionário o caráter 
de uma vigência constitucional, quan
to ao conjunto respectivo dos atos, 
quer ordinários, quer orgânicos, 
decorrentes do Govêrno imposto por 
autoridade própria e homologado pelo 
consentimento da coletividade. 

:e ôbv!o, pois, não levando em con
ta o vicio illerente à sua: ar:igem, ser 
essa legali<ia.d.e existente à época d& 
convocação do corpo eleitoral a ele
ger um Congresso legisl~tivo compos
to de Senado:-es e Depu:a.:io.s, com. 
poderes de Constituinte, e, na parte 
referente ao Executivo, um Presiden.-
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te da. República, com o ma-nd.a.to de 
seis anos previsto na Ca.rta. Consti
tucional outorgada a 10 de novembro 
de 1937 (a.rt. 80), então sub.sist&lte, 
como ainda agora. 

Chamo a atenção dos t~nico.s em 
direito público para um outro aspec
to relevante da questão. Ao ser pro
mu.igada a. lei constituci<>na.l n. • 15, 
achava-se já encerra<la a. propaga.n
<!4 eleitoral; fora, portanto, de tem
po hábil para que o eleitora.do cha
mado à.s urnias pela lei c0>nstitucio
nal n. 0 9, de 26 de ·fevereiro de 1945, 
fõsse caba.!m.ente notificado · de não 
mais ir selecionar um chefe de exe
cutivo por um mal)oda.to de seis a.nos, 
mas um presidente sem. mandato pre
determinado, quir tanto poderia ser 
de seis anos, como de seis meses. 

Decreta.da a lei co.nstltu<:ional nú
mero 15, .a 26 de novembro de 1945, 
seis dias apenas a.n tes de se ferir 
o pleito nacional da eleição, não se 
pode recusM" a essa. lei a etva faccio.sa. 
que a inquina, como elemento de sur
presa, em conflito com o a.to consti
tucional n. 0 9 de 26 de feYerei.ro dês
se mesmo ano. 

Tem-se a enfrentar, assim, um dis
positivo de su-a. mesma essênci::. irrito 
e !l-egal, em virtude de c0>lidir com 
a própria soberania. que cometera a.o 
eleitorado um ma.ndato !mpera.ti'V'O 
determina.damente expresso. 

Quando mutto.. a lei constitucional 
n. 0 15 pooeria dispor sôbre a. duração 
do mandato que a Assembléia Cons
tituin·te viesse a. estabelecer em re
lação a.os TUturos presidentes d:a. Rie
pllblica, depois de findo o período 
d ""UB.I'Ca.do pela soberania a.o atual 
cl>e!e da Nação. O têrmo do man
dat" presidenci'B.l. não podia deixax de 
coex 1stir com o mesmo fato dessa 
eleiçM, em razão de lhe ser sub.sta.n
clalm1>nte congênito. O mesmo aco.n
tece com o prazo de eleição de Depu
tados e Sen-a,dores. O prin.ci'Pio é 
um só pa"'3 ambos os casos. 

Elegendc · o atual presidente, o voto 
popular lhe assegurou, de direito, o 
ma.ndato i :ialiená.vel de &els a.nos pre
visto n·& Clarta. Constituci<mal de 10 
de novemh~ç de 1937, especifica.da-
mente. . 

E, nenhuma fôrça. pode dispensar 
na lei. .. 

Imposs!vel ~ S.eps.rar a. eleição do 
,presidente da. estipulação do térnl.G 
r~tivo em rt!ação ao período fun
cional do m:a.nd ~to. Seria absurdo 
que um presidente fõsse eltito II& ig
norância. do per1odo de duração do 

govêmo qu~ pa.ssi..va. a inaugurar. O 
e.$paço em que poderia enquadrar 
um programa de 'l.Ção administrativa. 
Po!' sua vez o eleitorado não elegeria. 
juridicamente um presidente sem pré
via designação de um prazo certo a 
decorrer. Ambos os fenômenoo são 
inseparáveis e indivisíveis, tanto Il:la.is 
quanto o prazo dt seis anos Já fica. 
anteriormente pré-estabelecido, na 
Carta Constitueior.al de 10 de no
vembro de 1937, n&.o revogada. 

De modo que não parece caber na. 
Constituição que se elabora a fiXação 
de um dado prazo à função consti
tucional do presidente, por carecer 
o Poder Constituinte de a.utorida.de 
:para alterar ou revogar atos d!reta,
mente emanados da sO.berania., os 
Q\43.:is desde o primeiro momento en
traram a. produzir todos os efeitos 
conseqüentes. 

Depositário do pod,er popular em 
magestâ.tica. plenitude, o eleitorooo 
republicano, quando se pronunciou a. 
2 de dezembro de 1945, escrutinando 
um nome para a. Presidência da. Re
pública, agiu em virtude de um di
reito inalienável e incontrastável. 

Não está, de conseguinte, na com
petência da.. nova. Constituição alte
rá-lo ou invalidá-lo. 

A soberania, como na espécie ver
tente, paira acima das Constituições. 
~ ei:a que a.s faz. 

Argumenta-se com a necessidade de· 
"assentar-se o princípio invariável da. 
coincidência dos períodO!' eleitora.is 
entTe o manda.to executivo e o ma.n.
dato legislativo. Procedesse o racio
cínio, em absoluto, e penso em relação 
à espécie, como o ilustre lider da maio
ria, Sr. Nereu Ramos, de que a coin
cidência. não é assim um elemento tão 
rlgorosamento indispensável à coorde
nação constitucional, marca.do o prazo 
de quatro anos para o Poder Legisla
tivo, o do exercicic> do Presidente de
veria elevar-se proporcionalmente a 
oito anos. Ouçamos, afinal,. o ensina
mento de Rui: "Seme!hantemente, 

· por consideração de ordem análog:i., 
que neste momento seria ocioso ~x:
pender, o projeto do Govêrno provi-

• sório fixando três anos ao manda.to 
da Câmara dos Deputados, em rela
ção à nossa inferioridade no trato 
das instituições representativas, teve 
- de elevar proporcionalmente, a. seis 
anos - o prazo presidencial". 

Em resumo, a Constituição a ;;er 
:promulgada não pode tirar ao Presi
dente eleito e em exercício aquilo que 
não lhe foi reservado dar: o prazo 
constitucional para o decurso do seu 
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mandato. Aqueles qi.;e invoca:i;n. a oo
neficio das suas teorias o espmto '11-
vergente da lei constituci-Onal n. 0 15, 
não repararam, at~i::tamente, par.a o 
terminante dispositivo substanciado 
em o seu art. 1.0: "Em sua função 
constituinte terá o Congresso Na.cio
nal, eleito a 2 de dezembro próximo, 
poderes ilimt.tados para elaborar e 
promulgar a Constituição do Pais, res
salvada a. legitimidade da eleição do 
Presidente da República. 

De onde, conclui-se, que o m:i.nda
to constituinte da Assembléia na par
te concernente à eleição do Presideu- , 
te em exercício, teve os seus poderes 
limitados em face do dispositivo acima 
transcrito e das noções mais elemen~ 
tares de direito público. 

Só o interêsse da verdade e o ãirel-
to me trouxeram até aqui. · 

E' bem possível que estas minh'l.S 
palavras soem desafinadas, fora de 
objeto e de propósito, depois do exem .. 
pio de mútua compreensão altruística 
que acabam de dar as duas fôrças re
presentativas de maior preponderânda 
nesta Assembléia. o Partido Social De
mocrático e a União ~mocrática Na
cional, abandonando o corpo a corpo 
de certos pontos de vista em que se 
haviam empenhado sôbre divergências 
de princípios e fórmulas na Magna 
Carta que estamos prestes a dar à 
Nação. 

Elas. sei J;em, já não influirão, ain
da que para isso se re•·estisscm do 
mérito necessário. pois que coube, em 
feliz hora, ao espírito de conciliação 
e transação ·que é a providêncfa dos 
países que 'se querem salvar, ditar a 
solução pacifica e cordial imposta pe
los interêsses mais altos da naciona
lidade. 

Dandu-lhes publicidade, não tenho, 
outro intuito se não o de dar razão 
de mim mesmo, das convicções que me 
levaram a contrariar a hermenêutica 
da teoria jurídica dos periodos curtos 
de govémo, em defesa dos quais em
punharam brJlhantes armas, possantes 
lidadores. 

E' caso para rejubilarmo-nos todos 
ao assistirmos o patriotismo, o bom 
senso e a concórdia prevalecerem ~ô
bre os caprichos e intransigências 
campanárias, na certeza de que em 
face désse gesto de tão alevantada <;a; 
bedoria e altruismo o pais aprendera 
a não descrer das suas instituições 
e da sinceridade dos seus homens. 

O SR. PRESIDENTE Vamos 
passar à matéria constante da o.roem 
do Dia. Tem a palavra o Senhor Da-

niel de Carvalho, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. DA..."\l!EL DE CARVALHO -
<") - Sr. Presi_dente, ,nã_o se p~e 
negar alviçaras a Comissa-0 Consti~ 
tucional porque, após pen~so tr!l;.ba
lho, qu_e se prolongou mmtas vezes 
pela nmte, apresent_ou, no tempo ~ar
cado o Projeto revisto, ou o substitu
tivo' como quer o nobre Deputado 
Errui.ni Sátiro. Os !'atos vieram, as
sim desmentir as Cassandras que não 
esp~ravam pudesse a Comissão desem
penhar-se de sua tarefa pela fo=a, 
aliás brilhante, com que s-0ube con
duzir ao plenário o projeto que vai 
começar a re<:e<ber a colaboração dos 
Srs. Representantes, através d~ des
taques de emendas e da votaçao, na 
sessão de amanhã. 

Cuidadosamente revisto, muito me
lhor que o primitivo, apresentando 
magíllfl:ea· -mstribuição das matérias 
e redação apr!J:norada, o projeto, no. 
conjunto, bem merece os aplausos da 
Assembléia. Evidentemente, não pode 
agrádar as correntes extremas de 
ooinião, porque traduz a média do 
pênsamento desta Assembléia, incon
testável expressão da vontade do povo 
brasileiro. 

A Constituição não será obra dêste 
ou daquele Partido; dêste ou daquele 
grupo; dêste ou daquele individuo; é 
obra coletiva, e, como tal, não -pode 
deixar de constituir um compromisso 
entre o choque de opiniões diversas. 
, Aos que ofereceram emendas e não 
tiveram a ventura de vê-las aceitas 
pela Comissão, direi que também 
apresentei emendas que foram por 
ela rejeitadas. Devemo-nos conso
lar, porém, com a sabedoria. da sen
tença de Séneca - quidquid vult ha
bere nemo potest, quer dizer, ninguém 
pode conseguir tudo quanto deseja. 
Vamos, portanto, examinar, serena
mente, o Projeto e colaborar no in
gente trabalho da Comissão Consti
tucional no sentido de aprimorá-lo, 
melhorá-lo, e elaborar a Constituição 
que o povo espera desta Assembléia. 

Os parlamentaristas, como o nqbre 
representante do Partido Libertador, 
Sr. Raul Pila, acharam tênues as 
modificações introduzidas no presi
dencialismo da Carta de 91. 

Não é êste o meu parecer, uma vez 
que se confrontem os dispositivos da 
primeira. Constituição republica.na 
com o projeto ora revisto. Com efei
to, pela Carta 'de 91, o Deputado ou 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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Senador que ac~itasse uma pasta ~
nisterial, perderia o mandato na Ca
mara a que pertencesse; ao passo que, 
no projeto, a matéria está prevista, e 
ó Deputado ou Senador não deixará· 
~ pertencer à sua Casa Legislativa, 
sê aceitar o cargo de Ministro de Es
tÍl.do. 

- Pela Constitltição de 1891, os Minis
tros eram irresponsáveis pelos atos 
que subscreviam ou referenda•·.:i.m, 
sendo a responsabilidade do Presi
dente da República. Pelo atua! pro
jeto êles são res.ponsáveis pelos atos 
que 'praticam por ordem do Presiden
te da República e pelos atos que re
ferendam. 

Também pelo Estatuto de 1891. os 
Ministros não podiam .ser chamados 
a dar explicações ao Congresso; atu
almente. pelo projeto. êles são obri
gn,dos, sob pena de sanção que a pró
pria Constituição comina, a compa
recer e prestar os esclarecimentos que 
lhes forem exigidos, ao mesmo tempo 
que lhes é facultado pe-clir dia e hora 
para virem, fSpontaneamente, dar es-
sas explicações. · 

Finalmente. pelo projeto revisto, os 
Ministros estão, de certo mC>do, na 
dependência da Assembléia, conforme 
já observou mn llustre tratr.auta de 
direito público, pois. uma vez que 
compareçam e dêm conta de seus 
atos, ficam sujeitos a censura e po
dem receber uma reprcvação :pública, 
o que importa em movimento de opl
nião que os obrigará a deixar as res-
pectivas pasres: . 

Há, ainda, a questão das Comissões 
parlamentares, criadas na Constitui
ção de 1934 e conservadas no projeto 
revisto. 

Vêem, portanto. os Srs. Con~tituin
tes, que são acentuadas as diferenças 
entre o presidencialismo da Constitui
ção de 1891 e o regime intermédio, 
mixto, adotado pela Carta de 1934 e 
pelo projeto ·atual. 

O sistema preferido por êste pro
jeto não há <le merecer aquêle epi
grama de Joseph Barthelemy, no pre
fácio do livro de Ezequiel Gordon sô
bre a responsabilidade do chefe de 
Estado, dizendo que o regime insti
tuído na Constituição de Weimar era = cocktail em que havia aguardente 
francesa, vinho suíço, cerveja inglesa 
e gin americano. Não. Poderemos di
zer que o sistema institui.do é de boa 
e genuína aguardente nacional de
cantada com o tempo, porque repre
senta a experiência da monarquia e a 
da república. De fato, o objeto dos 

anseios da reforma, no tempo da mo
narqUi.a, era o poder pessoal do chefe 
do govêrno. 

O Sr. Raul Püa - Além do poder 
pessoal era a Federação a outra idéia 
domin.a'.nte propagandista da Repú.
blica. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
V. Ex.& tem tõda razão. 

Vou referir-me adiante à Federa
ção, que acho bem estruturada no pro
jeto revisto. 

Mas, em relação ao sistema de go
vêrno, a grande increpação ao regi
me era a do poder pessoal, a mtsma 
com que se atacava o presidencialis
mo da Constituição de 91. 

De modo que tõdas estas medidas 
representam modificações. aiterações, 
atenuações do presidencialismo puro, 
a firn de evitar aquilo que no Brasil 
se verificou inconveniente à vida pú
blica. 

Além da organização do sistema de 
govêrno, OJltro.: problema fundamental, 
lembrado há pouco pelo nobre e pre
zado companheiro Sr. Raul Pila. era a 
Federação. A meu ver o projeto con
substanciou a Federação . como deve 
ser entendida. isto é, uma Federação 
orgânica - nãc mera justaposição de 
unidades separadas - um~ Federnção 
em que haja a colaboração dos municí
pios com us :r:stados e com a União, 
dos Estados com os municípios e com 
a. União. e, por sua vez, da União com 
os p0deres estaduais e municipais. 

Outro ponto que se me afigura de 
grande avanço do projeto, cm relação 
aos diplomas anteriores. é a questão 
das reivindicações dos munic!pios. 

Incontestàvelmente a Assembléia se 
pode ufanar de ha•·er procurado dar 
vida a estas células da democracia, 
levando-lhes aler~Q para que possam. 
desei:npenhar sua função administra
tiva e social. 

A Comissão nem ~empre terá acer
tado, o que demonstrarei no correr 
desta dissertação. apri;,sentando diver
gências em relação às soluções pro
f erid.as. Mas reconheço o nobre es
fôrço dos Srs. Representantes. em de
bate aqui feito e na Comissão Cons
t!tueional, para dar entrada na Car
ta a esta grande corrente de opinião 
que exige se outorgue aos municipios 
o papel que êles devem ter na F!Xlera
ção e na República. 

Relativamente à divisão dos· :poderes 
e à organização do Executivo e do Ju
diciário, se se tomar em linha alta o 
proj cto e não se descer a detalhes, po
deremos ficar satisfeitos com a organl-
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zação delineada e que vamos, ama
nhã, começar a vota:r. 

Ainda em re!açã,o às garantias, às 
libeniades, à liberdade sinttical, ao 
direito de greve, à orga.JÍização do Po
der Judiciãrio, especialmente da Justi
ça Eleitoral, enfim, aos pontoo funda
mentais da organização poli~ca e de
mocrática, devemos ser otimistas; mas 
não vai 'o meu otimismo ao ponto de 
não reconhecer os defeitos, alguns bem 
graves, a meu ver, que subsistam no 
proJeto. . 

Não dou, assim, meu aplauso, p:rin
cipalmente, a vários pontos do capi
tulo referente à Ordem Econômica e 
S-Ocial, e não o dou à Divisão de Ren
das, como =sta do Projeto. -

:ria dos Municípios, atendendo, sobre
tudo, à falta de recursos, a eles a tri
buiu metade da dl!erença entre a 
arrecadação ~stadua.l e a municipal. 

Ora, Srs. Representantes, tal me
dida não tem base a!gunm ns clên..
cia econômica, porquanto ja. tive ensé:::' 
jo de demonstrar, majs de- uma vez, 
que, na organização tributá.ria. brasi
lei:ra, o lOC'-11 da arrecadação não tem 
:relaç:i.o alguma com a re:;i:ibUição dos 
immicipi-Os. ou dos habitantes dáque
la circunscrição administrativa. 

.'Uiás, essa I~se já foi aqm brilh2.nte
mente defendida, não nesta Assem
bléia, mas em legislaturas psssadas, 
pelo nobre colega de repre~entação, o 
Sr. Deputado Mário Brant. 

Não compreendo como se não tivesse 
aproveitado a oportunidade para trans- Apes:\! d~ssas reservas, q-1:into acs 
~ern:_ à União o impôsto de exportação, pontc;s . me!icados e a. outros de que 
unposto que deve ter caráter excepcio- tr:l!ta. ei, nao ?OE~ de1xs:r de dar meus 
na! e deve ~er usado pelo país ool!lo ---~J?lausos ao pr~Jeto, no sco .conjunto, 
instrumento de sua. política comer- porque;-a. ·mi;u v~, lle fô:r ?n t1ca~o ~om 
eia!. lealdade e smcer1dade democi:ática, ffe 

Além disso, enquanto êsSP. !:npósto nps dará ~ G?vêrno :forte de o.ue pre
subsistir na órbita estadual, perma- cisamos: ~vern<? forte, geralmente, é 
necerão as barreiras interestaduais e uma. =~ica <tce1ta pelo nosso povo. 
outra dificuldade de ordem técnica' e F.xp11care1, n<> _entretanto. _o q_ue en
prática está. em distinguir, nos portos tend? :por ~ver~o forte; na~ e_o que 
por onde se :fa.z a exporta:ção a merca- · :pratica arb1tra.r1edad,s -e v1olencias, 
daria de um Estado e a de ÓUtro, pois m~s 9 _que se ~broqueia. na lei e .nos 
muitas vezes, para efeito de exporta- pr_mc1pms e, _assun; desa•fza o~. seus 1;n
ção, é preciso formar tipos, com a mis- ~gos e prat1~~· com soberam!!< e dig
tura .de produtos de um Estado eom _ mdade, a política da deIJ?-OCrac1a, que é 
proãutots procedentes de outros. No ª .. do bem co~um. G~verno forte, re
pórto de santos, pox exemplo, como pi.o, é o da lei preconi:;ado .Pelo gran-
sabem os nobres Representantes de de democrata <i,ue :!01 . Rui Barbosa: 
São Paulo, fazem-se tipos de exporta.- pregado pelo emmente _liberal ,ue f<?l 
ção de café, misturando-se o do Sul A:rm~~o s:i-ies. a CUJO lado .orme1, 
de Minas Ge.-ais com o do próprio Es- defe!!ci:-do a.inda- por outro valoroso 
tado de São Paulo. _ braslleiro: Eduardo Gomes. 

De :nodo oue falta a União, iruitas Para a consecução dêsse Govêrno 
vezes, êsse !nsti umento de politica. co- fort.e, com a glllrantia de todos os di
merclal, que é o impôsto de exportação. reitos, se:rá. mister, a meu vêr, orga
E às vezes convirá, por meio de pesado nizarmos o Judiciário, na União ·e nos 
impõsto. rest,-ingir a ex.oortação de u.-n Est:ldo:s, de modo que êle seja o reeu-r
arti~o de y:i.!or est:ra~€.gico ou de ma- so pronto e eficaz- contrai tôdas as 
téria prima nec2ssfüia à. nossa in!!ús- agressões da lei, e que o Supremo Tri
tria. que se ;:orne e'Scas•a. J!: o caso do bunal, como cúpula do rE'glme, seja 
nosso manganês. Entretanto, o Go- gu:i:rda máximo da constituição, colo
vêmo da União está desa:-mado, e, cado acima dos partidos, acima cios de
como acentuei, êsse impôsto dz ext>or- mais poderes e dos Estados; por mais 
tação na órbita €Sta.dual tem os inêon- prestigiosos que sejam. Na organiza
venientes já apontados. ção do Poder Judiciári.o, o Projeto re-
~uma distribuição mals lógica dos visto ou o Substitutivo, apresenfa sen

tnbutos, penso que o impôsto quto de- síveis melhorias sôbre o anterlor. 
_ "\'ip,_ cabe;-, princlp~e?te•. ao !\luz:.i- o sr. Nestor Duarte -·Desculpe o 

c!p10, al~m do de_ mi;iustnas e prof1~- nobre orador. o substitutivo, po:rém, 
soes: seria o terntonal, como propos deixa de atender. 0 que seria de dese
aqui, em uma das emendas, o nobre jar à. unidade da justiça nacional. 
BP-presentante de Pernambuco, Se- ' 
nhor Deputa.do Alde Sampaio. O SR. DANIEL DE CARVALHO -

A Comissão Constitucional, pro- V. Ex." antecipa o meu pensamen
curando·remediar 111 situação de penú- tô. . .. 
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O Sr. Nestor Duarte - Sei que ante
cipo, porque a tradição das represen
tações mineiras nas Assembléias Cons
tituintes é advoga:rem a. unidade da 
justiça. 

O SR. DA1'"!EL DE CARVALHO -
Exatalnente. 

O Sr. Fernandes Távora - Isto foi 
proclamado; e orocurou-se tornar ofe
tivo o principio na Constituição de 
1934. Infelizmente, os adeptos dêste 
modo à.e pensar não conseguiram fa
zê-lo prevalecer. 

O Sr. Aureliano Leite - Era a volta 
ao pRl>Slldo. 

O SR. DANIEL DE C.ARV.AL:HO -
Não el'a a volta. ao passado e vou res
pondel' a V. Ex.ª. 

O Sr. Nestor Duarte - Permita o 
nobre orador que eu diga logo a.o ilus
tre Deputado por São Paulo, que, se 
a Assembléia aceitasse a. minha emen
da, não seria !Í. volta ao passado, de 
.modo nenhum, visto como nessa emen
da se advoga a unidade da justiça, dei
xando. entretanto. aos ·R,tad.os. com
petência para a organização judiciâ
tia, com a nomeação e distribuição 
do juizado. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
E' exato. 

O Sr. Aureliano Leite - Amenizava, 
mas era a volta ao passado. 

O Sr. Raul Pila - A nossa sa.lva
çã.o--está. _na. volta ao passado. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
- Vou responder ao ne>bre Deputa
do, Sr. Aureliano Leite. A emenda 
por nlim subscrita com tôda a ba.n
c!!,da. mineira, em 1934, consubstan
ciava o projeto Artur Ribeiro, que 
concilia a unidade da justica e da 
jurisdição e= a. dualidade da inves
tidura. E' um.a fórmula sábia que 
representa a experiência e atende às 
necessidades da Vida nacional, como 
passo a demonstrar. 

Ao tempo do Império predominava 
a unidade completa da magistradura, 
havia a centralizacão; e as queixas 
aí se acham em vãrios livros, dentre 
os quais citarei o de Tava:res Bas
to.s, mostrando os inconvenientes da 
nomeação de um juiz do ma.is remoto 
lugar depender do centro. 

O Sr. Nestor Duarte - A duali
dade da investidura evita o.s incon
venientes da centralização. 

O SR. DANIEL DE CARV:ALRO 
- Perfeita.mente. 

Por isso, defendi, com o nobre 
Deputado Francisco Negrão de Li
ma., hoje nosso Embaixador na Bel

. gica, a emenda apresentada, em 1934 
por tõda a bancada mineira, que con~ 
tinha essii idéia do saudoso Minis
tro Artur Ribeiro. Repeti a emenda 
nesta Assembléia e estou sincera
meIJ.te convencido da desnecessidade 
da criação dos Tribunais de Recur
sos, os quais servirão apenas =a. 
onerar os cofres da Un.i3o, porquê se 
P<4e perfeitamente distribuir as atri
bUlções dêsses órgãos judiciais pelos 
21 Tribunais dos Estados e do Dis
trito Federal e a Justiça federal po
derá. ser ministrada pelos juízes sec-
eionais nos ÉStados. · 

Ao contrário do que supõe o ilus
tre Representante de São, Paulo, a 
emenda fortalece a Justiça dos Es
tados e torna as causas federais sim
páticas, acensíveis ao povo, porque 
atualmente ainda subsiste o principal 
defeito gue apontavam na organização 
dos Estados. 

A <,;arta de 1937, que é moda malsi
nai- e que politicamente só merece a 
millha repulsa, tem, entretanto, de 
onde em onde, algumas providências 
proveitosas; uma destas foi dar aos 
ju:ízes das capitais dos Estados a fa
culdade de decidirem as questões fe
dei-ais, do ponto de vista fiscal e cri
minal. 

$ó houve vantagem, portanto, com 
esta medida tomada pela Carta de 37. 

Está f.eita a experiência, mas subsis
te outro defüto, que apontava e ain · 
da noto nessa organ!zação: é que a 
Justiça federal está distante. inaces
sível aos pobres que são obrigados a. 

. ir às cupitais para recorrer a êsse ór
gão do Poder Judiciário. 

A fórmula proposta pelo saudoso 
Ministro ArtU!' R}b-;iro evita os e!eitos 
da centralização existente na Monar
qu:a e suprime os inconvenientes 
apontados na atual organização. Não 
encontre! quem me apresentasse ra
zões contrárias a Essa fórmula. tão 
silnples, tão adapt.'lda às necessidades 
do pais. 

D!zia-se, antigamente, que era pre
ciso que a Justiça !ôsse federal, por
que os juízes dos Estados ~st::1Vam su
jeitos à influência da polftica local, 

· mas o remédio estã na própria Cons
tituição e no projeto. que dão aos juí
zes estaduais as mesmas garantias 
concedidas aos juízes federais. Dêsse 
modo, não podemos recear êsse rebai-
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xamento do decôro e da dignidade pçr 
parte da Justiça estadual, uma . vez 
que ela tem as mesmas prerrogativas 
da Justiça Federal. 

Aproveito o ensejo para convocar 
moeus colegas da representac;>ão minei
ra que, comigo, assinaram a emenda 
à. Constituição de 34, que v~taram p9r 
ela e que, estou c~to, nao negarao 
sua colaboração no destaque que vou 
requerer, para a m-esma emenda na 
atual Constituinte, no sentido de ado
tar-se o sistema Artur R'.beiro. 

Peço licença para declinar os no
mes dos Srs. Augusto Viegas, Bias 
Fortes. Josê Maria Alkmin, Gabriel 
Passos, Cristiano Machado e C-elso 
Machado, cujas inteligências e pres
tigio estarão, certamente, nesta . ~
sembléia, a serviço da mesma 1dé1a 
que, juntos, defendemos na Const:
tuinte anterior e que se dignarão 
prestar ao Ministro Artur Ribeiro -
h1>je morto - as mesmas homena
gens que lhe rendemos ns. Constituin
te d-e 1934. 

O Sr. Nestor Duarte - Creio que 
o assunto se situará muito bem na 
questão da dualidade da Justiça, fa. 
zendo-se dêsse principio. antes de 
tudo, um consectár'.o da unidade do 
Direito, sobl.'etudo da unidade do Di· 
reito Processual. Desde que em outra 
Assembléia Constituinte venceu, ain
da que penosamente, a etapa da uni· 
dade do Direito Processual, cabe a 
esta •. de agora, ser a última. afinal, 
conclusiva, nesse longo e tormentoso 
processo da unidade da Justiça. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
De inteiro acôrdo com o nobre colega 
aparteante. 

Assim como, versando o t-ema rela
tivo ao processo na Constituinte da 
1934, procurei demonstrar que sua 
dualidade comprometia, de mOdo im· 
pressionante, a unidade do Direito, 
agora buscarei patentear, com bas-e 
nos fatos, que a dualldade da Justiça, 
como existe, atualmente, e qual se 
propõe ·no projeto revist<:i. é de ma
n!festa inconveniência, d·evendo ser 
substituída pela unidade das jurisdi
ções e dualidade da investidura, con
soante a fórmula preferida pela ban
cada mineira da Constituinte anterior. 

O Sr. Nestor Duarte - Grande 
P!incfp'.~ êste para o· qual peço a aten
çao luc1da e compreensiva do nobre 
colega, Sr. Aureliano Leite. a unida-

de da Justiça, no Brasil._ ~P~~· so
bratudo, na unidade de Junsdiçoes. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
Os nobres Representantes q~e. f~ram 
meus COIXJJP8.nheiros na Const1tuin-.e de 
1934, sabem da peleja que trayamos 
em prol da unidade process~ru. . A 
prática veio demonstrar que tmhamos 
razão. Não há hoje quem não veja. 
as vantagens dessa unidade. 

Que a Constituinte. ~e 1946 coml'.!l':
te essa obra de bras1liãade, de unifi
cação do espírito nacional, criando a. 
unidade do dll'eito e da jurisprudên
cia embora mantendo a dualidade da. 
investidura, de acõrdo com o princi
pio federativo. 

o Sr. Nestor Duarte - Qualquer 
dos nossos colegas pode, examinan
do ·o -texto- do atual projeto e o das 
Constituições passadas, verificar que 
nenhuma outra Carta, regulando as
suntos da alçada. dos Estados, é mais 
minuciosa do que o projeto. quando 
disciplina a . matéria do Poder Judi
ciário Estadual. Por que o fêz? Por
aue há no pensamento do constitu
fo.te, o pressuposto de que, regulando o 
Poder Judiciário; se está, sobretudo, 
regulando poder que sustenta a pró
pria união, o poder que é mais na
cional do que federal ou estadual, pro
priamente dito. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
O aparte com que me hourou o nobre 
Representante pela Bahia demonstra 
que o projeto atual minuciosamente 
tratou da matéria ... 

o Sr. Nestor Duarte - E também 
as Constituições passadas, como por 
exemplo a de 1934. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
. . . de acôrdo, aliás, com as tradições 
da Constituição de 1934, que procurou 
eliminar a disparidade de competên
cia entre o juiz federal e o juiz esta-. 
dual.' 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao 
nobre Representante que estã. findo o 
tempo de que dispunha. 

O Sr. Nestor Duarte - O orado= po
derá dizer qu_e nunca uma Consti
tuição federal dispôs com tanta minú
cia sóbre os poderes executivo e le
gislativo estaduais. corno o faz o pro
jet-0 a respeito do Poder Judiciário. 

O SR.. DANIEL DE CARVALHO -
Deixou, efetivamente. o projeto grande 
latitude ao poder estadual em outras 
matérias, ao passo que proourou dar 
tõdas as garantias à. magistratura es
tadual, no texto que vamos votar. 
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Atendendo à advertência do Se
nhor Presidente, vou terminar, la
mentando não poder desenvolver mais 
a tese principal, a meu ver, dêste dis
curso. qual seja a demonstração da boa 
doutrina e da exeqüibilidade da emen
da por mim apresentada,_ que nada 
mais é do que a reproduçao do pro
jeto Artur Ribeiro sôbre a organização 
jl.ldiciária. E direi que, se esta Assem
bléia conseguir levar· a bom têrmo, 
como acredito, sua tarefa, e der ao 
país um município forte e um judiciá
rio fot·te, terá proporcionado ao povo 

· brasileiro uma constituicão democrá
tica como êle espera da sabedoria dq_s 
seus Representantes. <Muito bem; 
muito bem. Palmas. O orador é cum
primentado). 

(Durante o discurso do S~nhor 

Daniel de Carvalho, reassume a 
presidência o Senhor Melo Viana, 
Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Senhor Durval cruz, ora
dor iru;crito. 

O SR. DURVAL CRUZ Clê o se
guinte discurso) - Srs. R.eprese..'l
ta.n.tes: - O hlstoriador futuro da 
.Assembléia Nacional Constituin·te de 
1~6 notará.. sem dificuldade, que 
uma das mais vivas correntes de opi
nião formadas no seio dessa Assem
bléia foi aquela que, desd~ o início, 
se mostrou favorável a uma distri
buição de renda mais justa a favoc 
dos Mu.'l.i.cípios bra:;ileiros. Vo3es 
do Norte, do Cent.ro e do Sul, tôdas 
convergiram para tornar irresistível 
o pensamento de beneficiar nossos 
Municípios. Dêsse modo. Srs. Cons
tituintes, a primeira llçãe> a tir.ar do 
episódio é que o sentimento. pelo qual 
o.s Municípios tinham direito a. nie-

/ lhor tratamento no quadro discrimi
nativo das renda.s públic:is, possuía 
raízes na. experiência da nossa vida 
nacional. 

O legislador brasileiro tem sido 
e.cusado de legi.;lar muitas vezes sem 
prestar a devida coruideração às nos
sas realidades e pecul.aridades. Fas
cinado pe>r fórmulas, idéias e siste
mas alheios, embevecido, por assim 
dizer, na contemplação doutrinária. 
e lhTesca de outros re3'ime.s. êle teria 
modelado ce>nstitUições e formult do 
leis mals s1>b a influência de modelos 
estranhos que sob a influência de 
nossas próprias condições. 

Não sei. Sr. Presidente, até onde 
C6Sa. critica ê verdadeira. Sei que 
ela existe. Uma coisa, porém, pare-

ce-me bastante clara. N-0 caso dos 
Municípioo, a Constituinte de 1946 
.proeurou inspirar-se em nossa pró
pria situação. Os Constituintes de 
1946 tiveram em mi·ra ajudar a vida 
municipal bra.'\ileira a sair do maras
me>, que a deficiência das arrecada
ções municipais tão claramente sim
bolisa. Nêsse sentido, o esfôrço que 
fizeram não é tudo. mas temos a 
firme esperança de que constitua um 
ponto de partida benéfico para o de
senvolvimento do nosso Pais. 

Nos têrmos do Projeto de Constitui
ção. que. dentro de poucas horas, es
taremos votando, além dos impostos 
que, no todo ou em parte, lhes fo
rem transferidos pelo Estacfo, pert.en
cem privativamente aos Municípios, 
os impostos: a) predial e territorial 
urba.no; b) de licença; c) de inclús
tria.s e profissões; d) sôbre diversões 
públicas; e) sôbre atos da sua eco
nomia ou ass1mtos de s1ta coinpeten
cia. 

Esta será a renda prôpriamente re
sultante dos impostos lançados pelo 
Mun:.cípio. A ela temo.s de somar 
a r1mda prevista nos §§ 2. 0 e 4. 0 do 
art. 15. e ainda aquela prevista no 
art. 2~. . . 1 

De.seJo referu--me. em pal'tkul.ar, 
à renda de que cogita o § 4. • do ar
tigo 15. Dispõe êsse piu·ãgrafo: "A 
União entregará, em partes iguais, 
aos Estados e aos Territórios dez por 
cento da arrecadação do impôsto pre
visto no inciso IV (rendas e proven
tos de qualquer n.a.tureza) a fim de 
que a cota respectiva seja rateada.. 
também em partes iguais, pelos seus 
Municípios. excluídos os das capi
tais". Como todos sabem, a espe
rança de melhoria imediata no;; re
cursos financeiros dos Municípios re
pousa. em grande parte. na aplicação 
dêst.e artigo. Dez pe>r cento sôbre o 
impôsto de renda já representam, na 
p,tua.lidade, mais de 300 milhões de 
cruzeiros. Trata-se, pois. de quan
tia substancia!. Só êsse serviçe> pres
tado ao desenvolvimento dos Muni
cípios brasileiro.s hã de recomendar 
à a.predação dos vindouros o pa,trio
tismo e o sentido na.clona! com que 
trabalhou esta Constituinte. 

A primeira versão dêsse assunto, 
no primitivo Projeto àe Constituiçãc> 
vindo a plenário para discussãe> e re
cebimento de .emendas. estava a..::.sim. 
redigida: "A União entregará aos 
Municipios de cada Estado ou de cada. 
Território dez por cento do que num. 
ou noutro a..'Teca,da.r pelo impõsto de 



-382-

que trata. o n. 0 rv do a.7:t. 128. na 
distribuição feita em pa.rbes iguais 
se exclui. o Municiplo da. Capital." 

Em face dêsse texto, ocorreu a di
versos representantes a idéia de· que 
seria mais justo e mais nacional di
vidir igualmente e direta.mente por 

• todos os municípios a quantia. prove
- :niente dos dez por cento sôbre o im-
pôsto de renda. Divulgada essa idéia., 
dentro em pouco ela. recebia. o aco
lhimento favorável de tôda a Assem
bléia. Esta a origem das emendas ofe
recidas ao projeto. De tudo resultou, 
afinal, o texto do § 4.0 do art. 15, sôbre 
-0 qual vamos deliberar e que assim 
dispõe: 

"A .União entregará., em partes 
iguais, aos Estados e aos territórios dez 
por cento da arrecadação do impôsto 
previsto no inciso IV, afim de que a. 
cota il'.'espectiva. seja rateada, também 
e mp.artes iguais, pelos seus municí
pios, excluídos os das capitais". 

Parece não ha,ver mais quem dis
cuta a oportunidade e a legitimidade 
da Iniciativa de ajudar-se os municí
pios, inclusive pela des~i.nação aos 
mesmos dêsses dez por cento do im
põsto sôbre a renda. Não se a.rgume:i
te que isto representa um des1alquP. 
na receita da União. Se desfalque hã, 
é apenas aparente. De um impõsto 
geral, retira-se modesta porcentagem 
afim de ser aplicada no desenvolvi
mento dos municípios, células da vida. 
nacional. Trata-se, no caso, de mais 
uma modalidade de :redistribuição de 
pequene parcela da renda nacional. A 
nação não fai!: outra coisa éom sua 
receita senão redistribui-la em ser
viços, empreendimentos e obras. Tôda. 

. questão é a seguinte: essa modalidade 
proposta de redistribuir dez por cento 
do impôsto de renda pelos municípios 
é justa, é adequada aos fins que .se 
tem em mira alcançar? 

A resposta só pode ser afi..-mativà. 
Realmente, Srs. Constituintes, a auto-. 
nomia municipal precisa de estímu
los para que possa produzir seus :fru
tos. (A:tJOiados) . A redistribuição dos 

- dez por cento do impôsto de renda 
pelos municípios será um dêsses es
tímulos. Atrevo-me a dizer que preci
samos descentralizar muitos encargos 
e serviços, de que a União e os Estados 
foram assumindo o controle. no .in
tuito de tama.r tais enc:irgos e ser
viços menos burocratizados e mal.s 

· eficientes. A centralização política e 
administrativa, tão apertada ness~ 
últimos e.nos. ca.mhlhou paralelamen
t.e à centralização doo · recursos, pre
veni.entes do trabalhó do interior. nas 

capitais dos Esta.dos e na Capital d& 
República. Essa centralização reper· 
cutiu desastradamente na marcha e 
na estabilidade do traballlo e da eco
nomia do interior do país, seja pela 
criação de contrastes chocantes entre 
os padrões particulares e ofi<:iais de 
salários e vencimentos, seja pelo afas
tamento do campo de milhares de 
braços. Pràticamente, pouco ou nada 

·dos frutos do trabalho..nos_municípios 
ficava aplicado nêles .mesmos. Além 
disso, os municípios, pelo esgotamento 
da. capacidade trlbutãria do povo, não 
tinham onde ir buscar recursos para 
realizar os objetivos da autonomia; 
que lhes era assegura.da. <Muito bem.) 

· Quem conhece o interior sabe como 
são precãrios, deficientes ou inexis
tentes os serviços municipais. Ra.:ra é 
a -ci~de_ç;.Q interior que tem ãgua., 

· rarísslillas as· que· têm ãgua e esgo
tos. As estradas municipais são geral· · 
mente ruins. Pontes não existem. O 
ensino municipal praticamente desa-. 
!:Jareceu. Parece que, nUlll país con
tando, . pelo último• ~cênseamento, 
numa. população de 41.236 .315 habl· 
tantes, 21.295 .490 analfabetos, o ensi
no primá.rio a cargo dos ntunicípios 
terá impor.ta.nte papel a desempenhar 
na campanha. da alfabetização. Quan
to à. assistência médica e social, é 
deficientisstma, mesmo• onde existe. 
Enfim, o conteudo administrativo e 
social da,nossa vida municipal é tão 
fraco que insensivelmente só espera
mos eficiência e possibilidades dos 
serviços estaduais ou federais. 

Mas, isto nos tem ccriduzido à cen· 
trallzação. E centraJizaçãl) quer dizer, 
além do mais, burocratismo. A ver
dade, porém, é gue Bl!rviços públicos 
como ensino, assistência.. m:édica, es
;tradas etc. ganham em ser organi
.zados através do- contacto direto e 
imediato da. a.dministraçã,o com as 
áreas e as populações que pretendem 
beneficiar. E' o i:iapel reservado às 
administrações ,municipais. Nêsse pa
pel está todo sentido da. autonomia 
municipal Ao contrãrio doo que se po
deria supor. o encurtamento das. dis· 
tânciaS, a facilidade de comunicações 
não esvasla !I. autonomia. municipal 
de suas tarefas e problemas. 

A organização da opinião pública, 
sua crescente vita.lidade ccinstituem 
igualm1!nte" fatores de primeira. gra.n• 
deza noa influência a ser exercida pelo I 
povo sõbre as aõrrdnistraçóes munici
paiS (muito bem); visa.r.<to torná-las 
represent;i.tivas da vonta.. ~ popular, 
convertendo-as em autêntic.. °' instru-
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mentes de suas reivin<iicações. A ver
dade e a pureza das eleições exerce
rão, sem dúvida, sôbre o destino e o 
govêmo dos nossos municípios, dentro 
de pouco tempo, a mais salutar das
influências. O povo votandc'. e ven-

. do que seu voto ê apurado, que seu 
voto forma, de fato, os govêrnos po
pulares municipais, a.prenderá a or
ganizar-se. Os artidos mais fortes 
SEriió aqueles que tiverem raízes mais 
profundas nos municípios, aqueles que 
lJ1elhor souberei:! dirigi-los. 

E' licito concluir, portanto, que re
:rorçando e estimulandCl' a vida muni
cipal:, e:::taremos reforçando .e estinm
lando as fontes da democracia. em nos
so pais. Estaremos igualmente liber
tando e organizando o que de mais 
nac!cmal e próprio possuímos - nosso 
sentido de brasilidade, a fidelidade aos 
ideais crwtãos à sombra dos quais a 
Nação nasceu, cresceu e deseja viver. 

No que se refere à forma de distri
buiç;:;.o dos dez por cento ,aceitamos a 
que está pre'loista -no § 4.0 do art. 15. 
Distribui.;á.CI em pa-rt.es iguais pelos 
Esta-dos e Territórios, que, p_or sua 
vez, ratearão, em partos iguais, pelos 
respectivos municípios, a cota que lhes 
couber. 

Não ê apenas porque o. Estado que 
represento - Sergipe - teria seus 
municípios particularmente beneficiia.
dcs com a. divisão pela forma propos
ta, que acho boa essa. <iivisão. Outros 
pequenos Estados e os Territórios se
riam beneficiados, mas tam'bém be
lleficiados serão municípios de Esta-

- dos de grande extensão territorial 
ccmo Amazonas e Mato Grosso. 

O Sr • .Rui Santos - Permite V. Ex." 
um a.parte? Se V. Ex.ª é municipa.lis

. ta, como parece ..• 
.O SR. DURVAL CRUZ - Não te'

l'.lha dúvida. o distinto colega.. 
\O Sr. .Rui Santos - • • • tenho a 

certeza de que julgará. ser a. :tese me
lhor a da. igual-da.de de tratamento 
para os municípios. 

. O SR. DURVAL CRUZ - Real
mente, é boa tese. 

O Sr. .Rui Santos - Como• consta. 
do projeto, vamos vêr Munic!pios e 
Territórios. recebendo seis milhões de 
cruzeiros, enquanto existem municí
pios de Estados recebendo men'Os de 
cem: mil · cruzeiros. 
· O Sr. Aureliano Leite - Para. que 
o nobre Senador por Sergipe seja. au
·tenticamente municipalista. é preciso 

' 

defender a segunda iórmula preconi· 
sada pelo ilustre colega Sr. Rui San· 
tos, e não. a. do projeto que é iníqua. 

O SR. DURVAL-CRUZ --..,.Conside
rç. o aparte do Sr; "Rui Santos come> 
de difícil resposta . 

Creio, que é, realmente, exagerado 
atribuir aos Territórios ·Nacionais par· 
cela tão eleva.ila. da. enorme soma que 
vai ser distribuída. a-os municípios bra
sileiros. Na. verdade, cada Território 
receberá um total de cêrca de 12 ml· 
Jhões de cruzeiros, e · parece difícil 
explicar que administra.dos os Territó
rios pelo Govêrno Federal, como o são, 
se retire de verba destinada. . aos 
munic!pi<is . uma parte pa.ra. ser de
volvida ao G<Jvêrno Federal. 

O Sr. .Rui Santos - Perfeitamente. 
O SR. DURVAL CRUZ - E' ês;te o 

"senão" que faço questão de a.Ssina-
. lar no ter.to constitucional a. ser vo
ta.do. Tenho, entretanto, outros argu
mentos a favor do• ponto de vista. da; 
emenda que -tivemos a honra de ofe
recer e faz parte do te~to do projeto. 

Os argumentos são os que passo a 
expcor. . . . 

Hã três Estados que se benef1cial!l 
da referida. emenda. ·-

:t!:sses Estados são; de wn modo· ge-
. ral, os menores, ou os .mais pobres 

mesmo não sendo os menores; e sin
to-me inteiramente à vontade, como 
Representante de Estado pequeno que 
deseja alcançar alturas do progres~ 

so e a possibilidade de concorrer com 
os Estados mais adiantados do Brasil, 
sinto-me à vontade - repita• - para 
defender o ponto de vista que conside
ro ser o dos pequenos Estados, . o dos · 
Estados pobres. . . · 

O Sr. A1LTeliano Leite - ~se argu
mento é impressionante à primeira. 
vista, mas inóquo no fundo. V. Ex."' 
não considere treze Esta.dos contra. 
sete: considere, sim', a população dês
·ses treze Estados contra. a popula
ção dos outros sete Esta.dos. 

O SR. DURVAL CR.-UZ - Se acei
tássemos o ponto de vista de V. Ex ... , 
o da distribuição através da popula
ção, iríamos msistir nos erros do· pas
sado Iríamos manter a-uxílio aos cen
tros ' populosos <muito bem) e negar 
nosso apeio à solução· do problema 
mais urgente, que é o de criar popu
lações para zonas que não as tê111, 
recusando recursos às zonas pobres 
do pais. (Apoiados) . 

O Sr. Aureliano Leite - O critério 
que V. Ex.ª precc!lliza - o da quan-
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tidade do número - é anti-democrá
tico. 

O SR. DURV AL CRUZ - Não 
.acredito que V. Ex.ª tenha :razão. 

O Sr. Rui Santos - V. Ex.ª me 
permite um aparte? - Que diferenço. 
há, meu nobre colega., en.tre o munJ-
· Cipio de Pa.r:ipiranga, no meu Estado, 
•e o de Capela, no Estado de V. Ex.ª? 

O SR. DURVAL CRUZ - Hã di
ferenÇa muito grande. 

O Sr. Rui Santos ....:.. Nenhuin:a. A 
situação é eia mesma miséria; no en
tanto. V. Ex.ª. fará o obséquio de ver 
no mapa e verificar quanto Pa.ripi
ranga· irâ ter e quanto tocará a Ca
i;>ela. 

O-SR. DURVAL CRUZ - Paripl
:ranga não é o niais pobre dos muni
cípios do Estado de V. Ex.ª; o mais 
pobre é o de Monte Alto. que arre
cadou apenas crs 26. 000,00 no ano de 
1943. Quero aincia dizer a V. Ex.ª que 
·hã. düertnça mUito grande em se ser 
de Capela, em Sergipe - por sinal, 
:minha terra - e em se ser de :Paripi

·ranga pertence ao Estado da Bahia, 
de receita orçamentária vultosa, e; 
})Ortanto, ~paz de concorrer para a 
:Prosperidade de seus municípios. O 
caso de Sergipe é inteiramente dlie
rente. 
. O Sr. Ritf Santos - O Estado· da 
:Sahia conta muito maior número de 
municípios. 

O SR. DURVAL CRUZ - Mas po
derá. realmente, proteger todos. 

Ainda em resposta aos apartes com 
que fui honrado, direi que cs Estados 
<ie Mato Grosso e do Amazonas, pelo 
texto a ser· vota de, se tornarão os mais 
beneficiados. B:averá, entre os pre
sentes. quem possa .insurgir-se contra 
a dádiva de 440. 000 cruzeiros, num· 
~so. e de 460.000 cruzeiros, no ou
tro, p:na fazer ressuscitar aqueles Es
tados. que tanto precisam do auxilio 
da Uniiio? 

O Sr. Ne.>tr.r Duarte - Só há umã 
oL.Jc· . . ·: 1: iã ccil1:.,.ignado, no texto cons
ti~:1c10!: ~j. ~:±:-::ositi''º ln.andando. que 
a União tr'- '" a questão amazônica 
cc:::.'! -:iotação ~:· ~1utã.ria especial, a me
diC.:1 cr:;e, o ,, -,1" e Deputado pleiteia 
iria c11cl1er ele fa".'or maior, excepcio
nal, aquele que vai ter a tenção espe
cial eia União. 

O Sr. Aureli:-;!o Leite - :E:ste, o 
processo de Pr".lteção à Amazônia. 

o :::< .. DURVAL cauz - lllste é 
e ca>c; apen.1:; do Esta.do do Amazo-

nas. Em relação aos outros dois Es
tados, não foi p:::evista na Corutitui
ção parcela especial de auxilio. 

O Estado do Pará receberá 230.000 
cruzei:ros, na forma da emenda que 
apresentei. O :Estado cio Piauí recebe
rá 260. 000 cruwiros. O Estacl::> do Rio 
Grande do Norte, 300.000 cruzeiros. 
o Estado da Paraiba, 'gualm:ente 
300. 000 cruzeiros, por município. Faço 
questão de dizer: esta parcela de •. 
300. ooo cruzeiros se destin.~ a cada 
munic!pio dêsses- Estados. 

O Sr. Rui Santos ~ CÕta que será. 
reduzida cem a nova divisão munici- ' 
pal; quer dizer: aumentando o núme
ro de municípios, baixa1ú a cota. 

O Sr. Ferreira de Souza - E' um 
dos grandes inconvenientes da medi
da, que facilitará aos Estados a cria
ção de Municípios. 

0-SR. __ DDRVAL -CRUZ - 1;:ste, 
precisamente·,-· o argumento básico 
cc·ntra a possibilidade de ser adotado 
o critério. da distribllição igual pelos 
municípios, porque V. Ex.• não pode
:ria chegar à situação de li!!!itar os 
Estados na sua capacidade de criar 
municípios. 

O Sr. Ferreira de Souza - Ql!er di
. zer: a tra vês <!essas verbas, <>s E~t '3. d~):; 

criarão. municípios à custa ela União. 
o Sr. AZberico Fraga - O r.obi·c 

colega não t~m :::azão. Não· se criam 
mu.'licípios ao talante, ao sabor P%
soal. o projeto constitucicnal e::mi.· 
belece regras para êsse fim. 

O SR. DUJ?.VAL CRUZ - Respo:-?
dendo aos apartes com: que me hom·;i -
ram os nobres Reptesentantes, i·eto
marei o curso da minha coração. 

O Sr. Hermes Lima. - V. Ex." pOd~ 
acentuar, como já acentuei, que ess:-. 

• distribuição é justa, até 'PQrque be
neficia -:JS Est~dos mais pobres. 

O $R. DUR.VAL CRUZ - E' justa
mente o que vou dizer de ;:,.g-ora por 
diante; V. E;-{.ª não perde por esperar. 

O Sr. Jaci Figueiredo - O p:opó
sitC. de beneficiar os municípios deve 
dirigil·-se aos pobres, que existem 
todos os Estados da Federação. 

O Sr. Aureliano Leite - Nesta. 
questão. como em tôdas, a Virtude es
tá no meio. 

o SR. DURVAL CRUZ - Vossa 
Excelência talvez seja vitcrioso. Ouço 
dizer que há em curso uma com:i
liação, da qual me quero colocar dis-. 
tante, porque estau convencido da 
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que a bor, solução, reaL'll.ente, é aque
da que advogo. 

' (Lendo) 

Não se trata, pois. de beneficiar 
e.;peciaL-nente a um, mas a diversos, 
jusLamente aquêies que são mais po
bres, que dispõem de menores recur
sos. Que mal haverá nisto, se é o 
pais ü1teiro quem lucra com o desen
vchimento de suas unidades, de ca<ia 
uma de suas partes? Se por cir
cunsJ;ãncias peculiares, os municípios 
elos pequenos Esta-dos :receberão mais 
çue os mu:::iicípios de certos grandes 
Estados, a verdade é que todos rece
berão sua parte, tc<!os serão bene
ficiadós . .E êsse benefício aumentará 
com o tempo, proporcionalmente, 
para todos. Injustiça haveria se a 
distrib:lição pela forma. propc1Sta fôs
se fa>'orecer os J:Ilais ricos, os mais 
prósperos. Mas, é justamente o con
trário que irá acontecer. Na sua 
condição de Estadcs-membros, tódas 
as unidades da Federação i·eceberão 
a mesma cota. O principio da igual
dade federativa está assim respeitad·J 
em sua letra e no seu espírito. 

Ao propor a emenda mandando 
àistrJbuir aos E$tados. em partes 
iguais, 10% do impô.sto de renda. 
para divisão também igual com os 
rnunicú:>ios, procuramos scr1ir a uma 
causa e a uma obra de reedificação 
coletiva. A Comissão Constitucional 
aprcveitou a em:enda .. 
Par~ o fato que :traduz e a es

~rança que e:ice:rra pedimos a aten
ção. o exame, o estudo detido, a 
medit~çfo patriótica e a compreen
são construiiva dos senhores cc'IlSti
tuintes. 

Não somos ;no.is que os portadores 
do apêlo de gerações esquecidas e 
ahandonadas. Falamos em ncme dos 
municípios cujos pontos extremos na 
carência. de 1·ecursos são: 

A.raguiana em. Mato Grosso que 
arrecada 4 mil cruzeiros. 

Palma em Goiás que rende de im
prntos. Cr$ 18 . 000 ,00 • 

Parnaguá no ·Piauí, ci1ja receita 
é de 10 mil cruzeirQs. 

Carmõpolis em Sergipe- que arre
cada Cr$ 17 .000,00. 

Senhor Presidente. Senhores Cons
tituintes - Não acentuenros o amar
gor das si.."Sceptibilidades regionais re
sultantes de uma injustifica.da desi
gualdade de tratamento. Tenhamos 
coragem de rever e julgar os erros, 

as cnl;::las e as om1swes do passa-do 
em bem da unidade <ia Pátria, do 
seu prc~·e3so e do sentimento ele 
fraternidade entre os brasileiros. 

(Muito bem.; muito bem. Palmas). 

Oorador é vivaniente cumpri
mentado) . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a Pa
lavra, o Sr. Clemente Mariani, ora
dor inseri to . 

O SR. CLE.L11.[ENTE MARIANI -
Sr. P:residente, havendo participado, 
como sabe V. Ex.•, da elaboração' ela 
Carta Constitucional de 1934, não :r''l
dia deixar de sentir-me lisongeacfo, 
menos por mim do que pelos comp.a
nheiros daquela jornada memorivel, 
cem vê-la influindo ainda tão profun
damente no espírito dos ilustres orga
nizadores do projeto en;. debate, má
xime agora, quando, havendo repassa
do, com as quatro mil e tantas emen
das que lhe foram apresentadas, pi;Jo 
crivo de um reexame rigoroso, acha
se escoimado das mutilações, das su
perfetações e dos desvios que tanto o 
viciavam, e melhor distribuída a or
dem das suas matérias. c-.1ja desarru
mação me havia levada a ciassificá-Io 
como uma contrafação do se:i modê!o. 
- Ainda não me conformo, em v~r
dade, com a fórmula pretenciosa de 
nos considerarmos sob a proteção de 
Deus, em ve:>: de, humildemente, invo
carmos a sua inspiração para o de
sempenho do mandato que nos !oi 
atribuído. 

O Sr. Nestor Duarte Fórm1lla 
imodesta. 

O Sr. Hermes Lima - Nossa ún!ca 
espei:ança é que Deus não tome <io
nhec1mento dela. 

O SR. CLEME.~TE MARIA.NI -
Se, por vêzes, também ainda me ch<ica 
a supressão de certos dispositivos, 
cuja revalidação as ocorrências atuais 
estariam aconselhando, como, J)Or 
exemplo, os relativos à política. imi
gratória, pelos quais tanto pulsou o 
generoso coração de Miguel Couto; 
se não me satisfaz sua indecisão rela
tivamente a algumas das conquistas 
mais importantes d:::. nossa orga.niw.
çâo política, entre elas a coincidência 
dos lllandatos (apaiaàos> e o sistema 
unicameral (muiio bem), com o Se
n:ldo como ôrgão de colaboração e 
coordenação; se me surpreende a sua 
teimosia em fugir a afL'"lllações irre
fuglveis, quais . as referentes à so!X!ra-
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nia nacional, a.inda agora. reiterada. 
no Congresso da Pa.z, por tôdas as de
legações, iriclusive a_ nossa •. e que. o 
Senado americano nao co!ISlderou m
compativel com a_ submissão d_e ~u 
govêmo às res~luçoes da Orga~açao 
das Nações Umdas; se me entnstece 
a. sua timidez quanto ao problema da. 
unidade da Justiça, reclamo de tôda 
a. consciência jurídica. nacional e pela 
qual, há 40 anos, Rui Barbosa já le
vantava sua voz oracular - mais 
profundamente lastimo que, ofuscados 
pela grandiosidade do trabalho que 
representam os seus modelos, as Cons
tituições de 34 e 91, e talvez prejudi
cados pela brevidade do tempo de que 
dispunham, os ilustres membros da 
Comissão Constitucional não hajam 
podido ou JJ.Uerido deixar que sedi
mentassem mais longamente as idéias 
próprias e as que- lhes foram sugeri
das. Se assim houvessem feito e mais 
demoradamente despregado os olhos 
do ·passado para volvê-los ao futuro, 
talvez houvessem dado melhor teste
munho da visão política da atual 
Co!lstituillte. 

Sr. Presidente, através de mais de 
meio século de regime republicano, as 
Constituições que nos regeram, ema
nadas da ·soberania popUlar, poderão, 
como instrumento de govêrno, ter· va
riado na construção dos órgãos e na 
escolha dos processos segum!o os quais 
se realizava o pensamento político da 
Nação. Jamais, entretanto, deixaram 
dúvida. , sõbre a vitalidade e a conti
nuidade dêsse pensamento, expresso, 
em três objetivos precípuos: a organi
zação de um Estado nacional, a ?rga
nização de ·um Estado democrático e 
a organização de um Estado fe~era
tivo. - Nacionalismo, democracia e 
federação - . que de . tal modo cons
tituem elementos essenciais da defini
ção do Estado Brasileiro, de tal sorte 
são ·atributos de sua existência, que 
neste particular, tanto a Constituição 
de 9:1:: como a de 34 e o projeto atual 
vedam a reforma constitucional. 

A certos espíritos imbuídos daquele 
falso liberalismo de que se · ocupou 
Julien Benda, parecerá talvez estra
nho que hajam encontrado guarida 
em textos constitucionais preceitos tão 
impeditivos do, para êles Sllgrado, di
reito de destruir até os fundamentos, 
desde que o façam pelos processos le
gais, a ordem jurídica. vigente. Não 
é airida o mom.ento de nos ocuparmos 
do assunto. Apenas estabelecerei, à 
guisa de tese, que em tôdo o sistema 
de govêrno existem certos princípios 

fundamentais que justamente não po
dem ser subvertidos pelos !ll:"ocessos 
legais ..• 

o Sr. Nestor Duarte - Apoiado. 

O SR. CLEMENTE. MARIANI 
•• , mas, apenas e exclusivamente, pe
la fôrça, quer esta só necessite mos-

/ trar-se, se como foi o caso da implan
tação das repúblicas no Brasil, n~ ES
panha, na Itália, quer tenha nec~
sidade de d~encaidear-~ nas mam
f estações mais. cruas_de _terror, como 
na derrubada. ·das monarquias absolu
tas da FranÇa e da. Rússia. O princípio 
do direito divino nos Estados aosolu
tos, as liberdades fundamentais nos 
regimes democrá.ticos, a sociedade sem -
classe no socialismo russo, são prin
cípios que pairam acima das ma.io~.as 
ocasionais, e re~ativamente a.os quais 
nem os governos, nem os cidadãos 
individualmente, são obrigados a sub
meter-se às mallifestações da - von
tade das maiorias. Antes das nos
sas Constituições e do nosso Pro
jeto, já a Assembléia Nacional Francê
sa de 1879 havia declarado que a for
ma republicana de . Govêrno não pode 
ser objeto de proposta de revisão. 

Mas, Sr. Presidente, dizia eu que· o 
pensamento político da Nação se tra
duz em três objetivos precipuo.s: Esta
do Nacional, Estado Democrático e Es
tt(do Federativo. O primeiro deles en
contra-se implícito em numerosos tex
tos, e seria ocioso citá-los, mas pro
curou-se condensá-lo, de maneira ex
pressa, no § 1.0 do art. 165 do primi
tivo projeto, no qual, com uma terrivel 
homofonia se disse que "a independên
cia e a liberdade da Nação são inalie
náveis." 

Nem pela pc.breza de sua :redação, 
nem pela inoquidade da ·afirmativa, o _ 
principio mereceria, de fato, perina
necer. Sempre com --os olhas no pas
sado, o projeto não admitiria, com 
efeito, a perda da independência. da. 
Nação, a não ser pela sua tra:nsferên
cla .a outrem - alienar, de alienum -
ou seja; a um. Estado estrangeiro. 
Mas, quando .o risco de tão dura ne
cessidade se api:-esenta na vida dos po
vos - e que o digam os exeniplos 
recentes da Alemanha, da Austria. da. . 
Polónia, da Rumãnia, dos Esta.cios Bál- · 
tlcos, do Egito, do Irã, da India - não 
serão os teictas constitucionais os ca
pazes de salva.guardá-los. Somente 
encontrarão remédió para o Ill>il, na 
fortaleu d<i'"eará~er e na disposição de 

\ 
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enf•c~tar todos os saai!icioi;, o que, 
noo tem:Pos hodiernos, se consuhs
tâ.ncia em três pa.la.vr.is - Lo.nd:res, 
Sta.llngrado, Pea.rl Harbour. 

Não é êste, portanto, · o ~rigv que 
poderia ser removido Por um dispo
sitivo constitucional. A sua única ~e
clicina, conhecida até gue a orga.ruza
ção das Nações Unidas nos diga. a que 
-veio consiste na. fôrça das armas. 

A' independência e a liberdade da. 
. Nação podem ser, entretanto, amea
çadas por causas ·de natureza. interna, 
de dupla espécie, umas Visando sobre
!l>Õr interê.sses particulares ao interês
se geral da Na.Ção, e outras, que não 
serão mai:s do que decorrência. lógica 
das prillieh-as, enfraquecendo a res~
tência nacional no caso de a.grf.ssao 
externa, coon p fjto da. preponderân
cia final dos próprios interêsses, por
que a base do Estado Nacional é, com 
efeito o principio da · in.~epeinciência. 
da N~ão. como um todo, dentro da 
sociedade internacional; ela preponde
rância do seu.interêsse sôbre o interês
se de qual.quer classe,, grupo ou yarti
do; do dever de todos os cidada.os de 
defendê-la ou, pelo menos, não criar 
obstãculos à sua defesa, quaru:lo em 
co.nflito co= um poder externo. 

Na.da se poderia arquitetar mais em 
contradição com êsses PDStula.dos que 
a. doutrina comunista. "Proletãrios de._ 
todos os países, um-vos", insc:-evem 
eni 18 ou 19 linguas, as armas sovié
ticas. E, se a Carta COruititucional da 
União pune com a. pena. de morte o 
crime de traição à. pâtria, pune-o 
-pQTque,.. implicitamente, a pátria que 
considera. é a do.1; proletá.rios; porque, 
com relação às pátrias não proletá
rias, inclusive a. própria Rússia, assim 
se eJCJJrlme Stalin ao fazer o elogio de 
Lenine (lendo): 

"Era no período de 1914 a 1917, 
em p_l,ena. guerra imperialista, no 
.momimto em que tOdoo as pu.ti
dos cocia.l democráticos e socia
listas, ou g~e todns êles, levados 
pelo delírio patriótico gera.!, &e 
haviam pos.to a.o serviÇo do im
:i;>e:rialismo dos seus países. Era. 
J:) período eni que a segunda. in
ternacional. inclln.ava suas ban
deiras ante o ca.pita.I, em que 
homens como Pleja.nov K:aut.sky, 
Guesde ·e outros não tinham po
dido resistir P. onda de chau.Vi-
nism-0. . . ' 

Lenine foi, então, o 'único ~ 
mezn, ou quase. " único, que em.-

preendeu decldida.men.te a. luta. 
contra. o social cha.uVinismo e o 
soci-al -pacifismo. que pôs a nu a. 
traição dos Kautsky, do.s Guesde 
e estigma.tizou a. iiu:J,oecisão dos re
volucioúário.s que nad-a.v.a.m entre 
duas ãguas. Lenin.e. compreendia. 
que a.:i;>enas o a.companha.va. uma. 
insignífica.n.te ·lllÍll.Oria, porém., 
não considerava.. o fato de im
poxtã.neia. decisiva, porque .sabia 
que a única. política. certa e que 
contasse com o futuro era. a do 
iniemaciona.lismo conseqüente." 

Nem se pen.se que Stalin, ou o no
bre 5'>..nll.dor Sr. Luiz Caxloo Prestes, 
a.o sustentar com desassombro e an
.tecipação idêntico ponto de Vista, fo
gem à ortodoxia. leninista.. Para o 
funda.dor do Estado soviético, o bol
chevismo começou a elaborar prà.ti
ca.mente o seu interna.cionaliszn.o ein 
Iins de 1914, ou seja logo no inicio 
da primeira. ·guerra znundiaJ, em que 
a. Rússia. se Vira envolvida., na. defess. 
do.s mais basilares princfpi~ de. :In
dependência das p~u~ na.çoes. 
"T.al partido, esclarecia Lemne ~s seus 
prosél:.tos, tal partido (lendo) nao re
ceiava proclatiíar a derrota da mo
narquia tza.rista e estigmatiza.r a. "de
fesa. àa Pátria" em uma guerra entre 
dois imperialismos vorazes". Prefe
ri.a. pa.1milhanào o.s se~~ ~ei:mtados, o 
árduo caminho da Sibéria, em vez 
do fácil caminho, n() seu ent~det, 

~ que conduz aos postos do gove~o. 

n~do-se a qualquer col:a.l:>Oraçae> 
com . os autores da revolução ~emo
crá.tica a.guardar a oportunidade, 
única que ·lhe interessa.va, de "pre
parar a queda dos imperia.Iistas de> 
seu pró-pri.o Pais e efeti~amente de;
xubá-los", de tal ma.n=a que, sao 
palavras suas, "não dentqu pedTa ~ 
bre pedra, nem da. Propnedade. agra
ris. da nobreu, nem da propned~e 
capita.Jist-a" . Con!ron.te-se com tão 
ce>erente e e!ogiáve.l atitud-e, s~o 
o modo de ver de Lenine, a descnçao 
que nos deixou dõ ignominioso proce
dimento dos partidos socialistas" .(len
do) "Os meneheviqu.~s e sociaI-revolu
cionfuios da :Q.ússia., como, aliás, todos 
os chefes da. I! Interna.ciona.I no mundo 
inteiro em 1914-1920 começaram pela 
traü;ãd iusti/ica:nào oiireta ou inàire
m.ente a defesa da Pátria, isto é, a. de- . 
fesa. dá. sua. burguesia ávi-da_.de ~
qu:ista e persistiram na SU4 tro.zçao. 
coliga!ldo-se cazn a burguesia de 
seu Pais e lutà.ndo a. seu lado contra. 
o proletariad~ . rev<>lueionário de· se-11 
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prõp.."'io País. Durante a ·guerra ~
;:iería.!ista de l9H a. 1918 entre doJ.S 
grupos de países igUa.lmente varazes 
e ba.ndidos, o principal_ e fundam-en
tal dos owrtunis:tnos f~1 o <l:ue adot.i:u 
o social chauvirusmo, ::sto e, o apoio 
à defesa da Pátria, o que equ.vaiia, 
de fa.to na.quem ~uerra., à defesa 
dos interêsses de rap!na da burgue
sia do própri-0 Pais." 

Por isso pôde dizer StaEn: "basta 
comoa.rar ' a política leninista da 
t~form.:;çã.o da guerra im~_ria.lis
ta em guerra civil, com. a polit1ca. de 
traição da r. Internacional durante 
a guerra, para -com.:preender tõda. a 
b:lixeza dos politicoides do oportunis
mo e tôda. a. grandeza. do método le- · 
ni..11.lsta. ,, 

Sr. Presidente, faço questão de ser 
compreendido. Não JI?-e ocupo do ~
sunto à luz dos sentimentos patilo
ticos, a· cujo calor não rpe seria tal
vez difícil incendiair os debates, por
que há vinte e cinco ~ulos advertia 
o trágico grego qu.e um povo escapo 
da. ruins., tal COlnO nós acabamos 9-e 
evitã-la costuma. s.er severo. Nao 
m'o peÍ:mitiria a minha sinceridade 
intelectual, ela não me consentiria. 
a. pretensão de decidú- dogmàticamen
te uma dúvida filosófica que, no sé
culo de Péricles, já Esquilo mani
festa.va pela boca de Antíg-On~. in
surg'..ndo-se con-~ra a cond~n_a.ça.o a.o 
opróbrio do cada.ver .de Po~ce, por
que, "ma.is de urna. ve~. ª· c1~a.de ha: 
via variado em sua Justiça . . Aqur
não estamo; para enunciar julgamen
tos que competirão aos pósteres, i:ia.s 
tão sômente para d,efendermos e im
porm-OS. aquilo que, bem ou mal, con
sideramos certo. 

E se fiéis à tradição republicana, 
continÚadora. nesse particular, da 
tradição do Império, procuramos con
se::var no Estado brasileiro as caracte
rísticas de um estado nacional, na
cional no seu dup-lo sentido da inde
pendência da Nação, como um todo, 
dentro da sociedade internacional e. 
na ordem interna, da preponderân:=ia 
do seu interêsse sõbre o interêsse de . 
qualquer e de ~as as classes que a · 
compõem, com o cfever consequente. 
para todo o cidadão, de defendê-la, ou 
não dificultar a sua defesa. não· se 
compreende que, n e s s e assunto, a 
nosS3. atitude, relativamente aos pe
rigos que ameaçam o nosso propósito, 
seja apenas o de ignri-los, à maneira 
dos avestruzes. 

Sr. Presi-dente, foi dentro da orde::n 
dessas considerações que apresentei ao 
§ l.º do art. 16ii do primitivo Projeto 
a seguinte emenda, prejudicada pela 
s1.mressão atual do citado dispositirn: 
"São inalienáveis a soberania, a inde
pendência e a liberdade da Nação. O; 
seus interêsses não podem ser subor
dinados aos de classe, grupo ou par
tido". Entrego-a ao pronunciamento 
desta augusta Assembléia. 

Mas, Sr. Presidente, tanto quanto 
na firmeza do ·seu s<:ntimento naciQ
nalista, a. vocaÇão pollt_ic_a da Nação 
brasileira ta m b é m se patenteia na 
contínuidade do seu esfôrço para a 
constituição de um estado democrático: 
Lutando com dificuldades imensas, de 
tôda a nature:ia, hlllllanas ou mate
riais, o sentimento democrático, em 
a va~1Ços e recuos, aos trancas e bar
rancos, ora estimulado, ora com:grimi
do pelas agitações ciVis e pelas inter
ve'iiÇ~ militares, tem crescido sempre 
até atingir o nível relativamente sa
tisfatório, de que somos as testemu
nhas e o exempío. A democracia que, 
através tantos precalços e pelo e.sfôrç<> 
persistente de várias gerações. pro
cu..'"lllllos r e a l i z a r, é a clássica d e
mocracia, cujo espírito nos vem das 
fontes mais longinquas de nossa civi
lização ocidental, democracia que re
pousa acima de tudo na idéia da 11-
b"erdade, evoluida, ccimo agudamente 
observou Kelsen, do seu primitivo con
ceito de "liberdade do indiViduo contra. 
o domínio do Estado" para "a parti
cipação do indivíduo no poder do Es
tado"; é a democracia que encontra a 
sua eicpressão real no regime dos par
tidos políticos. pora,ue, segundo a lição 
de Ostrogorski, Ascárate. Mac Ivfll" e 
Posada e na frase inequívoca de Kei
sen, "a democracia é, necessária e ine
vitãvelmente, um estado de partidos". 
através dos quais se canallsam os im
pulsos populares, até virem confluir no 
largo estuário de parlamentos com<> 
êste; é a democracia mediante cujo 
processo de govêrno, quer baseado :no 
sistema majoritário ou no da represen
tacão prot>orcional, ?nas sernpre pele> 
tnétodo dialético próprio da atividade 
parlamentar, a vontade geral apresen
-ta-se como a resultante do acõrdo da& 
opinlóes antagônicas, <la tese e da. ant!- · 
wse nascendo a sintese, ern vez aa 
imposição arbitrá.I:ia. dos pontos de 
Tis ta dos detentores ocasiQnais do 
poder. 
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Bem sabemos, Sr. Presidente, que a 
ista democracia, que apelidaram de 
democracia ,formai ou burguêsa, os ex
tremistas da esq~rda ou da direita, 
tentando apoderar-se da palavra má
gica, para mascarar as suas am!Jições 
de predomínio de grupo ou de classe, 
opõem a sua democ?"acia de fins, cuja 
realização ficaria a cargo de ~a ins
piração aristoc:rá.tico-autocrática. ou 
a. sua demócracia social ou proletária, 
atra vél; da qual se pretende garantir 
aos indivíduos, não apenas uma igual 
participação na direção dos negócios 
públicos, mas ainda uma Igual quan
tidade de riquezas. Não nos deixemos 
desorientar pelo sofisma. A de
mocracia que, obedientes a uma ins
piração bi-milenar, mais uma vez 
tentamos implantar no Brasil nada 
tem a ver com essas concepções filo
sóficas, cujos produtos. expostos aos 
nossos olhos, uns estendidos no campo 
da batalha, e n t r e ruínas pa vo!"osas. 
outros ainda de pé, mal feridos quem 
sabe, parecem consubstancia::- a visii.o 
do novo ídolo de Zaratustra: "O Es
tado.eis o nome do mais frio de todos 
os monstros. E:le mente, também, fria
mente; e de sua boca, deixa escapar 
esta mentira: "Eu, o Estado, eu sou 
o Po\·o''. 

Sr. Presidente, logo que começa:ram 
a espalhar-se pelo m u n d o. menos 
apoia<l.as na sutileza do raciocínio do 
que no barulho da p::-opaga.nda polí
tica, semelhantes proposições. na ou
tra Alemanha, a Alemanha das Uni
-versidades, que resgatará por todos os 
séculos os crinles da Alemanha das 
casernas, a palavra autorizada de 
Xelsen se levantava para ãizer que 
"esta oposição deve ser repelida da 
maneira rnais categórica". <len
do) "E', com efeito, continua o em'..
nente professor de Viena e Colô
.nia. é a idéia da liberdade e não 
a de igualdade que ocupa o pri·· 
meiro lugar na i d e o lo g i a de
mocrâtica. Sem dúvida a idéia de 
igualdade também participa dela; mas 
anenas de uma maneira negati-va. for
mal e secundária: todos devem ser o 
mais livres que seja possível. logo, 
todos o devem ser igualmente; em 
consequência. todos devem participar 
da formação da vontade geral, de onde 
todos deverem participar de maneira 
ig_pal. E a história confirma a análise 
ãas idéias: histõncamente, a luta pela 
democracia é uma luta pela liberdade . 
política, com o objetivo de conquistar 

para o povo a participação nas fun
ções legislativa e executiva. 
"Mas continua ·Kelsell, só a igualdade 
form;l na· llbe!"dade, a igualdade dos 

·direitos políticos, entra na nação da. 
democracia. A prova mais conclusiva. 
está em que a igualdade material, eco
nômica, poderia ser realizada tão bem 
e talvez melhor num ::-egime ditatorial, 
a utoc:-ãtico, que num regi m e de
mocrático". Ao que poderíamos acres
centar que, sendo em todos os pa.fses 
democ:-á.ticos a m a i o r ia constituida 
pelos menos favorecidos na posse dos 
bens materiais. desde que lhes assegu
remos a liberdade e a igualdade polf
t:Ca ou formal estaremos dotando-os 
dos poderes necessários para que, com 
as suas próprias mãos, obtenham a 
relativa igualdade económica. que, na 
doutrina comunista, se define como 
"justiça" e representa para êles o que, 
para nós, representa a liberdade. Nem 
é outra coisa o que, sob os nossos 
olhos, se está P!"ocessàndo na Ingla
terra. 

Bem razão, portanto, tlnha Bene
detto Croce quando. cham:indo a aten
ção dos seus compatriotas, sob a in
vocação do exemplo da república espa
nhola. para o risco de se dispersa
rem os esforços na tentativa, tão do 
agrado do Quixote que existe em to
dos rós, de se resolverem simultânea
mente todos os problemas-- de natureza 
política. social e econômica, insistia na 
necessidade de se cuidar antes de 
tudo da consolidação da liberdade. 
E bem razão tinha o Bngadeiro 
Eduardo Gomes quando a situava em 
tão alto plano que, para merecê-la, 
nos condenava à etema vigilância. o 
que é como uma t?"asladação do pre
ceito nietzscheano: "Para merecer a 
tua herança, trata de conquistá-la". 

Sr. Presidente. sendo a liberdade 
do cidadã.o, ou. segun'tlo -0 conceito de 
Kelsen já enunciado, a participação 
do individuo no Poder do Estado, ou 
na formação· da vontade coletiva. a 
característica basilar do regime detno
crã.tico que pretendemos esta.belecer. 
cumpre defendê-la contra os riscos 
que a ameaçam e são de espécie vá
ria, promanando ora da hipertrofia 
do poder, ora dos movimentos revo
lucionários contra a própria liberda
de. Para enfrentar as ameaças da 
primeira espécie o remédio clássico 
tem sido a divisão do exercido do po
der por órgãos autônomos, limita.dos 



por Uin regüne de freios e contrape
sos, mas harmônicos ou coordenados 
entre si. Fôrça é confessar que o 
processo, ao qual se devem, em ou-· 
tros países, os melhores resultados, 
não tem correspondido no nosso às 
esperanças que néle se depositaram, 
pela impossibilidade material em que 
nos temos deparado de equilibrar bU
:ficientemente a fôrça real, concentra
da nas mãos do representante do Po
der Executivo e que se concretiza no 
binômio exército-tesouro, com a. fôr
ça puramente simbólica que represen
tam os outros dois ramos do poder. 
Qual a causa dêsse nosso ·insucesso? 
Por que, em outros países, o Legisla
tivo e o Judiciârio, como entre nós 
desarmados, mantém inviolável o 
campo das suas prerrogativas e con
seguem contribuir para a resultante 
de fôrças que é a segurança da li
~rdade política do cidadão? 

Sr. Presidente, à fôrça material so
mente se pode o]lÕr cõm probabilida
de de êxito ou a própria fôrça ma
t~rial mais poderosa, ou a autorida
de moral, -<:ujo valor inestimável foi 
expresso com visão profética, num dos 
lllomentos mais trágicos da vida d.a 
humanidade, o da invasão d'I. Tche
coeslováquia, por um dos grandes ci
dadãos dêste século, o Presidente 
Eduardo Benes. ao confiantement~ 

afirmar: "Em.bora tudo pareça· per
dido, podemos estar certos de que, no 
final, as fôrças morais i>repondera-
rão''. · 

Para que o eouilíbrio de fôrças se 
possa, portanto realizar entre "dois po
deres desprovidos de elementos mate
riais de influência e o terceiro em 
cujas mãos se concentram todos us 
instrumentos de sedução e intimidação 
é imprescindível redobrar a autoridade 
moral dos primeiros, ou seja assegurar 
de maneira insofismável a legitimida
de do Poder Legislativo e a indepen
dência e a dignidade do Poder Judi
ciârio. Não basta que um parlamento 
como êste provenha de eleições for
malmente honestas e, nêsse particular, 
regosijemo-nos com a vitória das nos
sas idéias, ·as idéias da U.D.N., sô
bre ii. constituição da Justiça Eleito
ral. Impõe-se ainda que nessas elei
ções não tenha havido laivo de in
fluência do poder do Estado, nem 
pela coação, nem pela corrupção e 
que os diplomas dos deputados do 
Povo sejam tão imaculados do san
gue ou das · lágrimas dos perseguidos 
quanto do azinha\Te dos dinheiros pú· 
blicos. 

. E' do qlle._lloderia ter cuiõado o 
Projeto, ocupando-se, de acõrdo... com 
a recomenda-ção de Kelsen e de 
Eduardo Benes, entre outros, da or
ganização dos partidos politicos. Ins
tituições indispensáveis como são e 
havia observado Lowell para o fu.:: -
cionamento .do regime democrátic., 
por isso que atuam como órgãos de 
concentração da opinião, não basta. 
para base de sua construção jurídica. 
a Simples garantia do dire!.to de as
sociação para fins lícitos. Devería
mos tê-los elevado constitucional
mente ao que na realidade são -
órgãos do Estado, submetendo-os des-

. de logo a preceitos capaies de 1mpe
dir os desvirtuamentos de que se- · 
mos todos sabedores e que, às vêzes 
contra os nossos próprios interêsses. 
o pudor nos tem aconselhado a calar. 
Poder-se-ia, talvez, ter · enfrentado 
corajosamente o problema da limita
ção do seu número, como sugeri em 
emenda baseada na experiência de 
estadistas...c<í_nsagrados, bebida na ob
servação e interpretação dos triunfos 
e derrotas de !armas democrãticas
hodiernas. Mas a explanação de tudo 
isso exigiria tempo de que não. dis
ponho. Conservemos a esperança de 
que uma lei orgânica se ocupará. do 
assunto. 

Quanto ao Poder Judiciário, é las
timã vel que o Projeto·não tenha tido 
a coragem de completar a obra d& 
Constituição de 34, criadóra da uni
dade do Processo e das garantias 
concretas à Magistradura, unificandoª sob a égide do Poder Federal. Po
der-se-ia reallzar o bincmio desta 
tribuna sustentado, como fruto de 
sua longa experiência e do seu acen
drado patriotismo, pelo Sr. Assis Bra
sil - representação e· justiça. Ter-se-is. 
atendido aos reclamos de tôda a cons
ciência juridica nacional, ansiosa por 
vêr na Magistradura um amparo ::la 
liberdade dos cidadãos contra as ten
dências de51)6ticas dos poderes lo
cais, muito mais perniciosas para oS 
indivíduos que a distante tira.Dia do 
poder federal. Já em 1910 Rui Bar
bosa, na sua Plataforma da Campa
nha Civilista acentuara a decadência. 
da magistratura nacional, por força 
do princípio. da dualidade. ?ro!is
sionalmente, dizia, porque os magis
trados estaduais não têm horizon
te. As suas funções mal retribuídas. 
a sua carreira confinada, a sua esta
bilidade precária, excluem, em geral. 
do seu quadro, as melhores capacidà'
des. Moralmente, porque, abandona
da. aos interêsses de provfncia. às. 

' 
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suas revoluções, à Intolerância de 
seus partidos, a magistratura local 
tem de acabar resigna.d::. ao papel de 
4Jstrumento político e a vegetar nes
sa condição desmoralizadora". 

Mas, Sr. Presidente, além de Pela 
hipertrofia do Poder Público, a liber
dade política do cidadã.ó, base, como 
temos visto, do sistema democrático, 
é também ameaçada pelas tendên
cias extremistas, da esquerda ou da 
direita. Não importa considerar se tais 
riscos ameaçam concr~tizar-se por pro,
~ssos legais ou revõ!ucionários. Uen
do:) "Materialmente, ensina Kelsen, 

. na sua Teor~a Geral do Estado, a dita
dura significa sempre, qualquer que 
seja o processo {legal ou revolucio
ná.ri.o>· de sua instauração, u:i:n com
pleto rompimento com o precedente 
sistema democrático, o qual se traduz 
em primeiro lugar na abSoluta su
pressão da li,berdade pessoal · e po
lítiéa. Tôdas as instituições, tão ca-. 
racterísticas do Estado de Direito, 
que serviam para proteger o indivi-

. duo contra os ataques arbitrários dos 
órgãos do Estado ou dos partidos, 
são radicalmente eliminadas ou per
dem. tôda a eficácia real. Tampouco 
sobra. lugar para a participação efe
tiva dos subditos na criação das nor
mas, pelo menos as gerais, as leis". 

Bem sabemos, Sr. Presidente e já. 
focalizei o assunto éomo antítese. à 
tese anteriormente estabelecida de 
que, com. relação aos principinõ fun
da.mentais de um regime politico não 
prevalecem as deliberações juildicas 
revolucionárias da maioria, bem sa
bemos que não falta quem pretenda 
ser da essência da democracia, as
segmoando a liberdade de ação a todos 
os seus membros, inclusive aqueles 
que trabalham abertamente e, às vê
zes, confessada.mente. para destruí
la. E' o que Julien Benda. chama. de 
"falso liberalismo", o qual é exigido 
da democracia por seu iniinigos, para 
os quais ela deveria jurar não se 
defender. Mas o mais curioso, ob
.serva o eminente publicista., é que êsse 
liberalismo é exigido também da de
mocracia, por certos democratas. sua 
tese consistindo em que, se a demo
cracia se põe a impedir a liberdade 
de ação dos seus Inimigos, torna-se 
idêntica aos regimes de que pretende 
diferenciar-se._ 

4 demOc:racia, entretanto, não é ne
nhuma entid::de platônica, objeta o es
critor referido, (lendo) "liberta da mi
serável .necessidade, de defender...se. 
:esse liberalismo extático de nenhum 

. medo se inclui na definição de demo-

cracia. O que se verifica, ao contrário, 
é que a democracia, sendo coisa ter
restre, é perfeitamente semelhante 
aos outros regimes, no propósito de 
tornar sua existência tão sólida quan
to possível e de defendê-la contra 
quem a ameaçar; que, por outros 
têrmos, ela está disposta a praticar a 
parte de intolerância que exige ne
cessàriamente todo organismo que 
pretende viver, em relação ao que 
tende a impedi-lo. E' o que tôda.s as 
democracias têm exprimido promul
gando as leis mais,severas contra os 
cidadãos que tentem" mudar a for
ma de govêmo. Por outros têrmos, 
escreveu certa vêz, com a habitual 
segurança., o nosso· brilhante compa-
1-:hei.!"o, o Sr. Deputado Nestor Du
arte: "a teoria democrátiea postUla
se num teorema, teorema fundamen
tal dos seus principias, que é o se
guinte: a democracia assegura tôd.as 
as liberdades, menos a liberdade de 
ser destruída., sob pena de consentir 
na. eliminação das liberdades que as
segura" • 

Se assim entendemos, com relação 
aos processos, que se poderiam cha
mar democráticos, de destruição ~a 
democracia. que diremos da admissão 
Por ela. de processos antidemocráti
cos, como o da imposição de uma. 
vontade minoritária, pela violência, 
o que constitue o objeto, por exem
Plo, da doutrina. comunista? Bem ver
eia.de é que, aparentemente, não pa
rece haver muita .afi.nldade entre a 
cl.outrlna comunista e a doutrina do 
l?artido Comunista do Brasil, tal 
como, pelo menos, a expôs o seu chefe, 
o nobre Senador Sr. Luiz Carlos 
l?rest.es, no discurso proferido nesta 
casa em 23 de maio passado., . 

O Sr. Carl.os Prestes - Não dis
.1>uto ao nobre orador o privilégio de 
interpretar o marxismo; deixo-o a 
s.-·Ex.ª. 

O SR. CLEMENTE MARIANI 
Não ma.is constittii ·seu propósito, co
mo em 1935, "resolver revolucionària·· 
mente" os problemas naciona.iS. mas 
apenas "lutar pelo seu programa, pe
los processos democráticos". 

O Sr. José Crispim - Em 1935, 
apenas precedemos a luta. dos herói
cos soldados da Fôrça Expedicioná
rià Brasileira, que, mais ·tarde, iriam 
morrer nos campos da Europa, lutan
do contra o fascismo, para que ven~ 
cesse a democracia no mundo e :?m 
nossa terra. 

O SR. CLEMENTE MARIANI ~ 
o que desejam é •a democracia, com 
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correntes políticas" e "atrnvés õo vo
to. lutam pelos postos de govêmo' 

"Rnquttnto houvcr paz no mündo. 
aceitam, através uma análise objeti
va da realidade, que. em nossa pátrh 
a marcha para o socialismo pode se: 
feita pelos processos democráticos, da~ 
discussões, da educação política do 
PO\'O". 

O Sr. Carlos Prestes - Isso dizem 
também os comunistas da Checoslo
váquia,' entre outros países. 

O sn. PRESIDENTE - Atencã0! 
Está finda a hora da sessão; entre
t.-into, acha-se sõbre a mesa requ~•."'.

mento do nobre Representante Se
nhor Alberico Fraga e outros, pedin
do prorrogação por 20 minutos. Os 
Senhores, que o aprovam, queira•n !e
vantar-se. CPausa.) 

Está aorovado. 
Continúa com a palavra o Sr. i'le

mente ·Mariani. 
O SR. °CLEMENTE MARIA..""IT -

"Creem que a marcha para o socialis
mo é possível pelos processos dcmo-

· cráticos e justamente porque creem 
que isso é possível é que defendem a 
democracia"_ "Q que pedem é que 
ha.ia verdadeira democracia no país"' 
para que "todos possam expõr suas 
teses e teorias. entregando à Narã.o 
a decisão a respeito, à Nação e· a 
própria História. 

O Sr. José Crispim - Se V. Ex
celência pensa dessa maneira, estamJs 
com V. Ex.". 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
" Just.c'\mente porque acreditam, nos 
·dias de hoje, na possibilidade de uma 
evolução democrática. dentro da pró-

. pria dcmocro.cia, para o socialism-i. 
são os mais intransigentes. defensores 
dêsse regime. Sua deJesa os obriga a 
um emprêgo de todos os recursos, por
Qt1e aniquila!" a democracia é fazer 
desapareeer a possibilidade de solu
ção pacifica dos graves pro'blemas de 
ho.ie em nos!';a Pátria .... 

O Sr. Carlos Prestes - ImoossíveJ 
no Brasil. • 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
. . . porque não há de ser uma dita
dura <poderia perim..'ltar-se, - "nem 
a do proletariado?), "um salvador', 
nem um outro Estado Novo oue vá 
resolver aquilo que o Estado Novo não 
resolveu e que sõmente agravou". 

O Sr. José Crispim - E' possível a 
solução pacifica, e nós a desejamos, 

O SR. . CLEMENTE l\'!ARIA..llfl 
Sr. Presidente, por muito menos do 

que a quarta psrte de quanto ficou 
aí citado, homens como Kautslcy", 
Gmis:ie, Schcideman, Otto l5auer, 
Frieclrich Adler e tantos outros re
ceber:im de ninguém menos do quP. 
do próprio Lenine, a increpac;ão de 
traidores, cumplices de bandidos e re
negados. Seria extensíssima a citac;ã:i 
de tôdas essas passagens. Todos eles. -
eram. i:em dúvida marxistas, o que 
não é de admirar, porque todos n•)s 
somos, també·m. ·um._pouco marxistas. 
Apenas os primeiros limitavam-se com 
Marx, a interpretar o mundo. en
quanto Lenine, com Marx, propunha
se a reformar o mundo. Porque. como 
escreveu Stalin. há dois grupos de 
marxistas, separados por um abismo, 
porque seus métodos de trabalho são 
diametralmente opostos. 
_o Sr •. Carlos Prestes - Vossa Ex
cefencla""é marxista? 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Não o sou senão um pouco, cientifi
camente. inteiectualmente, mns não 
politicamente. 

O Sr. Carlos Prestes - Vossa Ex
c·elência, l1á pouco, declarou que o 
era. 

O SR. CLEMENTE MARL~NI -
Todos nós o somos. mais ou menos, 
cientificamente, desde que reconhece
mos a exatidifo de algumas de suas 
leis. 

O Sr. Carlos Prestes - Então, Vos
sa -Ex."" é um marxista inócuo. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Talvez. Mas não é clessa cl.3.sse que 
me ocupo. Refiro-me aos aue, segun
do a definição de Stalin, sõbre as ci
tações de Marx, realizam paràlelos 
históricos e convertem as teses /vivas 
e revolucionárias do marX:smô em 
fórmulas .mortas e ôcas. S!io os men
cheviqu-es, os oportunistas Cnão dese
jo citá-los entre nós) e não se sus
tentam, npenas jazem na plataforma 
marxista. O outro grupo guia-se pelo 
estudo das condições 0<:orrent1:s. 
CLendo). · "Suas atividades não des
can5am sôbre citações e sentenças, mas 
sõbre a experiência prática, por meio 
da qual verifica todos os seus passos, 
tirando lições dos próprios erros, 
ensinando os demais a edificar a nova 
vida. Isso explica que, nesse grupo, 
a ação não diverge da palavra e aue 
a doutrina de Marx conserva inte~a
mente a sua fôrça .re.-olucionária viva. 
"P:ste grupo se chama bolchevismO. co
munismo. O organizador e chefe desse 
.grupo é Lenine"_ · 
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A qual dês.ses grupos pertencerá. o 
Partido comunista do Bras!l ? 

O Sr. Carlos Prestes - Ao brasi
leiro: 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Pareee que, sem dúvida, ao segundo, 

tanto pelo nome que adotou, como 
pela íiliação que invoca da dout1ina 
de Lenine e ainda pelos esclarecimen
tos prestados pelo !lobre Senador Sr. 
Luís Carlos Prestes, no seu citado dis
curso, em pesposta a um aparte do 
Sr. D:putado Daniel Faraco: - "Jus
t:11nent<' por sermos materialistas e· 
compreendermos qll"e tudo depende das 
concüções objetivas, examinamos, nos 
momentos histór!cos, as de cada povo, 
para v·eriricar o que é possível fazer 
com êsse material". Como expllcar
se, então, que o programa do seu Par
tido seja tão contrário à doutrina do 
LenL'1ismo ? 

Para os que não se dedicam a um 
estudo mais profundo do assunto. tal
vez não seja desinteressante esclarecer 
o papel de Lenine com relação ao 
marxismo, Yalendo-nos àa lição do 
seu fiel discípulo StaEn, no seu estu
do "Sõbre os fundamentos do Leni
nismo". Para êI:, Lenine aplicou o 
marxismo à Rússia e ressuscitou o 
conteúdo re..-olucionário do marxismo, 
enterrado pelos oportunistas da se
gunda . Internacional (cujo programa, · 
era .mais ou menos idêntico ao do 
Partido Comnista BrasileiroJ . Mas 
a sua característica principal está em 
que, <Ze1ulo) '·o Leninismo ê o l\!ar..ds
mo da época do imperialismo e da re
volução proletária, ou mais exatamen
te, o Leninismo é a teoria e a tática 
da revolução proletária em geral, a 
teoria e a prática da ditadura do pro
letariado em particular". "Não se deYe 
esqu~e!". salienta Lenine. que entre 
1\-!anc e Engels, de uma parte, e Le
nine de outra, estende-se todo um 
periodo do domínio da Segunda In
teniacional, a luta implacável contra. 
a qual não pod!a deixar de ser um 
dos objeth·os mais importantes do Le
._1injsmo'1. 

O Sr. José Crispim - V. Ex.ª iá 
se deu conta das transformações do 
mundo dessa época até os nossos 
dias? 

. O SR. CLEMENTE ?1.1ARI.~~"I -
Tenho me dado conta, e lá chegare
mos, se V. Ex.ª tiver paciência de es

. perar. 
· Não se coa.duna, de fato o comu.•!s-

::n<>, e.scla.rece Stalin, Cle11ào), com t' 

simples objetivo de triunfos vert'gino
sos na luta eleitoral e na. atuação 
das representações parlamentares, 
com as quaLs se acreditou matar o 
capitalismo com a legalidade", por
que o seu pr-0grama objetivo é '·pen
sar sériamente na revolução, n~. di
tadura do proletariado, na edu~açã o 
revolucionária das massas". Teve, 
pois, de levar a cabo a revisão geral 
da doutrina marxista da Segund:i. 
Internacional, cujos estábulos de 
Augi.as limpou, reorganizando "todo 
o trabalho do Partido sôbre um1i 
base revolucionária nova, pois só as
sim se podem preparar · as massas 
para a revolução proletária". 

O primeiro dos .dogmas teóricos da. 
Segunda Internacional, que o comu
nismo julgou · neressário destnür, é 
justamente aquêle em que se inspira
::-am as declarações há pouco citadas 
ào nobre Senador Luís Ca.rl<>S Prestes. 
Demos a palavra a Stalin <ZendoJ: 

. "Os oportunistas a:fkmam que o pro-. 
1etariado não pode e nem deve to
mar o poder se não se constituir em 
maioria dentro do país. Não se aduz 
nenhuma prova, pois não é possível 
justificar nem teórica nem P.ràtica
mente esta tese absurda. Adr.riitamo<; 
que seja assim, respond.e Lenine aos 
Senhores da Segunda Internacional. 
Mas ~e se produz uma. situaçã-0 h1s
tór:ica (guerra, o:·ise agrária, etc. l. 
na qual o proletariado, formando a 
minoria das populações, tem a possi
bilidade de agrupar em tôrno de si a 
imensa maioria.. das massas trabalha
doras, por que não há de tomar o Po
der? Por que o proletariado não se há. 
de aproveitar de uma situação interna
cional e interna favorável para roni
per a frente. do capital e acelerar o 
desfêclz o geral ? " 

Como entender-se, portanto, que o 
nobre Senador Luís Carlos Prestes e 
o seu Partido, que se diz comunista, 
se afastem, de maneira tão flagran
te, dos princípios basilares do comu
nismo? s. Ex.& procura e~licá-lo 
com o ar.·gumento ãe que, como ma
terialista dialetico, tem de considerar 
as noYas condições do mundo, a co
laboração política entre as democra
cias e o socialismo. que já permite 
uma evolução pacifica dêste. 'Mas 
s .. Ex.• no particular, por um so
fisma de illdução fàcilmente perce-p
tivel, confunde propositadamente 
uma questão de forma com uma 
questão de fundo, e, para. ad-0rmecer 
os incáutos, preten<ie est~n<ier o al
c::mce de uma simples norma. de 
p;-oce-climento ao pri..-ic!plo basilar de 
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tõda a doutrina comunista - a ne
cessidade da instalação da ditadura 
do proleta.rlado. · 

O Sr. Carlos Prestes Voo.sa. 
Excelência é-que é o sofisma.:nte. 

O SR. CLEMENTE MARiIAN:r -
Demonstrarei que não, 'u>m Pa.lavra8 
de Lenine e de Stalin. . 

O Sr. Carlos· Prestes - Essa obra 
de St2lin .fcrl escrita em 1926. As 
condições do mundo, hoje, são ou
tras. Após a derrota do ll:aZismo, . 
que era a rurma principal do . :l!npe
ria!ismo, existe ambiente .no muru:!o 
para a evolução pacífica, no sentido 
cl.o. scx:ialismo .. 

O SR. CLEMENTE MARIANl ....: 
Não é o que tem sustentado a pá
tria do comunismo, a Rússia; em tô
das as divergências internacionais 
que t-êm surgido Ultimamente. 

o Sr. Carlos Prestes· - E' o que 
sustentam todos os comunistas 111> 
dia de hoje. · 

O SR. CLEMENTE ~ -
Não é o que está sustentando, po
llticamenrte, nos conc!lios interna.do
na.is. 

O Sr. Carlos Prestes - E' o que 
sustenta, politicamente, o Partido 
Comunista. 

O SR. CLEMENTE MAR!ANI -
E quand<i V. Ex.ª afinna que são 
jdéias pa.ssadas, as idéias de Marx 
e de Lenine,'. devo dizer que são as 
idéias distribuídas, ain<ia. ofü:ialmen
te, pelo Padido Comunista Russo, 
nas suas edições de data recen_te. 

O Sr. Carlos Prestes Vossa 
Excelência.. sabe que . Marx disse que 
a transição de regime, a - Passag~m 
do capitalismo ao socialiSlll.o. seria 
catastrófica. E nós ho)e dizetuo.." que, 
nas condiçõe·s n-0vas do mundo, é p05-
sivel a transição pacifica. · · 

<5 SR. CLEMENTE MARIANI -
Não será comunismo. · 

O Sr. Carlcs Prestes - N-0 en
ta.nto, as obras de Mane. nós as le
mos e aconselham-Os sua leitura. 

O SR. CLEMENTE MAR!AN! -
Sei que V. Ex.ª as lê e estou dis
cutindo com JT. Ex.ª na base justa
mente das suas e das minhas làtu
ras. 

O Sr. Carlos Prestes Sômos 
dialet:is. Não transforme o marxismo 
em dogma morto. :S:ste não é dogma 
eterno. O marxista representa a pró
pria. vida e com ela se modifica. 

O SR.. CLEMENTE M.AlUANI -
V. Ex.ª vem ao encontro do que es-

tou procurando demonstrar e desen
volver. 

O Sr. Carlos Prestes - V. Ex.ª afu
mou que ha'Via. de nossa. parte, so
fisma, quando é V. Ex.ª quem sofis
ma, transformando o marxismo em 
dogma. O sofisma é de V. Ex.ª. 

O SR. CLEMENTE :MARIANI -
• Quando emprego a palavra sofis1na. 

V. EX.ª deve compreender que ~ faço 
no mesmo sentido com que a empre
gamos na lógica. 
- O Sr. Carlos Prestes - Também a 

empregamos ·no_ mesmo sentido. 
o SR. CLEMENTE- MAR.IANI -

A atitude do partido que V. Ex~ re
presenta - é o que estou procuran
<W demonstrar - envolv.e uni sof!.s
nia, qua:ndo se apresenta como comu
nismo e defende teses que serão mar
xistas mas não comunistas. 

O Sr. Carlos Prestes - São comi:.
nistas porque são marxistas .. 
0-SR:-CLEMEN'l'E MARIANI -
Não, porque acabei de demonstrár, 
com a palavra de Stalin, que o .~o
mnnismo é uma modalidade do mar
xismo. 

O Sr. Carlos Prestes ....:. AI está o 
equivcx:o de V._ Ex.ª. 

O SR CLEMENTE MARIANI -
V. Exª se ex:pressa com idéias que se
riam marxistas e não commústas. 

O Sr. Carlos Prestes - Permit.a-me 
"f Ex.ª um a.parte.· Não se trata do 
comunismo ser variedade do ma?lds
mo. O marxismo evolue, acompa11ha. 
o desenvolVimento dos acontecime:i
tos. O. que Stalin diz é que o !CT'j
nismo é o marxismo da épcca do t:ri
perialismo, aplicado na época da re
volução .do proletariado. da rcvoluç5.o 
socialista. :Não é espécie nova; é sua 
aplicação nas condições novas. As 
condições atuais, após a derrota mi
·litar do nazismo, são .novas. O san

. gue derramado por êsses milhões de 
seres· não o :foi inutilmente, mas em 
beneficio da civ.llização, do progresso 
do mundo, abrindo perspectivas pa:-a 
que essa evolução !)assa ser pacifica, 
o· que, então, não podia ser. 
. O SR. CLEMENTE MARIANI --
0 tempo de que disponho não me per
mite afastar-me da orléntação que 
dei ao meu discurso para responder 
ao aparte.,,_do nobre Senador, do que 
me .dispenso, sobretudo, pelo fato de 
que estará respondido com as consi
derações que vêm a. seguir. Por isso, 
retomarei o fio de minhas palavras. 
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Nem foi outra ccisa senão outro RO

fisma de indução, ou como se dizia 
hã alguns anos passados, um ato c!e 
despistamento, a deciai:ação d-O ncbre 
Senador. Sr. Luís Carlos Prestes, em 
resposta ao Sr. Daniel Faraco, õ.e 
que "nas condições brasileiras, ;>or 
exemplo, seria tolice pretender ·10Je 
uma. revolução socialista" porque .•. 

O Sr. Carlos Prestes - Confirmo 
minhas palaVl'as. 

O SR. CLEMENTE MARIANI - . ; •. 
o Brasil é um dos países mais atrazados 
do mundo. Os restos feudais ai estão 
vivos, sendo necessârio liquidá-los, . 
para, que se torne possível uma rápida 
expansão de economia capitalista. 
Sel'á através do desenvolvimento pron
to do capitalismo que mais depressa 
chegaremos· ao socialismo". 

' O Sr. José Crispim - TI;ata-se da . 
l'~orma agrária, medida indispensá
·vel ao progresso de nossa terra, medi
da com a qual V. Ex•., grande pro
prietário territorial, latifundiário, pa
l'ece não estar de acôrdo. •. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
E. para fortalecer a ünpressão de ino
cênci?-: "nós marxistas acreditamos na 
verdade da ciência. de Marx de que o 
ca.pitallsmo leva inexoràvelmente ao 
socialismo". ..... 

Ora, tudo estaria. muito bem se o 
contéúdo dessas deelarações, sendo 
marxismo (e o é, mas daquela pri
meira espécie a que se referiu Stalin, 
marxismo de fórmulas mortas e ôcas), 
:fôsse também. comunismo, o que não 
é. Porque, justamente, a grande ação. 
de Lenine no estabelecimento da teo
ria do comunismo, consistiu em des
truir a "Teoria da expontâneidade", do 
oportunismo, ou do "Seguiddsmo", ·-que 
importava em. atribuir ao desenvolvi
mento normal das fôrças produtoras 
mn papel predominante na evolução 
fatal para o socialismo. 

O Sr. Carlos Preste:; - Permita-me 
V. Exº. mais um aparte. O que disse 
no meu discurso é que no Brasil. nos 
dias de boje, não existem condições, 
e podemos a.firmá-lo, nem objetivas, 
nem subjetivas, para uma revolução 
:soc!allsta. E Lenine esclarece o pensa
m.en to de V. Ex." quando diz: Não há. 
muralha. chinesa entre a revolução de-

.. mocrá.t!ca burguesa, que é a única pos
. sível, nos dias de hoje, no Brasil 

. e a revolução socialista. Essa transição 
pode ser muito demorada, mas tam
bém pode_ ser muito rápida. 

Naquelas condições muito pa.rti
cw.ares da RúsSia de 1917, após a guer
ra imperialista, após tôdas as derrotas 
do czarismo, a transformação foi de 
poucos meses, como V. Ex.ª sabe, pois 

. se processou entre fevereiro, quando 
teve início/ a revolução democrá.tico
burgueza, e outubro, quando teve lugar 
a revolução socialista, devido a tôda 
um.a conjuntura muito especial e par
ticular, difícil de reproduzir-se no 
mundo. O que afirma.mos é que no 
Brasil, nos d.ias de hoje, precisamos 
fazer a revolução democráUco-burgue
za, a liquidação d'OS restos de feuda
lismo, a fim de abrir possibi11dadi!S pa
ra seu rápido desenvolvimento e sua 
expansão econômica. 

O SR. CLEMENTE MARIANr -
A revolução democrático-burgueza te
ria naturalmente que obedecer a vá
rios escalões, de. acôrdo .com o pensa
mento de cada um de 'nós, e para V. 
Ex." deveria atingir um grau tal, que 
não seria mais que o primeiro passo 
para a implantação. do comunismo. 

O Sr. Daniel Faraco -Veja V. Ex.& 
como os comunistas se arvoram em 
juízes de quando e como aplicarão os 
princípios do marxismo às realidades. 

O Sr. Carlos Prestes - Não somos 
juízes. 

O Sr. Daniel Faraco - Em- deter
minadas ocasiões, se lhes convém, di
zem que há revolução; se não lhes 
convém, então .não há revolução. 

O Sr. Ca:rT.os Prestes - Digam. os 
comunistas, ou não; façam, ou não, 
a aná.lise::que entenderem, a revolução. 
só será possível se existirem condições 
sul>jetivas. Se estiverem. com a razão, 
a revolução virá; se não estiverem com 
a razão, se estiverem errados, a revo
lução virá, mesmo contra êles. 

O Sr. Daniel Faraco - De que ser
vem, então, os princípios? 

O SR. CLEMENTE M.ARIANI -
Sr. Presidente, estou de acôrdo com o 
nobre senad1>r Sr. Carlos Prestes, 
quando reconhece a. inex!.i;tência de 
clima subjett.o para. a revolução co
mullista ... 

O Sr. Carlos Prestes - Objetivo e 
subjetivo. 

O SR. CLEMENTE MARIA?.'"! -
· ••. não, porém, quando s. Ex.ª con
testa a. existência de clima objetivo. 
E nã.o estou de acôrdo com S. Ex.ª 
porque, justamente, dizia eu, contra a. 
doutrina. do "seguidismo" levantou 
Lenine a teor.ia. da revolução proletá
r.!a., com a qusl "enriqueceu o Mal;-
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::dsmo" como com inteira justiça, do 
ponto de vista intele<:tual, teve opor
tunidade de dizer desta tribuna o no
bre Senador Sr. Luís Carlos Prestes, 
e que se baseia em três téses.: o ca
ráter agudo da crise revolucionária nos 
paises capitalistas, com acumulação 
de matéi"..a explosiva nas metrópoles; 
o ca.rã.ter agudo da crise revolucioná.
ria dos paises coloniais, devido à exiplo
ração im;>erialista; a luta das esferas 
de influência dos países imperialistas, 
as guerras imperialistas, como processo 
de restabel;;cer o equilíbrio, condUZindo 
ao estabelecimento das frentes anti
imperialist.as e à coligação da revolução 
proletária da Europa cem a revoJucão 
colonial numa só frente revolucioná.
ria. 

Escreve :Stalin. (Lendq) : 

"De acôrdo com êsses postula
dos, escreve Stalin, muda a ma
neira de a bordar o problema da 
revolução proletária, do caráter 
desta. de sua extensão e ptofun
didade, e muda o esq:uema eia re
volução em ge1·aJ." E adiante: 

"Antes. · concebia-se a revo:u
ção proletária como o resultado 
do desenvolvimento exclusivamen
te interior do país em questão. 
Hoje, êsse ponto de vista já não 
b.asta. Hoje, a revolução ptoletá
na. deve conceber-se, antes de 
tudo, como resultado do- desenvol
vimento das coritradições dentro 
do sistema mundial do imperia
lismo, como resultado da rutura 
da corrente da frente mundial 
imperialü;ta neste ou naquele pais. 

•·Por onde começará a revolu
ção? Em que pais poderá primei
ramente romper-se a frente do 
ca;>ital? 

"Ali onde mais desenvolvida es
teja a indústria, ar.de o Ptoleta
riado forme a maioria, onde haja 
mais cultura, onde haja mais de
mocracia, costumava responder-se. 

"Não. objeta a teoria leninisca 
da revolução. não é necessário que 
seja ali onde a indústria "ésteja. 
11i.ais ciesenvolvida, etc. A frente 
do capital se· romperá ali onde a 
cadeia imperialista seja mais fra
ca, pois a revolução proletária é o 
resultado da rutura da cadei:l da 
frente mundial imperialista :.10 seu 
ponto mais fraco; e pode ::icorr~r 

que o país que tenha comecado a 
revolução, o pais que haja· rom
piclo a frente do capital, ~steja 

menos deser.volvido no sentido ca-

pitalista que outros países ma!$ 
adiantados, os quais, não obstan
te, ainda se manteem dentro de> 
marco do capitalismo". 

O Sr. Hermes Lima - Veja V. Ex.• 
os acontecimentos. Parece que Sta
lin não tem -razão, pois a frente ca
pitalista rompeu-se, exatamente na 
Inglaterra. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Rompeu-se também na Iugoslávia e 
vários outros países;· ·Rompeu-se na 
Inglãterra não no sentido comunista, 
em particular. mas no sentido mar
xista em geral, perfeitamente compa
tível com a evolução democrática. 

O Sr. Hermes Lima. - Mas no sen
tido anti-capitalista. 

O SR. CLEMENTE MARIM"! - V. 
Ex.ª se equivoca. Não é C:la evoluçã\) 
da --i."OCiedad e_ capita lista para a so
ciedade socialista que se ocuparam 
Stalin e Lenine, mas da f<irma co
munista desta evolução, através da 
rutura da frente capitalista, por melo 
da ditadura do proletariado. Tal não 
aconteceu na Inglat€rra. 

O Sr. Cainpos Verga.! - V. Ex.ª po
derá e."Cplicar por que se rompeu a 
frente capitalista na Inglaterl."a? 

O SR. CLEMENTE MAlUANI -
Rompeu-se pela evolução natural da 
contradição marxista,. do desenvctlvi
me11to industrial que conduz ao socia
lismo. ·. 

O próprio Lenine, em um de seus 
livros, mostrou que em nenhum pais 
havia maiores possibilidades para a 
rutura do que na Inglaterra, com 4/5 . 

- da população composta de operários. 
Poderia alguém supor que assuntos 

tão elementares e tão fundamentais 
em matér:a de teoria. comunista fos
sem ignorados ou postos à margem. 
pelo Partido Comunista do Brasil e 
sobretudo pelo seu Chef.e; homem 
rompido no estudo e na prática dos 
métodos em que se baseia a luta pelas 
suas idéias ? Seria ingenuidade ·admi
tir. A verdade é que o Partido Co
munista do Brasil, como todos os 
seus congêneres nos paises em que 
ainda não adquiriu o poder incon
trastável, já ultrapassou a fase do es
querdismo, que Lenine, com tanta 
propriedade, denominou de "moléstia 
infantil do comunismo". ' 

No seu livro clássico sõbre o assun
to, Lenine deixou demonstrado pelos 
argumentos e pelos exemplas, o êrro 
em que incidiam os extremistas do 
Partido. notadamente os esparta.quis-
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tas dá Alemanha, quando se opunham 
ao principio da ut'.lização de toc!o8 os 
meios . políticos, entre êles o parla-. 
mentarismo, pa.ra a realização do seu 
objetivo da conquista do poder e im
plantação da ditadura proletária. 
Traçou, então, com mão de ferro, a 
disciplina do Partido, "verdadeira 
oliga?quia", segundo a sua dei:nição, 
restrito nos seus quadros, para evitar 
o ingresso dos arrivistas e ca valh-eiros 
de indlistria, "que não merecem mals 
<lo que ser fuzilados" e .:uja adesão 
mais depressa os levaria "à fôrca. ou 
à tortura. do que à realização de uma 
earreira vantajosa". :t::sse poderoso e 
eficiente :nstrumento, ductil à orien
tação dos chefes, deverá aproveit;a.r-se 
de tôdas as oportunidades e "trabalhar 
obrigatôriamente ali onde esteja 9. 
massa". Terá que saber resistir a. tu
do <letidol "dispor-se a todos os sa
criíícios, empregar, em caso de neces
sidade, todos os estra. tagemas, tôdas 
as astúcias, os procedimentos ilegais. 
;Silenciar e ocultar a. verdade em certas 
ocasiões, para que possa entrar nos 
~dicatos, permanecer neles e reali
zar um trabalho comunista, apezar de 
tudo." Terá, inclusive, que trabalha-r 
no Parlamento burguês. 

Poucos capítulos tão interessantes 
quanto êste, no famoso livro de Le
nine. Limitar-me-e: à leitura de algu
mas passagens <0scolhidas, como o es
cla!ec!.t_;lento de. q_ue (lendo), "a. par
ticipaçao na ele1çoes e a luta na tri
buna parlamentar são obrigatórias 
para o partido do proletariado revo
lucionário precisamente para educar 
os elementos atrazados de sua clas
se. par:i. despertar e ilustrar a mMsa 
aldeã. analfabeta, ignorante e embru
tecida." 

"E$tá provado, afirma adiante, 
que ainda poucas semanas antPs 
do triunfo da República Soviéti
ca, ainda deoois dê:sse triunfo, . a 
participação em um pa?lamento 
democrático burguês não sàmen':.e 
não prejudica ao proletariado re
volucionário, mas facilita a pos-

· sibilidade de mostrar às massas 
atrawdas porque semelhantes par
lamentos merecem ser dissolvidos, 
facilita o êxito de. sua dissolução, 
facilita a "eliminacão política" de; 
parlamentarismo burguês." 

Mas os comunistas holandeses ha
viam lev::.nt::.do o argumento da de
cadência do prot:esso parlamentar, 
comparat'.vam·mte à. ação das massas. 

·• 
·Lenine retrucou-lhes com o exemplo 
maiS eloqüente <lendo): 

usabemos perfeitamente que a. 
dissolução da Constituinte, que 
levamos a cabo em 5 de janeiro 
de I918, longe de ser di/icultarJ.a 
foi faci11.tada pela presença, da
tro da Constituinte contrarerolu
cionária, que dissolvíamos, ta11to 
de uma ·oposição bolchevista coia
sequente, como de uma oposiçú.o 
inconseqü~te dos social revolu
cionários da esquerda, dos So
viets". Porque se "os trabalha.o.o
res devem preparar-s·e ideológica. 
política e tecnicamente para a 
luta. dos Soviets contra o Parla
mento. para a dissolução do P:vr
Jamento pelos Soviets, de nenhum 
modo se deve entender que semll
Zh.ante dissolução seja dificultada. 
ou não seja facilitada pela ']Jre
sença de uma oposição soviética 
no interior de um parlamento con
tra-revolucionário". 

Utilizar os parlamentos reacionários 
para fins revolucionários. €nsina Leni
ne, é um árduo trabalho. mas que 

_paga a pena. Graças a éle e à cottl
b'.nação do trabalho legal com o ile-
gal, fazendo passar os chefes, entre 
outras provas, também pela do Parl.2.
mento, ,a: e!eiçõ;s e a. tribuna parla
mentar são utilizadas como uma arma 
revoluc!onária e cómunista. Poderia 
dizer que enviando a sua representa
ção a êste plenário, o Partido Comu
nista segll'e a tática de Ulisses, utili
zada com tanto prove'.to em Troia: 
mas seria uma imagem antiga. pre
firo empregar uma frase de Lenine, 
quando aconselhava os co~n:stas in
gleses a. apoiar~m Henderson contra 
Churchill: "Eu desejaria sustenta.r 
Henderson com o meu voto do me"
mo modo que a corda· sustenta o en
forcado". 

O Sr. Carlos Prestes - V. Ex.ª pe:;
mite um aparte? Como diz Lenine. 
em consei;:üência da atuação da 

··policia, das perseguições aos comuni::o
tas, é que era necessária essa ativi
c"adc il~gal. Hc-je, há várias possibi
lidades de uma ~vo1uç5.o pacmca. 

• O SR. CJ!.EMENTE :r.L<UZIANI ·- V. 
Ex.• nega. no momento. a persee:ui
ção da polícia aos <:omunistas? º 

O Sr. Carlos Prestes - Não a nego. 
mas as pe?scguições da policia são r~
lativamente pequenas. em presença de 
outra.s que se praticaram. 
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O SR. CLEMENTE MARIANI -
Sã.o as de sempre, e aumentarão à 
proporção que os perigos crescerem. 

O Sr. Carlos Prestes - Estive preso 
durante nove. anos, mantido incomi;
nicável. As prisões de hoje são rcla
ti\ramente diferentes. 

O SR. CLEMENTE MARL'l.NI - E 
as de. amanhã? · 

O Sr. Carlos Prestes - Amanhã 
não existirão, porque a perspectiva. é 
de paz mundial. Os fascistas, como 
o Sr. Pereira Lira, nós os enfrenta
remos com serenidade. com calnia e 
p:rudência, porque êle é que nos ;:>ro
voca; mas não aceitamos provoca
ções. Assim, ·êle será derrotado, por
que a perspectiva é de ordem. 

O Sr. Caires de Brito - Muitos 
partidos da burguesia colocaram-se ,1a 
chamada "Resistência", o a.no passa
do, para derru·bar o Ditador. 

O SR. CLEMENTE M.ARI.fu'TI ·
Era um governo ilegal. .A diferen~a 
parece pai pá vel. 

O Sr. Carlos Prestes - V. Ex.ª per
lll.ite um aparte? Se V. Exn qUiresse 
fazer jm;tiça. em vez de citar Staline, 
Procuraria citar cs Estatutos do P:u
tido Comunista do B:·asil. 

O SR. CLEMENTE MARIANI -
Não estou argumentando com os E:;· 
tatutcs do Partido Corr.unist:i d~ 
Brasil. e sim com a doutrina do ~o
Dlu.'1ismo. Se V. Ex.n se dissesse um 
ll'la!"xista, um fi1i3 ric :':. segunda inter .. 
nacio:1al~ eu não precisar.ia defirll: o 
comu-:.1ismo. 

O Sr. Carlos Prestes - V. Ex.' uti
liza -palavras de Stallne. uroferidas 
e:m epccas muito anteriores: 

o SR. cr'.'-:::rilEC\"'TE MARIANI -
São_ po.!1~:rs:· ~;.b;.·e assuntos científi
<:os e n~o ôúbr2 questões de fato. 

S:o. -Presidente, n matêrizt é seduto
ra, m:i s o i cm!)o d e que disponho nãc.. 
me permJt.!r~a esgotá-la. Tirarei, pois, 
as ·2c~1-c1t~~·õ~s: ~e o ncbre Senador Sr. 
Luiz Cnlos Prestes se· diz e todos nós 
o acredi~amoS. comunista: se o co
nrnn:"no. 0:1 Jen:n:smo ê. no dizer de 
St.:tli!.1, :::. l!:orict e a prática da ret•o
luc;ão proletária em geral e da dita
cl1tra do proletariado cm particular; 
se, cn1110 c;~:-;e~=-:i.m iv'!atx e Engels;-.a 
sua te or!a não e~a um dogma, nza~ 

uni guia. 'Pra a açüo; se a evolução 
natural do ~a pit8 lismo para o socia
lismo, segundo a contradição funda· 
:rnenta,l .de Marx. tem de ser acelera

. tio. de acôrde> cem o comunismo, pela 
ação rev-0lucionária; se nenhum im-

pedimento existe para que essa ação 
se desenvolva no Brasil, como seria, 
por exemplo o seu atrazo, de vez que, 
segundo a teoria d.e Lenine, êle :-e
presenta, justamente, um dos pontos 
fracos da cadeia imperialista; se o co
munismo repele in limine o postulado 
democrátic0 de que a transformação 
do sistema sccial fique dependen
do da formação da vontade majoritá
ria; se o processo estabcleddo 
pela teoria comunista para o prepa
ro da revolução é o de aproveitamento 
de tôdas as oportunidades legais. in
clusive e sobretudo· -a --ativitiade par
lamentar, .concluiremos que, tanto 
quanto relativa.mente ao principio d!> 
nacionalismo. a a titudc do / Partld!> 
Comunista do Brasil, em relação a 
democracia é a de estar preparado 
para quando se apresente a opor:uni
dade de destruí-Ia,· segunde o ;fre
ceito de Lenine: "Saber encontrar, 
perc~determinar •. exata e correta-

. mente a/ il:iâ·rcha---e a- mudanc;;a_ brus-
"ª dos acontecimentos suscept1ve1s ae- -. -
;;onduz1r.em as massas à grande e ve?l
dadeira luta revolucionária final e de
cisiva. é no que consiste- a m15sa::i
P••.t.:c1pal do comunismo contempor-.:. -
neo. na Eurcpa ocidenial e na Amé
rica." 

O Sr. Carlos Prestes - Lenine não 
fala na destruição da democracia. 

O -.SR. CLEMENTE MAR.UNI 
· F·ala de que? 

O Sr. Carlos Prestes - V. Ex.~ se 
-r-efere à destruição da Democracia. e 
cita Lenine, quando êste não pensa 
assim. 

O SR. CLEMENTE MARIAJ\TJ: - O 
nobre aparteante parece não ter per
cebido que justamente o desenvolvi
mento do meu discurso foi no sentido 
de demonstrar qual ·a Democracia que 
pretendemos implantar no Brasil e 
que não é a Democracia Social ou 
proletária, mas a Democracia que S.Ex.n 
chama de formal, de burgueza, que 
tem seu fundamento .sobretudo na li
berdade e não na igualdade. na qual 
esta será apenas uma deco:rência da. 

--llber<lad·e que procuramos est:i.beiece::.-. 
O Sr. Carlos Prestes - V. Ex.", 

como democrata. concorda com ·a exis
tência ·de todos os partidos? 

O SR. CLEMENTE MARIANI 
Sim. em têrmos. V. Ex.a. verá que 
chegarei lá. 

. O Sr. Carlos Prestes Então. es-
tamos de acôrdo. 
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Mas nful faltará.o ingênuos, senhor 
Presidente, .que encararão sem maior 
temor semelhante eventualidade, por
que delli apanas resultR.rá a subs

. tituição de uma forma de demo
cracia pOT outra forma de democra
cia, ~ta implicando . menor liberda
de, porém, talvez. melhor participa
-ção na partilha d os bens ma terials. 
Esquecem-se, apenas, de que, pan 
atingirmos semelhante etapa, te=emos 
de atravessar o periodo de ditadur;,, 
do ptolet:uiado, que é o <lbjetivo ime
diato do comunismo e atravts do qual 
sera preparado o campo para a im
plantação do socialismo.' 

anos ·e Lenine e Stalin acentuam c;ue 
ela deve se extender até ~ue, :itrav~ 
a transformação dos sindicatos de in
dústria. se possa conseguir a form::i.
c;ão de indivíduos capazes de· ~,e s.-i
tlsfazerem plenamente a si mesmos. 

Poi- éste objetivo imaginamos quan
do terminará a necessidade da. dlta
clura dos proletários e 'dos e:oq;urtloo 
que :representam e"sa h::ta, na :o>\l:>. 
f!lsc atual. 

O Sr. Carlos Prestes - '.E;Slia é e"\ 
conc~pi;ão m~ta1ísica n~o, a tfüüi?tliu._ 

O SR.· CLEMENTE MÀRll'..lU 
Tendes de passar. , di'tia- M.aTx 'lOS 
operá.rios por 15. 20, 50 anos 1e 
puerras civis e batalha.« intem:::do
na!s. n'.)o apenas para mudar O TP.
[tÍnlt' existente, mas também. pa;-s. 

O Sr. Carlos Prestes - Essa é uma 
conclusão falsa, pois a ditadura d(: 
prolet:iriado não é necessária. Foi na
quela éi:oca..: mudar-vos vós mesmos e tornar-.7os 

- - capa.:!:es do domínio político. O SR. CLEMENTE MARIANI 
E' necessária no comunismo. 

O Sr. Carlos Prestes - Qualquer 
povo qui? queira lutar pelo socialismo 
não tem necessidad~ agora da dita
dura proletã.ria. 

ef SR·, CLEMENTE MARIANI 
Se Ílão fõsse abusnr da paciência dP. 
todos <n.ão apoiados), poderia respon
der a V. Ex." sóbre a ditadura do pro
letariado, citando trechos de Lenin'J. 
em que mostra exatamente a necessi
dade da ditadura do proletariado pa
ra evitnr a revivescência· da socieda
de ~.:i.pitn.list:i.. que é multiforme. 

O Sr. Cc:trlos Prestes - V. Excelên
cia f'Sli se re·ferindo a . uma questão 

' externa do Estado sc-:\ét!co. nos seur. 
primeiro<: dias. sitiado pelo mund:1 
capitallr.ta. 

O . SR. CLEJ\.IBNTE l\L..\RIANI 
Não era àa questf.o externa d<:: que 
se ocunav:un Lenine e Stal!n. ma~ 

~\m· de· questii.o lnternfl.. qual a da r<"
vivescêncfa do ca pito lism o pelas pró
J>r!a s fraquezas do inciivicuo. pela se
dução que se aprcsçnt::. a tcdo Ot)e
rário de se tomnr pequeno proprie
t.'\.rio ou p«iueno nrodutor. Isto deve 
~cr c!e.~t;ruido. estjrnndo. por uma luta, 
.-Iis~e Lenil'e e confirm:> St" !in. t"na7, 
m:uentn e incruentn. v'ioJcnta e pacf
ficn. mi1it:>r r. econômica. contrl'. '\~ 

forcas e trndtc;õcs da '-'elha sociMa. 
ele, norquc é mais f~c!! '-'C'nccr a (!:':l:l
dP. bur<?;Ul!Sla cent-r:i.Jizacfa que milhõcç 
de pequenos~atrõcs. 

O s~. Carlos Prestes - Essa lutn 
desapareceu .. 

O SR. CLEMENTE MARIANI 
Não. por<Jne essa lufa foi estimada por 
Ma;-x para um perfodo mínimo de 50 

Para Stalin, :na ditadura do prqlc
t.ariado n§.o se -pode pressl.lmir um 
período passageiro. senão tôdo. 11rna 
êooca histórica, cheia de guerras d
'lis e choques exteriores. de um tra-

, balho tenaz de construc;ão econômi
ca. <:!e ot1>n~iva.s e retiradas, de vitó
rias e derrotas. Essa época histórica 
é necessária tanto 1;d~a realizar <is 
réformas. como pa,rn. preparar o op,,
rariado para o govêmo e rccdncnr e 
transformar as carnz.dus -:ico,uc<1.o b\~t:-

gueses 1:a sociedade. . 
Po.rcce de~ecesá~ic acresccnt.'U" 

maiores razões para demonstrar que 
o Partico Comunista ··é incm:nP::ttí-vel 
r.om a democracia, tal como :i enten
demos e prOC"Jram0s cst.nbelecer no 
B::-:i.11\1. 

O Sr. Carlos Prc.~tcs -- N§.o :;i,ceit.~

mos ::t CC!1Ceit11ação no s!·ntieo IJUi! 
V. l;::<-• aca~:i. d e CX!Jór. 

O SR. CLEMEN'T'E Ml\ElA:Nl 
Temos qt!e confc:;~ar. entreta1jto 
q-:.ie ta1 convic~ão n.ind::t nê.o se enr.on
t?"n. suficiente:n.ente generalizada e 
que. por vária' rnzões. nem tcdos <ie 
nb'.llancam a enfrentar as úJtim'1.s 
con$-.,o.i\ência~ c!e um :racloc:fniQ ('<:r
t.o. };ifo faltlll'á mesmo qi1em. entrete · 
n:ha ::i. csncram:a d~. na hora d::>. vttó
ria, se efa se verificar, ;;iocler ~nt:ro.r no 
barco sob passs:rmrte da sustenta-;oi',;o 
de idéias afing. ignorrtnte ou eesj~m
br:l~o de conceito de t.eninc. que, estmt 
Clõ'rto, o nobre Senador Sr. Ltifa CMll'S 
Prestes. terá bern pre~ei:.tc na memó
ria, de que scme!hnntes arrivif:.t.<ts ,.(> 
mt)reeem ser atirn a.is pela borda. 

O Sr. Campos Vergal - Disse urn 
pensst.ior indú 1}111" da::nos muita im
portância aos rótuloo que !)<)mos nas 

.• 
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gárrafos e não nos preocupamos com 
a líqUiodo que nela.S se contém. Digo 
a v. Ex.ª que todos nós trabalhamos 
para dar ao povo mais educação e 
fustrução e o povo~está na luta para 
conseguir mais educação e Instrução. 
!sso é do regime ... de liberdade próprio 
à democracia. o único juiz 011 o gra11-
de jUiz das nossas contendas, portan
to, in:xoràvelmente evolutiva, é o povo 
e êste conquistará. todos os bens a 
que tem direito, embora as rubricas 
sejam as mais varia.das possiveis. 

O SR. CLEMENTE ·MARIANI -
Quanto a mim, estou dando mais 
jmportânc!n ao conteúdo que ao ro
tulo. E sõbre o restante do apar
te do nõbre Deputado, foi exata 
mente o · que sustentei, ao mos
trar que justamente pelo princípio 
da lib;roa.de que defendemos, entre
gamos aà povo cUja maior parte é 
constituída de desprovidos da fortu
na, a solução do assunto. 

o Sr. Nestor Duarte - Trataooo
se de assunto de natureza filosófica, 
aos filósofos compete achar a solu
ção. 

O SR. CLEMENTE MARIANI 
- Mas o que disse o nobre deputado 
é em suma o que, numa perfeita sín
ti:se. havia a.firma.tio o nobre senador 
Sr. Luiz Carlos Prestes. ao dizer des- · 
ta tribuna que o Partido Comunista 
tem por programa a negação de tud~ 
que aí existe . 

O Sr. Carlos Prestes - Jamais clls
semos i:so.-

0 SR. C~ MARIANI -
V. Ex.• declarou que seu partido Pro
punha-se a ne~ação d·~ tudo que ai 
existe, de vícios. defeitos, !llisérias. 

O Sr. Carlos Prestes ·- Não acei
tamos a int~rpretação de V. Ex ... O 

· que afirmamos é que nós, comunis
tas, não lutamos por um EStado ou 
uma forma ideal. mas pela negação 
dêsse estada d; misérias, de ignorân
cia. de atrazn do nosso povo. Deseja
mos o contr:í::-io, baseando-nos em elA
mentos com os quais, dentro das con
dições brasileiras. passamos construir 
o nosso Estado. Nas condições a·tuais 
do Brasi! é fa:sório e utópico pensar 
em ditadura do proletariado. 

O SR. CL~.IENTE MARIANI -
Porque não ? . 

O Sr. Carros Prcstes - ll: necessãrio· 
liquidar os ::-i;stos do feudalismo que 

. ainda sobrevivem. impedindo o desen
volvlm~nfo da economia nacional. p,)r 
fsso lut3mos pela reforma agrária., 

pela entrega das terras aos campo
neses, explorados por mõia dÚZia de 
fazendeiros que os exploram pelos mé
todos mais brutais do feudalisn:to d!l 
três a quatro séculos. 

O SR. CLEMENTE MARLUn 
E V. Ex.ª considera. que isto seja co-
munismo? · 

O Sr. Carlos Pre3tes - :i;: o Pl."ogra- . 
ma do nosso parti-do. o Partido Co
munista tem um estatuto e um Pl."ogra
ma . .A ohecüêm:ia ao programa é e~
gtda a todo comunista dentro do ..i?ar
tido. E dentro dêle muito poucos são os 
reais marxistas, os materialistas, por
que temos muitos católicos, _Protes
tantes, espíl."itas, homens de tõdas as 
crenças, mas que aceit~ os estatu
tos do Partido e lutam pelo sZ'U PTO-
grama. 

O SR. CLEMENTE MARIA:NI -
Pelo seu programa político. . 

o Sr Arruda Câmara - Oponho 
contestação formal à declaração do 
Sr. Carlos Prestes. Não há, nem have
rá ca·tólicos comunistas, ou católicoe 
denti:Q do Partido Comunista. ------ .. 

O SR. CLEMENTE ·MARIA.NI -- .. · 
Pelo seu programa político, repito; en:
tr:o.tanto, a d!reção política competira. 
a um peque.no grupo. 

O Sr. Carlos Prestes - O rna.rxill
mo para nós, materialistas. para mim, 
pessoalmente; é uma ciência. é .um 
instrumento de análise, mas não é iIIl
põsto dentro do partido. Se êsae ~
trumento fõr verdadeiro e justo, ven
ceremos; se. não o fôr seremos derro
tados. 

O SR. CLE.L\mNTE MARIANI -
Não podei:a abusar mais da delica
deza de V . .Ex.•, Sr. Presidente e tj.os 
nobr<s Repres~ntaz;tes, prolongando 
êste debate. Encerrá-lo-ei. ·portanto, 
dizendo que, como ouer que seja, não 
ex'ste clima. no Brasil. para uma ati
tude de defesa ,antecipada, .daquelas 
que Jullen Benda reconhece ser 
legítimo . direito . das democtaci~. 

Argumenta-&: com o que ocorre em 
outrcs paises. como se oudéss!'!mos, · 
(Pobres materialistas dialéticos que 
sõmos !) comparar o senso de disc:.
plina da Inglaterra e dos Estados Unl-. 
dos. onde, desde Cromwell não se 
conhec: um caso de insurreição mili
tar. com a nossa trad'ção de pronun
ciam:mtos, campo fértil para o culti
vo dos golnes de fõrc::i Não adianta 
dis<:utir. ·Há estatlos cata!éticos na vida 
dos povos.. dos quais só despe..'"tam 
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. com uma invasão da Tchecoslováqll!a, 
um Pearl Harbour, um. novembro de 
35. Havia.mos de esta.r prepara.d.is 
para essa ev·entualidade. e dai a 
emenda n.0 3 .158, que apresenta.mos 
ao artigo 152, do primitivo projeto, 

. fundida· pela Comissão Constitucional 
com a emenda n.0 3.159 do Sr. Depu
tado Costa' Neto e outros dignos lide
res do P. S. D. e transformada na 
~ 13 do art. 141 do Proj-zto atual. 
Aceitá-lo-ia tal como está, substi
tuindo-se a expressão direitos do ho
mem, excessivamente vaga. por l'.ber
dades fundamentais, hoje em dia 
m;l.is p~cisamente definidas e ma.is 
consentâneas com o conceito de de
mocracia desenvolvido neste discurso. 
Foi essa,. aliás, também a ponderação 
ào autorizado e respeitâvel "Jorna• 
do Comércio". na sua magnif'.ca "Va
ria'' de ont-,m. 

Se. como é o voto de todos nós, o 
Partido Comunista se mantiver ::!a
qui por diante, dentro dos principies 
afirmados e reafirmados hoje, aqui, 
por seu_nobre líder, o Sr. Senador 
Luís Carlos Prestes, não ha v·zrá cer-

. tll.!llente necessidade da sua aplica
ção. Mas se; o que Deus não permita, 
para tranquilidade de todos nós e 
para a feJ.:cidade d:. nação brasileira, 
êl;: deixar de ser êsse Partido Comu
IUSta no no:rne, mas não comunista na 
fidelidade à doutrina comunista. tal 
oomo é definida pelos .:iue dela s~ 
têm ocupado com maior autoridade, 
ent~o me parece que a democracia 
e;:tará devidam-,nte armada para se 
antecipar nas medidas de defesa que -
terá necessidade de tomar. <Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador 
é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE - O Senha~ 
Pe!iro Vergara enVia. à Mesa o se
gumte discurso pm-a ser dá.do como 
lido: 

· Si:. Presidente, Srs. Constituintes· 
Já foi entregue à Mesa e será subme: 
tid~ aos vc<tos <la Assembléia, ama
nhã, o projeto da Constituição que 
resuitou das emendas do plenário -e do 
debate na Comissão respectiva. No que 
interessa à c•rganização municipal' ou 
seja à sua ordem jurídica. e finan· 
cêra, em face do Estado e da União, 
- numa ·palavra. - a sua. autonomia, 
o projeto, como vem ago:a a plenário, 
para votação, - avança, ainda. :ma.is, 
nc• caminho das restrições e limita
~. que os constituintes <l.e 1934 ün
pu.seram aos municiplos. 

Segundo a Constituição de 16 de 
julho, realmente, - depois de procla
mada a autonomia. local, se dispunha: 

a) que os prefeitos da capital e das 
estâncias hidrc-minerais seriam remu
nerados pelo govêmo do Estado cu 
dos territórios, Cart. 13, § l. º) ; 

b l que os Estados poderiam criar 
uni órgão para a assistência técnica. 
e a fisca!izaçlio .. financeira dos mu
nicípios (art. 13, § 3.0 ); • 

c) que os Estados :poderiam intervir 
- nos municip1os, para reorganizar-lhes 

as finanç::s( atr. 13, § 4.0) • 
No projeto, que vamos, agora, vo

tar, com as suas emendas - são reno· 
vadas c'\l repetidas reservatis reser
vandi.s, tôdas aquelas restrições da 
Corutituição de 19S4 - e são estabe
lecidas, ainda estas outras: 

l) serão nomeados ·pelos govêrnos 
estaduais ou te:rritoriaís os prefeitos 
dos municipics que, sob parecer · do 
Conselho de Segurança Nacional, se 
declarem bases ou pontos militares, de 
e:i:cepcional importãncia <art. 17, ~ 
2.•); 

2) os govêrnos estaduais poàer?.o 
intervir nos municipios: 

a) para assegurar a execugão de . lei 
fedl!(ral, estadual ou municipal <arti-
go 18, Il; · 

b) quando ocorrerem abusos na ges
têio dos dinheiros públicos (ar.t. 18, 
IJ:, e.~ art. 146 § 2.0 do projeto pri
mitivc>). 

O novo projeto, portanto; agrava 
as precedentes restrições com mais 
e$ta faculdade· de se nomearem' os 
prefeitos das bases militares, impor
tantes, e com mais o poder, que se dá 
acs Estados, de intervir na vida mu
nicipal, sempre que o município recuse 
ou dificulte a execução <!e lei federal, 
estadual ou mu:llcipal e quando o 
prefeito malbarate os dinheiros c!o 
povo. 

o caminho parece estar aberto, pois 
para a tutela dos municipios. pelo Es
tado: iniciada essa manuntissão em 
1934, e agravada., -a.gora, como tudo 
está indicando que o será, em 1946. 
.- daqui para o futuro, a cada neva 
constituição, ou a cada reforma. cons
tltucional, teremos outl'a.s tantas so-
negações do poder das com'Ulla.s. · 

sr. Prl!sident.e e Srs. Constituin~ 
- êste ramo por que enve!'eda, - de 
doze ano.s a. esta. parte, - o nosso di
reito público, - no que ·mteressa. à 
Vida. local, - SUbverte, em seus ali
cerces, a Instituição do municiplo, no 



-402-

Brasil, e gera. uma contradição paten
te na. estrutura do nosso regime ins-
tituciónal. . 

Em verdllde, - a autonomia dos· 
municipios, en1 n~ pais, é tão an
tlga como sua história. Fci pelos mu
nicípi<>;;. foi pela autoridade indepen
<l6ncia, e prestígio de suas câl'.llaras ou 
oonseU10.s de vereadores, que as nos
sas populações. ~ nos centros litcria
no.,, mais densos. e no interior, mais 
remoio e recondito, - por tôda par
i.~. - <iemeçaram a sentir o poder pú
blico, a coo1hecer a liberdade, a gosar 
a..; gcu-a.ntias eia lei e a exercitar uma 
consciflncia política. ·. 

Ess:., auto-determinação dos muni
cípios deitca1,, raízes tão fortes e tão 
profundas, - que mais tarde, quan
-dv o pais. - já. sc•berano, - preten
deu sui>metê-los à vigilância e à di
I<.'\'áO do centro, - as normas que se 
}}rei;creveram 13ara êsse efeito, - em 
si excessivas e estreitas, redundaratn 
in-0perant.es, não foram respeitadas e 
ficaram letra morta. Foi o que vimcs, 
ele fato, com a lei de 1.0 de outubro, de 
1828, que· organizou, no Primeiro Im
r•él'io, os nesses municípios. Na e:,;
P.ressão de Cortines Laxes <VV. Re
!fimentc das -Cdmaras Municipais, 
1885. págs. n.-v e XXvl, citado p0r 
Fernando.Antunes, - O Município no· 
Brasil, 1926, pág. 27) - os princípios 
que esta lei consagra, ficaram- ... sem 
vl<la, na prática, cu se:at efetiv.!da<ie 

· nas relações dôS municípios para com 
o~ g·:wernOG geral e provinciais. 

A mesma coisa aconteceu, ma.iS 
tarde, quando o Ato Adicional de 1834 
petenãeu, com igual rigcr, dimfn"Qir 
o poder municipal. e ditar o das 
províncias: os municípios, submetidos 
a uma ~ntralização opre=a. foram 
entregues, de mão.s atadas, à.'! asseni-
1'léias provinciais e acs presidentes de 
provin.cias. · · 

A i-eação não se ºfêz espera.r e a lei 
de interpretação . de 1840 procurou 
atender·· aos reclamos diuturnos das 
c!im.a.ras: era Mister solver cs con
mto.s cotidianos que explodiam entre 
o.s costumes do sei/ government e as 
eicigências coa.tivas do dil-eito escrito: 
Restituiu-se, então, às adml.nlstrac;ões 
lccais, · a sua policia. e a gestão direta 
das negócios da sua economia. 

Mas, não se pode dizer que essa 
· devolução de poder f&se tudo: os 

municípios continuaram a e1Ceroer a 
sua· autonc·mia de fa:to, e a exigi!

. através de -todo o Begundo Impérlo,
·mals direitos, mas franquias, mais 
poderes. 

Quando foi procla1I1a.da a ·Repúbli-· 
ca, - a instituição municipal no Bra
sil respirou, prcfumlamente. - liber
ta.da e desoprimlda. Pouco depois, a 
Constituição de 24 de Fevereiro ins
creVia no seu texto êste principio de
finitivo, que seria a essência da nos
sa doutriana municipalista: 

"Autcnomia do município em tu.d,(, 
quanto respeite ao seu. pei:Úliar inte-
rêsSe•'. . 

Vemos, pois, entre nós, com a sua · 
fôrça irresistível, a tendência do au
to-govêrno, que orienta e conduz, se
gundo as suas próprias conveniências, 
os agrupamentcs politicos, locais, em 
todos os países do i:nundo civilizado. 

Mas, ·não tardou que· se manifestas:-
sem, ·na vida municipal, brasileira, o:s 
fatõres de aniquilamento e de morte. 
Como em Portugal, na França, na 
Inglaterra, nos Estados Unidos. =· 
cada qual com as suas. .,cculiaridades, 
- as causas do retrocesso. ou de es
tacionamento, de hipertrofia ou de 
inanidade, começaram, a exercer-se, 
desde ·logo. E vimos através de tôda a 
hiStõrtir-.epublicana, - nessa larga· 
fase de normalidade ·brti."oleante;-que- --· 
foi o período de aplicação ou d1: vi- ' 
gência da Constituição de 24 de Fe
vereiro, - êste conflito permanente: 
os municipios que lutavam pela sua. 
autonomia e os Estados que penetra-. 
vam cada vez mais na sua esfera ju
risdicional. 

Em vérda-de, durante os· primeiros 
trinb anos de Repúlolica, - ua maior 
parte dos casos. - os nossos municí
pios nada mais erazn do que siln'.Ples 
circunscrições eleitorais e tributá.rias: 
Com: o sistema de reeleição indefinida 
dos prefeitos e dos conselheiros, que 
correspondia, com ligeiras variantes, 
ao espirita de inêrcia e continuidade, 
no govêrno dos Estados, a vida 
municipal se estagnava e de1'inhava, 
na inação, ·na incapacldaode e na ro
tfna. 

Houve prefeitos, antes de 1930, que 
· exerceram ·o seu cargo, <turante mais 

de 25 anos; foram eleitos nos primór
dios da priJnelra República e àir-se
ia que, fieis à sua devoção, se fizeram 
reeleger. sémpre, para poder leVá-la 
ao túmulo... . 

tsse marasmo e êsse enlanguecl
mento, - que nem sequer os pleitos. 
eleitorais a bico de pena desentorpe
ciam, - se explicava, até certo pon-. 
to: não havia oposição, ou quando··_ 

·esta, acaso, despontava;--tbnidament.e, · 
se tomavam, para logo, - na previ
são de um surto mais perigoso dê in-
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conformismo, ~.as providência.5 drás
ticas, decisivas, que os interêsses da 
situação aconselhavam. _ 

Se admitimos, pois, - como deve
mos adniitír, a bem da verdade e da 
just.içà algumas exceções que dig
nificam, - segmentàriamente. aqui 
e :i.li, um munioeipio ou outro, - o 
qua4ro geral do Brasil era êste: o 
município .:.Yivia, até 1930, uma vida 
primá.tia; - ao mesmo tempo patri
arcal e feudál, - simples e pachor
renta. 

Não tinha rendas, senão para pagar 
os seus funcioná.rios-.· manter uma ou 
duas escolas públicas, reparar, sõbre 
um arreio, um pontilhão; os p:coble
ma.s da higiene, - as águas e esgotos, 
- ela saúde pública, - os hospitais, 
o· saneamento, a limpeza das ruas, -
óa assistência, o amparo à men-d.ici
_dsàe. ao ~esemprêgo, à infância 
aba.::idonada, - da economia, - os 
transportes, ·as estradas, tu.a.o o 
que podia impulsionar. parã a frente, 
a. vioa local, - era apenas objeto de 
remotas cogitações, quando não era 
esq~ecido ou relega-do -a um segundo 
plano. " 
Q~ando o município despertava 

' do seu letargo e arquitetava uma 
obra. administrativa de. certo relêvo, 
como faltavam as. rendas e não ti
nhamos o crédito interno organizado, 
- ha,;a sõ um recurso: o em:prés
tim::i externo. Para tudo, se recorria 
a essa panaceia, - para construir 
uma ponte, para custear uma usina 
de energia elétrica~ para abrir uma 
i:!Strada. 
~as e empréstimo, que passou, as

sim, a deser'lpenhar a função dos or
çamentos ordinários. _.:.. pois até se 
fizeram empréstimos para pagar o 
funcionalismo, - era o sintoma.. a 

· re•·eração. a prova. das rendas mise-
. ré.veis do município, - e essas ren
àa.s deficitárias, à sua vez, eram o 
espelho da vida econômica, munici
pal. rarefeita e insignificante, - da 
incapacidade administrativa, e da 
aplicação inadequada e doméstica ou 
àesb.onesta dos dinheiros públicos. 

qs Estados· não_ opunham remédio 
algum a essas doenças crônicas dos 
municípios, assim refletidas no _seio 
do govémo. 

Quando se dava a intromissão es
tadual nos municípios, - essa inge
rência, era política: - ou se fazia 
)lela indicação dos prefeitos ao su
fri:gio dos co-mu.."1icípios, ou pela. no
me.açã,.o de µrefeitos em carater prn~ 
>iEório. Não se pode dizer, :portant.J, 

que existisse, de maneira generaliza
da, um ela.mor de reação autonomista, 
nos r.aunicípios brasileiros. entre 1891 
e rnsn. o que havia, - isto sim, -
como un1 lato comum. como regra, 
- era o paradoxo de uma autonoll"ia 
J~dulária e indigente. Nada n.a~ 

natural, portanto, que no vórtice polí
tico de Trinta, - êsse vasto caso de 
anseios e reformas essenciais, - so
b1ep:lirasse. - nu:n realce esponti
nco,· por zua i:.11ptJr;:.â11cia e por S'J.l. 
f;!-avidadc, - o problema elos muni
cípios, com suas c~ises. 

.. Aconteceu, ent'1o, o que sempre havia 
acontecido. no JJ.'lff«ào: atribui-se ac>5 
e:~cessos da Butonomia. local a ca11~:i. 
de todos os males que afli!!:ian1 as co
munas: a autono?nia devia rcsµo11-
di:r pela insc1vência dos munlcip~cs. 

PclD abuso dos empréstimos exter
nos, pela incúria das administrações, 
Pela estreiteza da vida econômica e 
.sccinl. --

E -como era na autonomia que es
tava todo o mal, - era preciso res
trinsir a autonomia, para curã-la. 
Esta compreensão simplista do pro
blema determinou as providências o,11e 
avultaram a seguir. - e que tão be::n 
caracteriz..~vam a;orii. em 1930, como 
outrora, em 1823. - o-· surto centra
llzador: tivemos os Departamentos 
elas municipalidades, a proibição. pura 
e simples, de empréstimos externos. 

·a. intervenção. estadual. Hoje, ainda. 
~ repito. - se pretende levar adiante 
~sse · processo histõrico: é o que re
~ulta..do projeto, onde o vemos exas
J.lerado e agravado. 

Mas, pergunto, Sr_ Presidente e 
ISrs. Gonstituintes, -. essas restri
~ões da autonomia mu..-i.icipal, - as 
de 1934 e as de 1946, - serão o re
!néd!o para- os males que abastarda
vam os municípios, na primeira Repú
blica? itsses males ainda subsistem? 

E' compativel com a forma de go
\'êmo. sob qual vamos indubitàvel
lllente. continuar. - a federação?: 
é coerente com o regime que há de 
ser. por certo, doutado, ainda uma. 
'Vez. - o pre§idencialismo? Respondo 
]lor minha contr e risco: de um lado. 
- não ê cerceando a autonomia dos 
inunicipios que êles se livram de suas 
crises, de sua penúria ou de seu des
govêrno: de outro la.do. - as restri
~ões da autonomia dos municlpios 
não condiz com a forma federativa 
e com o regime presidencial. 

Nada mais fàcil que demonstrá-lo. 
Já vimos que a atitude de reação do 
poder central contra o poder local. 
foi a centralização administrativa, de 
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mãos dadas com a centralização Poli- maire, que é o.chefe do executivo das 
tica. Esta tem sido a explicação tnaís câmaras, - acreseenta o grand-e este.-
adequada tia= a depressão munici- dista, - é onipotente CV. La Centra-
pal. . lisation, 1845, proj. 4 e segts.) ;_ e, na 

Sem dúvida, se quisermos furar as lição Percy Ashley, o prefeito. que é 
causas dessu estaguação ou dêsse re- o chefe do executivo nos D;partamen
trocesso. - encontraremos· que · essas tos, detém, na sua c'.rscunscrição, para. 
causas foram múltiplas. o seu uso próprio e exclusivo, - todos 

Assim, ja no primeiro século da os poderes de todos os ministérios 
idade moderna, - 0 muriicípio, - (V. Le 'J)ouvoir central et les · pouvoirs apenas saído da suo. pujança. e do 1 seu.. prestígio medieval. - entrava em locau:z:; 920, pre>j · 75) • 
cleclinio, por fõrç:i. daquelas "condi- O maire é eleito pzlo conselno mu
ções deletél:ias", a que alude Alexan· nicipal e o prefeito é_npmeado pelo 
dre Herculano: a magistratura ex- . presidente da República, sob propostas 
clusiva, a separação material das do ministério do :nterior; - mas, as
cla..~es pobres. a desigualdade entre sim como o prefeito pode ser d:órnitido, 
os vizinhos e estranhos. livremente, pelo poder central, - as-

Mais tarde. observada a evolução sim, também. o maire está sempre na 
uolítica dos poYos. _ a essa.s deter- iminência de ser afastado ou demiti
ininantes, ~ucederiam outras, igual- do: "Na sua qualidad·e de agente do 
mente decisivas: a extrema pequenez,,. Poder central. o maire, - d!z aindA 
dos territó:tios mur.icipn.is, a sua di- AshleY, -- pode ser suspenso. , . pelo 
Visão artificial. geométrica, a inimiga prefeit-o--ou-peJo ministro do interior 
de todo patriotismo local, - a falta e pode ser demitido por um· decreto. 
de um município modêlo, a escassez presidencial". (V. Pel'cy Ashley, op. 
das rendas, os empréstimos abusivos. cit. pag. 89). 
o d·esc~do dos serviços públicos, o ' Os males que êsse sistema.· tem acar
poder unipessoal, os privilégios. o íi- l.'etado à França, estão caracterizados 
lhotismo, a corrupção política. a au- por estas palav-ras de Edgar Quinet: 
sência de elites e, - por trás de tudo O go\·êmo francês é um colosso de 
isso, - o desbterêsse da juventude cabeça prod!giosa, mas com pés .de 
·pela vida do terrunho, o fascinio argila. !V. La .Revolution, pag. 184 \ ; 
das grandes cidades industria:s, com os ·Departamentos, e as Comunas, 
os seus eniorêgos, os seus estímulos. centralizados totalmente, nada m&zi 
os seus prazeres. as universidades, os são do que 8imples expressão geogrâfi
qua,rtéis, - numa palavra: ·o êxodo ca, no testemunho de :Saudrillart (V. 
rutal. Les populations rurales de 1a· France, 

Má"s, repitamos: uma causa tem c:tado Por Le Brum, op. cit. pag. 55). 
sobrelevado· as demais: é a centrali- Por isso, Hipólito Jaine pôde dizer, 
zação administrativa, de par com a . que "acima da Comuna. quase morta., 
centralização política. Com :ntermi-. o Departamento está com'))letamente 
tências, sob ritmos irregulares, ~ di· morto" 0l. Le regime moderne, vol. 
versa em cada pais, - a intromissão I. pag. 395). 
do govêmo do Estado ou da Nação, E!s Por que a imensa maioria dos 
nos govêrnos loca~, eis o mal de todos sociólogos. dos estadistas e dos politi-
os males, - a causa de tôdas as cau· cos franceses pede.· a uma voz, com 
sas.._ do ailiquilamento e morte dos veemência crescente, a d·~scentraliza-
municlp!os. ção, - a autonomia das adm'nistra-

Se nos dermos, :realmente, ao traba· ções locais. o auto-govêmo, - para 
lho d-e auscultar a opinião dos auto· as.Comunas e para os DepartamentoG. 
res, nos diversos países, a êsse respel· Enquanto a PortugaJ,'.a situaÇã.o 
to, só encontramos :reprovação, protes· era quase a m·esma, até à República, 
tos, clamor. e não me consta que melhorasse: as 

O govêrno local, frnncês, por eleem· câmaras munictpais são eleitas pelo 
plo, nada ma:s é que uma delegação povo e é seu presidente, em tôdas as 
do parlaniento. E' Paul Deschanel, funções executivas, o vereador mais 
---.o malogrado presidente, - quem o votado; o poder central, porém reduz 
dis: . a nada êsse simulácro de .autonomia.; 

"TOda a adrnlnJstração da C<>mu· as p:roVidência.s adotadas, para êslle 
na. está nas mãos do maire. e quase fim, são drást!ea.s: a) um decreto do 
tôda a administração do Dei>art;a- govêrno do ant!go regime, e ainda em 
menta está nas mãos do ·prefeito. O vigor, permite ao govêrno central dls· • 
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solv·er, quando bem o entender, as 
câmaras municipais; b) em todos os 
mwlicipioo, - como representantes do 
govêrno central, - por êle nomeados 
e por êle demissi-v<is, - hâ. um con
selho de distrito e um governador Ci
vil de distrito; eissas autoridades dir'.
gem, controlam, anulam .o~ autorJ. 
zam todos os atos administrativos :io 
conselho muz1icipal e do seu presiden
te (V. J. Félix H2nrique Nogueira, 
O Município no século XIX, pag. 82 
e segtes.) Mas, a centralização, em 
Portugal, assume, a'.l:lda, outros as
pectos, - muito mais graves do que 
êsse do contrôle administrativo: é a 
desmunicipali.zação dos serviços públi
cos; desde os fins do século XIX que 
se processa êste regime de degradaçil.o. 
·•A verdade, escreve Lino Neto, é que 
poucas são as atribuições que, apos 
1896, não tenham sido confiadas por 
ruplomas espec'.ais a outros organis
mos ou autoridades, e os que ficaram 
nos mesmos oi:ganismos <nos municí
pios) têm o seu-âmbito extremamente 
re.stringido., (V. O Município em Por
tuçal, pag. 88) • Também, como fator 
de centralização asfL"dante, anarqui
zadora e obstrutiva, - es·tá a incrli•el 
profu$ão de le'.s do poder central sô
bre a administração cios municípios. 
os· códigos administrativos se têm 
sucedido. sempr·~ e sempre. - e para 
todos os atos, para tôdas as providên
cias, para tôdas as possíveis iniciati
vas dcs conselhos, - há muitas 12is 
centrais. contraditórias,. que se ema
.ranham e se auto-revogam.· .• ,,. 

E' por isso. igual.n:tente. que desde 
a critica d·z .'1.lexandre Herculano, -
no meadcs do século passado, - a au
tonomia dos municípios portuguêses. 

Teni sido a cláusula · programática, 
obrigatória e declarada, de todos os 
partidos. E nem se diga que, nêssas 
paise&, a dupla centralização, q .um -
tempo administrativa e política, e o 
i·esultado necesário das suas ir1St\t11i
ções; em verdade, - o govêrno de
partamental e comunal, francês. ou 
o govêrno municipal, de Portugal, -
não resultam do seu unitarismo e do 
seu parlamentarismo combinadl!S. 

Se, de fato, a fonna. e o sistem!l. 
de govêrno. da Nação se refletisc;'?m 
nas = diVisões e subdivisões adn1i
nistrativas, locais - não se veria, 
como se vê, ou como se via, até bem 
pouco, naqueles pa!ses continentais, 
esta contradição: no centro. o parla
mento delibera e eJ<ecuta, por Inter-

médio dos gabinetes; ai os poderes 
legislativo e executivo se entrozam; 
na& comunas, porêm, ou nos municí
pios, os c;:6nselhos deliberam mas não 
executam; quem executa ê o ma.ire 
ou é o prefeito; aí, portanto, o poder 
legislativo e o poder executivo estão 
separados, - como em qualquer re
pública presidencial. 

O que vemos, em sintese, é ums 
centralização absolvente, em que nem 
mesmo se guarda a coêrencia da:: ins
tituições. 

'reria sido muito mais lógico e mais 
propício. sob todos os aspectos, -
que as nacões continentais. t:j,p itn.
buidas das doutrinas britanizantes de 
Montesquieu. - seguissem. pelo me
nos. o sistema britânico: af, o re!rlmc 

· Parlamentar do centro se extende n 
tôtlas as as circunstâncias locais. - .
ao conc1.ado administrativo, ao distri-
to rural às paróouias. aos burgos mu.
nicipais. aos distritos nrban.os. 

l;;m cada uma destas divisões do go
vê:rno imdês. há um conselho: po.ra 
o condado administrativo - há ~ 
consell10 de condado, para o distrito 
rura.l. há o conselho de distrito. -
para as pa.róquias. há o conselho de 
pa.róardas, para o lJ11rqo municipal, rã 
con:;c1ho de cidade. - e. Pm suma, 
Para rs dlstTitos urbanos, há o co11.se
lho àe distritos urbanos. 

Pois bem. - cada um clêstes conse
r,o:n.•~lhos se snb-divide em comissô.<?s 
de admini,,tTaciío. pa.ra determimi.do 
setor da ativMade edilicia. e essas '-'º" 
missí'>e.•. deno!s de deliberarem. ex~

cu.tam, eles -próprias. as suas delibera
ções. 

o noder 1eg!slatlvo. nois. e o podr:
P.lc:ecutivo se ·confundem ou se conti
nuam, sem solução de continuidade. 

Existe nesse sistema UII)a idéia 11e 
çcwêrno renresenta.tivo. elevada à s11a 
q1.üntes~ência: os homens eleitos pelo 
Povo para exnrimir a sua vontade 
nas leis e decigões. que adotam. são 
ta.mlJém os homens (!Ue executz.m 
essas leis e essas declsões. 

Mas. há outro asoecto do govêrno, 
- nas Dhas Britã.nlcas. - não obser
vado oelas nações continentais que 
sofrerâm e se arguiam de ter sofri
do o influxo de suas Instituições. E• 
que. na Inp.:laterrn. o contrôle adn:t · 
nis1.rativo do poder central sõbre " 
POder local. é meramente persuasivo. 
Rã. lnàubitàvelrnente. uni número im
pressionante de boards ou departa
mentos 011e exorimem e transmitem 
aos conselhos de condado, de d!stri-
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tos ou ºde_ cidade, o pensamento do 
govêrno central. 

Mas. êste -pensamento não se con · 
verte em ação direta; recomenda. 
acon&elha, adverte; e o lllais que faz 
para aclminstrar. é recorrer à lei m: 
à recusa 'da prestação orçamentá~a. 

Por isso mesmo, - todos os confli
tos -entre os Departamentos centrai5 
e a> autoridades locais ou - entre as 
autoridades públicas, - de qualquer 
nature7..a que SP.jam. são reguladas 
pelos tribunais de direito comum. que 
lhes · aplicam os princípios do direito 
imcfonal. <V. Percy Ashley, op. cit.pã
ginas 10 e ll). 

Se passarmos da Inglaterra para os 
Esfados Unidos. - o"bservamos ç~e .ª 
s11a Con.~tituição federal nada dispos 
:<ê~r~ a autonornila dos municípios. 
A -e~nlicacão disto nos é dada pelas 
próprias Õrigens da reJ?úblic;:a norte
arnericana: a no"Va nac?onal1dade co
mei:ou por ser uma- confederação de 
E~tado~ sober:mos: resultou da von
tade cie suas colônias; estas é que lhe 
deram os direitos crue constituem a 
subst:mcia de sua sobel'ania . interna 
e externa ..... 

Mas. entre êS!les direitos outorga
dos à Nacão. pelos Estados. que a. 
constituíram. - ·não constavam a 

- criacão e a organização dos mmtlci
pios: os :F..stados os reservaram para. 
si, portanto. Daí a com;eqüência ne
cessária: faltando. como falta vi:'- na 
Constituição .federal. uma norma que 
garantisse a autonomia dos municí
pios, e sendo a concessão desta auto
nomia um direito reservado dos Es
'tados. - êstes ficaram livres de con
cedê-la. de negá-la, de ampliá-la ou 
de restringi-la. --
. Em suma. - faltai;ia aos mumci
pios norteamericanos uma garantia 
fed~ral contra o poder estadual. Em 
verdade. não há autonomia local sem 
isso. e pôde-se dizer que tal autonn-
mfa - é isso. . . . 

Ê. de fato.· se um.. P<>der supenor, 
- no caso o POder federal -. não 
011torga aos municípios as condições 
jurídicas da sua permanência e ela 
sua liberdade, - é claro que os Es
tados podem feri-los de morte. quan
do quizerem, ou podem pôr nas suas 
constituições tõda~ as regras coerciti
vas ou todos os li!Ilites e impedimen
tos àquelas condições de vida. 

Foi ísto, com efeito. o que ocorreu: 
soberanos, os Estados, na sua auto
formação interna, - sujeitaram .:is 
municípios nas S1:1as origens. pelo· me- . 
nos, ao poder absoluto, proteiforme e 

incoerente de suas assembléias legis
lativas. 

A vida municipal ficou. então, de
samparada, em face dêsse arbítrio le
gisferente. Para cada função, para 
todos os serviços. - a todo tempo, -
havia uma lei, um regulamento. uma 
norma. que os parlamentos estaduais 
iam elaborando cóm a fecundidade e 
a proliferáção dos interêsses mate
riais ou politicos. insatisfeitos. ou dos 
erros. dos equivocas e dos tateies. a 
que levam a ignorância e a inexpe
riência dos congressos, sôbre os pro-
blemas municipais. . 

Mas. feita a lei. - o · poder legis
lativo. esta dual. não tem qualquer in
terferência, direta ou tnrureta. na sua 
anlic·3Çào; esta incumbe; de modo ex
ciusivo. aos niunicipi..os~ e se exerce
uor intermédio dos conselhos munici
pais ou de cidade. que deHberam. e 
dos maires. que executam. · 

O Estado. Pois. não exerce a maiS 
leve SO!nbra de contrôle funcional sõ
bre os municípios. Quando as leis. não 
são aJ)licadas, ou são violadas. -
quando há a·husos, Uegalidade, preva
ricações. atentados, ao interessado -
J:>S,r.ti.C.u!ar ou !Sera!. - só há um meio 
de contrôre-: -é- o recurso so poder. j:u- __ 
rídicO. 

:i=:ste é que policfa os município$, 
êste é que os chama à ordem, êste 
é que desmancha o que êles fazem e 
os obriga a tazer/tle outro modo. 

Mas. atualmente, o próprio .poder 
legislativo de certos Estados. não dis
"Póe mais do seu antigo arbitrib: é 
que, he>Je. a instituição da home rule. 
na América do Norte. ganha terre
no dia a dia; são numerosíssimos os 
mnnicfpios que t:onquistaram esta 
garantia. Pqr ela; a administração 
local não fió se torna autónoma. 
como ainda e sobretudo. se preVi
ne contra o poder legislativo esta
dual: no dizer de Osv.aldo Trigueiro -
a kome rule é o sistema pelo qual os 
municipios - ou melhor - as cida
des, - se outorgam, elas próprias, sob 
õ referendum popular e com: o assen
timento oü o Silêncio do Estado - ver
dadeiras constituições <v. O . regime 
dos E8f;a.dcs na América do Norte 
1942 pág. 266). . 

É êste. aliás, o sistema hrasi1eb.·o 
de leis orgânicas. votados Pelo con
selho municipal. Nf.o se pode, entre
tanto, dizer que os munidpios, depois 
de obtidas a.s suas cartas, Po1' esta 
forma, fiquem livres de fazer o mal, 
sem peias, sem freios,. sem condena-
ções. - · 

.' 
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Com o seu instinto de govêrno, o 
·homem que governa procura, êle mes
mo. l1mitar a sua liberdade. E é as
J;im gue, na América do Norte, 
qua,ndo cessa ou se reduz a.o mínimo. 
a ação legislativa do Estacio, - quan
do aumenta e se multiplica o poder 
-Oo município, e quando o jcdiciârio 
controla êste poder, a posteriori. - o 
próprio município se desfaz à~ um:i 
parte de suas prerrogativas, 9 bem 
do interêsse comum de sau bem gc
vêrno .. da probidade e d:i eficiênc! -:i 
de seus órgãos. 

Foi assim que surgiu na ~êminis
tração - loéal dos Estados Unidos. ~
instituição do city - mana:ger, - is:o 

-é - o gerente dcs negócio.; munlci-
pais; consiste isso em entregar. a ad

/ministração do .município, --'- por de
cisão do seu conselho e do S':!U ma:-!}or, 
~ o chefe do Executivo, - a um nd
m!nistrador especializado e imparcial. 
- isto é - a um técnico, estranho 
às atividades políticas. - a um ho
mem indicado por uma scx:iedade que 
~e dedica, unicamente ~ prep~.raçã-i 
de especi111stas em assuntos munici
pais: a Interna.tional city mcmager 
association. :tsse funcionário - o ma- · 
nager, tem poderes quase absolutos, -
mas; é deniissivel ad nittum: repre
senta, na atualidade. com a<;§.o ex~

cutiva, o que representava, Gutrora o 
supen-i.sor, - ou superitenc:!ent;e .. o qu1:1 
o Estado de Nova York elegia, aind.:i 
na metade do século passado. 

J::stes da<!os, Sr. Presidente e Se
nhores Constituintes, nos mostram, 
e:c-a.bunàantia, q.ue, de fato, nos paí
ses continentais da Europa, o eontrô!e 
municipal. pelo Estadó obedece a um:i. 
lei de ferro; mas que, ao contrário 
nas Dhas .l3ritânicas, há um comple
xo de órgãos centrais que tnterveem 
nas atividades locais. isto é - na exe
cução de certcs serviços c;u~ não se 
c-onsideram própriamente sc:r.-iços mu
nicipais, porque afetam, de qualquer 
modo o interêsse comum. - a saúde 
pública, o ensino a assistbcia social: 
- mas êsses órgãos centr:!is. ao in
t~rvir. nas práticas administrativas. 
n:i.o o fazem, para 'executi-le:s, - se
não para fiscalizá~Ias e. vlgii-:as. por 
meio da lei, da regulamentac;ão, da 
persuasão e ·.llo conselho; nesse pais. 
- só há um contrôle defiru;;1;·0. com 
2 devida coerção e a .devida ;>enalida
de: - é o contrõle do poder judiciá
rio atravês das regras do direito co
mum. Na América do Norte - à se-

melhança da Inglaterra - podemos 
dizer que a lei manda aconselha e ad
verte - mas que também só o po
der judiciário· controla, impondo a 
sanção ou a pena, que a lei prescre
veu. 

Perguntamos, o.gora, Sr. Presiden-
te, - que solução con,•ém melhor :io 
Brasil? A Portuguesa, a Francesa, a 
Inglesa ou a Americana? Entende-

7 
mos que. o nosso regime político, -· 
import:>dc, ::as suas origens, dos Est.:i
dos Unidos, - não seguiu, em assun-
tos ·de autonomia municipal, senã0-
o rumo o que estã cscritc cm suas ins
tituições governamentais. 

Se adotamos a federação como for
ma. e o presidcncblismo, como regi
Il).e. de govêrno. para o nosso pais. -
devemos adot:ir as suas conseqüên
cias, por tô:la ).Jar:e: os municipios 
devem ser autóncmos, para que ...essa 
autonomia reflita e plasme, no mi
croscópio local, a estrutura institucio
nal da nação; se adotamos o ..t1residen
cialismo, na República e nos Estados. 
- isto ê, se aceitamos a separacão 
de poàei·es, com.o esquema da aÇão 
governativa, na sua totalidade, - é 
necessário, igualmente. que a delibera
ção e a execução estejam separadas. 
ns administração dos municípios. 

Só um poder central deve intervir. 
portanto, a posteriori, para a repres
são das deformações, violências e abu· 
sos da autonomia; êsse poder, no 
Brasil, - onde não temos o conten
ciosos administrativo e nos faltam os 
conselhois de estados e de ':!linistros 
e os conselhos de distrito, - só há 
cl.e. .. ser um - o Judiciãrio. 

Mas, ê bem de ver que os nossos 
municípios não podem voltar ao pas
sado; não podem reincidir naqueles 
excesscs, naqueles vícios e naqueles 
<:riines que, não raro. desci\tur:u:am e 
desautora1·am a sua autonomia. 

Entendamos que os tnunicípios, no 
:Srasil. tnais do que nos Estados Uni
dos, devem eucontra:i.. fora da ação 
dos Estados. - a solução que exige a 
torreção dos ·erros antigos e a preser
vação da dignidade e da eficiência de 

. que se impregna, como se fôra a sua 
essência, - o conceito mesmo de au
tonomia. 

Não POde a Constituição Federal ou
torgar aos Esta~os o pader de orga
nizar os municípios, de dirigirem, de 
policiarem ou de limitarem a sua. ad
ministração. Os próprios municípios é . 
que devem orgãnizar-se a êles Próprios 
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·é Que devem escolher . ou formar o Também, não concebe que se entré-
órgão que os devia controlar. . gue a supervigilãncia de sua econo

mia e de suas finanças aos tr1bunau Não podemos voltar ao escândalo dos de contas dos Estados, porque trans-
empréstimos municipais. à b!!-ncarrota, formaria êsses órgãos de jurisdição 
à insolvabilidade. à anarquia cont~- purumente administrativa e graciosa., 
bil, ao esbanjamento das renr:J.as pu- com a sua nobre tradição de impar
blicas. à inércia administrativa, ao cialidade, em arena de lutas política.o;;, 
abandono do serviçó de interêsse pú- >iolentas. 
bllco às municipalização excessiva, Do mesmo :nodo a criação de um 
anti..'.econômica e anti-financeira, órgão estatal. _ para a orientaçã<; 
nem às desmunipalizações. dcssonaiites financeira e ! técnica dos município&, 
dos mun.ic!pios, que foram !!- .miséria _ me parece uma idéia perigosa, por
" a falência do regime murucipal, no que, dado o prestigio natural de sua;; 
Brasil, através de centenas de comu- funções, - dentro de pouco temJ)<>, 
m:s, durante os primeiros trinta anos se transformaria,· taml:lém, -em órgão 
da República· · político, reacionário, que se apodera.-

Podemcs dizer, com todos os autores, ria da autcnomia municipal e a fam 
aue é necessários o contrôle financei- desaparecer. 
rºo das comunas mas logo perguntare- sou de opinião, portanto, Sr. Preri-
mos com êles, quem exercerá essa tu- dente, e Srs. Constituintes, que os mu-
tela '? Eis a questão· . niciplcs brasileiros devem ser os dcncs, 

Esta vigilância do corpo ~e~l!l-tivo os senhcres absolutos do seu govêrnc 
inferior, - os conselhos mumc1pa1s, - - e, para isso, antes de tudo, devem 
deve ser atl"ibuida a um consellio ele- -àignificar-se e elevar-se a si mesm0>:. 
tivo superior, ou ao agente do pcder E conêfiÇãó sine qua. non., nesse .. case, __ 
cent::-al o prefeito ? Ou, então, é J?!e- que a vida municipal saia do maras
ciro dividi-la entre os corpos eletivos mo econômico e por via de consc-
e os agentes do Estado; e em que me- oüência, do mar:ismo financeiro e ad
dida? Já vimos como se controlam ministrativo. "'Tão há outro meio <1~ 
os municfp5os na França e em .PoJ'tu- impedir ·o êxodo rural, senão, a va
gal; na Bêlgica e na Holanda, se~ll!.1- lorizacão e engrandecimento dos mu
do Paul Daschanel. - era a com1ssao nicipiÕs; e nãc há, também, outro 
permanente do. Pl!rlnmento, eram os meio para esta valorizaçi?.c e para êst<? 
eleitos da provmcia que tutelavam, engrandecimento, senão a riqueza ma
antes da guerra, a adminis~ração co- teria!, - simultaneamente com a ex
munal; a mesma coisa ocorria na Itá- pansão da cultura e da ch'ilização. 
lia e na Espanha; na Prússia era o Impõe-se, pois, que se desenvolvam, 
comité de cfrculo, urba,no ou rural; nos municípios, com os seus meios ur-
na Austria e na Húngria, eram o exe- banos, as condições que fazem possível· 
cutivo e o parlamento central. Nenhu- a prosperidade das capitais. 
ma dessas formas de C'.Jntrõle nos po- Essas condições se r~sumem no tri
dem ser aplicadas. Precisamcs encon-_ unfo e na satisfação do homem mu
trar, antes, uma fórm.ula que se a.d~p- nicipal, de:i.trc do seu município. te ao nosso regime e a nossa tradiçao. 
Se os mun!cipios não podem navegar Como consegui-lo? 
a. deriva como há 16' anos atl-ãs, - Fomentando, :multiplicando, explo-
também ' não podem ser rebocados rando tôdas as fôrças de crescimento 
pelos Estados - porqu!'l isso ainda que ai se manifestem e se descubram. 
seria pi<lr que tudo, pois o contrôle Se as capitais at~em as populaçõe& 
administrativo. estando sempre o go- municipais, porque possuem as suar 
vêrno dos Estados nas mãos. de um indústrias para as aspirações de tra·ba
partido acarretaria, necessàr1amente, lho e de fortuna, as suas i.m;tit:Wçõea. 
o contrôle pc;Jitico. os seus estabelecimentos de ensmo, os 

Não se recomenda. portanto, a cri11- seus colégios, as suas universidadee, 
ção de órgãos estatais específicos, para para as suas aspirações de aperfeiçoe.

. .aquele fim; muito menos ~e admite mente, materi!f.l e espiritual - OI. 
que um. órgão po E;stado o faça. seus bancos, a sua organização de 

A reprodução dos Depa:rtamentos crédito, para a real!zação dos empre
das mu.nicipaliàa.des seria. um êrro; Isso -endimentos · - os seus serviços d~ 
daria, de novo, o mesmo resultado que saúde, de locomoção de assistência, <!€ 
já deu: 0 estrangul=ento ou a sub- segurança, para os anelos de so'!>revi
servlênc!a da autonomia .local, ou a vêncta e de paz, - então, senhores, fa.
morte da. iniciativa e do poder er!ador ça.nios que todos êsses estim],llos, ti<!· 
dos municfplos. ,, dos êsses fatores, todos êsses benef1-
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~ios posam aparecer, :·ealiZar-se_ e 
•:xistir nos municípios. . 

o h<>mem, irá sempre, através do 
mundo e das suas vicissitudes, à pro-

-~ura da vitória sôbre si mesmo, e do 
!!'OZO do maior bem; e se êsses B1nseios 
quando surgem e se afiriuam, não po
<:!em ser satisfeitos m:is municlpios. 
:ninguém deterá. ai, os hc.-n'!ns que :J.i 
:aasceram. , 

A cidade, a capital, o arrastará, cozn 
a fôrça de um vórtice invencível. 

Transportes, indústrias, conforto, en
.Nno, ordem - eis as condições indis-

- ~nsáveis para fazer que a vida mu
llicipal seja digna de ser vivida, por 
mn homem que sente pulsarem no seu 
.,;rganismo com a süa pletora. as ener
Vias do organismo de> coraç~o e da 
>nteligência. 

A isso apenas, devemos acrescentar 
:.s condições de natureza política ou 
eonstltucional e estas condições \iode
mos eicprimí-las numa palavra: au
l<>nomia. 

Mas, quem diz autonomia, diz tam
bém controle. E êste é o ponto que 
precisa ser fiicado em relação aos 
nossos municípios; se eles tiverem, da
qui iior dia·nte, como no passado, a 
:mesma liberdade, sem limites,· que 
~s levaram à. ruína, em oi;tros tempos, 
- outra vez cairão ern colapso e ou
ll:"a .vez se degradarão no cá.os ad-

" ministrativo e financeiro. 
/ Impõe-se, pois, que os municípios 

decidam êles mesmos, do seu destine. 
Mb êste aspecto. 

Para isso, devem seguir o exemplo 
dos Estados Unidos: um critério de 
:rigor técnico deve presidir a sua ati-
1'!.dade administrativa; mas se qui
.!-erem ~onsegui-!o. deve:r.:i ter a co
ragem de de!eglt$ ao lll ~nos E(ID parte. 
~ seus poderes. a su:pervisores, a s1t
perintendentes. a gerentes es-iiecializa
tlos em -assuntos a.dminist.,-ativos. 

No que interessa ao controle de suas 
!inancas. êles mesmos. reunidos em 
-eoncll!Ve, devem criar uma instltUição 
superior - um conselho autônomo. 
!!aído do seu seio. por êles eleito, que 
tenha tõàa a :rntoriõede. tt.da a fôrça 
e ·tôd!l a coml'.'0etê,~cia par'.l. ,qconselhá
los e o7ient:l-lcs. de um !ado, - e 
para julgar :is su~s contas e os seus 
conf!itos a d:1:1inistrat!vos, - de outr::i 
lado. 

:Éste órgão ·já foi p:-cposto em Por~ 
~uga!. sob o ncme de Conselho Su-cc
Tior M;l'nicf;;a1. e des;:impenharja ulna 
função seme:h~ntc a do ma;1or's ca
õin.et o'!.i l:on.,«: 0 'hc ilos f1lncionários~ 

Interna.tional City Managers .Associa-

__.,-

tion, - isto é, - a Associação Inter
nacional de A<!m.ínistra-dores da C!
da.de, - dos Estados Unidos. 

O ilust.-re DeDuts,do Lauro Montene
gro apresentou a emen<!a 2.830, Ql1:7 
satisfaz a esta aspi:ração. Segundo o 
seu pensamento, será criado pelos 
munid!lios, um Conse!h.o de Prefeitos. 
que realizllrá o govêrno inter-muni
cipal, com um departamento técnico 
administrativo; e será também criado 
pelos municipios o seu s e r v i ç o d::o 
Superintendência inter-municipal com 
a função de coo:?"denar as.adminÍ.strn
ções locais. 

Ap~nas, acrescento a esta emenda . 
que Julgo de grande sabedoria: est:o. 
cláusuia: 

"0 Govê:.-no inter-munit:l'Xll terá 
também por atribuição o juigamento 
em grau de recurso das contas do~ 
Prefeitos, sem prejuízo da ação e in- / 
tervenção do p o d er }udiclá:io. nn 
forma da lei." -

Solicito, portanto, Sr. Presidente, o 
destaque desta emenda, com a co•
reçã.o que ora apresento. 

O ~. PRESIDENTE - O Seuhox 
Benfo10 Fontenelle envia à Mesa o 
~guinte discurso para ser dado com<> 
lido: 

O SR. BENíCIO FONTENELLE -
Sr. Presidente, Srs. Renresentantes. 
Confirmando o que aisse ·e meu nol>re 
coie1!a, Deputado Segadas Viana em 
seu brilhante discurs<.. oroferidÓ na 
sessão de 21 de junho pàssac!o, venho 
defender algumas emendas ao projeto 
constitucional. oferecidas pela - Banca
da Trabalhista, e dizer alguma co~a 
sâbre o Estatuto Politico, ora em e!a
!:Joração, com a sinceridade. a fran
quez_a, ~ mesmo. com a reaiidade c;ue 
sentimos na v1da e na comunhão 
com as massas obreiras. Não sou tão 
pessimista que diga, Sr. Presic!e::ite. 
Srs. Representantes, qut: o projeto 
merece. a nossa desaprovação, por 
estar imperfeito, ou ainda rcvest!<::o 
de princípios. instltuiç&es e direçws 
<:onse-rvado!'es e retrógrado~. Nem se
rei tão otimista, que possa apregoar 
que o mesmo consubsta:icia os idelais 
e os anceios do nosso povo. confornie 
está, isto é, sem atender aos rechinos 
àe nob:res :tlepresentantes, brilllant;)
mente defendidos e jt1stif!cados at-ra
vé~ as c;ua tro mil e tantas emend:!s 
apr~entadas. 

Ao contrário de muitas pessoas que 
têm julgado o número de emendas 
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exagerado, e pcir isso m€smo, prejudi
cial ao trabalho da grande Comissão, 
eu julgo o r€ferido número como uma• 
cabal prova do interêsse que manifes: 
tam os Srs. Constituintes de 1946, 
pela elaboração da Carta Magns do 
:País, cada qual procurando corrigir 
as falhas e omissõzs tão n:iturais em 
obra de tal vulto e ele tã<- granáe res
ponsabilidade. que consulte· as expe
riênci:is áo passado. as conquistas e 
realizações, mas tamocni as dificulda
des do p::-esente e .sem áúvida. ainda 
m·ais n-ecessàriament.e. as perspectivas 
do fumro. 

Tendo ouvidp com tôda n atenção os 
substanciosos discurso proferidos por 
eminentes colegas nesta Casa. apren
dendo verdadeiras licões de ilustres 
mestres, que aqui estão em grande 

. núme~::i sinto-me fortalecido, para 
ci :ze:- algo em beneficio das classes 
trabalhadoras. que constituem, na v2r
c!1de, as partes mais p:-epond·erantes 
das camadas populares. Ainda hã dias. 
na sessão de sexta-feira. 1.9 de julho 
cor:-ente, apreciei com agr:tdo. - o 
vibrante discurso bem avançad.s! - do 
nob::-e De::mtado Sr. Freitas Caval
canti, .da "ctigna Bancads tJdenista de 
A!ag-0as. Devo confessa: que fiquei 
in:pressions.do p::lcs adroir:í\7 eis c:Jn
ceitos espendid-:>s por S. E~.n, vel1do
oe111 ml:itcs dêl~s ~"is resnc:>tas às mi
nhas dú-,tidas. E!s . ...PO:"=!-!:e, como u~ 
dos !1.::ane:is do povo. c.::41. asse:ito :1!:'S
t:i E~:-êgia Assembléia.. at~~den::lo 3:0 
~pêlo f.;:ito p:::lo ncb!·e o:adcr - em 

· un:.a das m~is e,.:~~::;ssiv:i.s :J:=.Ss:lg~ns 

-d.e s-eu discu:·so. - venho defend·er 
ern.end:ts que i!1tr'::-2.::~s.m. às ca tegc:-:as 
p:-ofission3.is. int't::'g:-a d:.s justamente 
pelos inà:.vi1ucs ecc~eim.:~nme!"!te m:tis 
f:-:icc-s ou sej~ pel:;.s cl~sse ... rnéd.i:is e 
Pobres. d!-;nas· de m~!-0r amparo para 
se ajustar~m ao a tua! nível de vida. 
Rc?ito u;-0!.·a. a p::1·i'.!unta (io núbre 
Col'~st:tu:11tc S!. F~·eit2.s· Ca\·a!canri: 
"PorQue i'.JTIO!"a:-mc:::; or:. ~:l~n.c:a:-mos 

no projc!c. qu:lnto ao~ granCe p:ro'i:ll2-
!l:las elo n-J5'~o tetnpo, na esfc1·a .econô
niica e social?" 

Co!'l.~0~·d3ntio como SI=.! pode concluir 
com a abalisada opinião do brill:lf\nte 
t::-ibt:n-o. qve v::a v~:nho ... ":ltan:!o. te!ll10 
niinhas dúvidas q~:;.~t~ :i Const:~uição 
sint~t!ca p~·eco!i..fzada pelo ~:ni:iente 

Deputado nor São Paulo. Sr. Plin:o 
:e::.r:-eto. Nã.o nos ilud:::mos, o que· =..ão 
fica.:- bem estz.beleci:lo r.1:0 p:-ojeto, isto 
é, bem claro para ser cumprido, pode 
ge:rar confus!on!smo no futuro. e pode 
Sêr adiado i:ldefinidamente. Não que 
eu nã,o tznha a:preendido 'bem a in
tenção do nobre Constituinte paulista, 

insigne :i;r-ofessor e jurista, mas · sim, 
porque adoto o sistema do "preto no 
branco"' perdoem-me a giria, e incli·· 
no-me p~ra. a opinião do nobre De- .. 
putado. Sr. Galena Paranhos. quan<io 
em aps:rt~s ao feliz discurso do nobr..:: 
Deput:Hl(• Sr. Freitas Cavalcanti, disse 
o seguim'.E1 que peço ·~-venia" para re
produzir: "V. Ex.ª estã comentando 
com !'ar~ ielicida de no seu discurso 
o que se passa nesta Assembléia. Já 
se procwou, aqtil . mesmo distinguu
Constit-üi~ão analítica e Constituição 
sintética. J\Tão comp::-eend!Lesta distin-
ção. · 

"Nas ("C'~ .. E'...ituições rígidas não 11ã 
maté:i:i. co.:;stitui:ional e matéria não 
ccnstituzjona:. Tôdas são constitucio
nais. em \'irtude não do seu conteu
do, m;;.s tio instrumento a que atie
rem. 

Tôda :':latêria constante de urr:o. 
Com:t••1·'ç~--"-. é, portanto. constitucic-
11al. Vossa Eicé.elência ·está focaliz:i::-i-.. __ __ 
do bem e assunto. porque uma Co:-.s
tituição dcs tempos modernos d~
abrang~:r todos os problemas. de cc!)
!01·.ro.?d.aC:~ com a nossa reslid::.~~e, 

3. tend~!~dO 20 dE tertninis:no te!úriC::>, 
antropológieo e econômico". · 

Desejo acentuar Sr. Presidente, s1':5. 
Reprcse::n.antes, que não estou pre
tende:nco fazer critica ao-projeto, em 
cuja feiHu-a tem colaborado os mais .• · 
çméritos ::011stitucio1•alistas desta As
semb!éia. porque para iSso faltam-:ne 
~ utorid~ de intelectual e cu!tu:-al, ex
P.eriê!lcj?. !)Oliti~a. !.)rática p;i.rlamcn
tar. e :::·:--"JZcipalmcnte, o necessá!'!o 
traqi.:ejo t' !lonU,nio da tribuna, tod:i.
via, e de meu de\•er. apresenta:- col:i.
boraç? .. :- 2 o magno trabalho. Assio, 
dentro e;; minha capacidade, apenas 

·a realizo. como um modesto homem 
do povo. com um depoimento l'ince
ro, origiriãdo do 11-::.eu convívio co?ll o 
proleta:riaG.o brasileiro. Não sei, se t<:
rcl i.c~!~ . .i _. pa1·a EX:;Jc-11der as con!:ildc
rações s&brc as etnendas da Bancada.. 
Trabalhisl.a. •· 
Um,~. Ub.S n1u.is 

Pres!denT·~, tem 0 
fere-se "'º § 24 do 
tabelecc: 

importal1tes. Sr. 
número 622, e re
artigo 164. que es-

.. _.\ lL:;4~laç~ ào t:-abal110 observa
rá os :;eguintes pt'eceitos. além dê ou .... . 
t!·os qu~ vizem a melho!·ar a condi
~ão dos ~!'s.balh!tdo:-cs: ,. (DeL-..:o de i:J.
zer s. ci:ação c!cs XIV incisos C:llO 
consubs:.a.~ciam os oreceitos do r~f<'

rido parâg:rafo e citO a minha emen
da que é a segujnte: 
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Enlenda ao § 24 do artigo 164: 
Acrescente-se o inciso: 

"Salário profissional progressivo, 
atendidas as peculiaridades regio-
nais,'. ~ 

P.ara defender com base a p:e>z:1ta 
emcnd;i., não precisaria de muito es
'fôrço, bastando 11'.e repo:-t~:r aos 
''Anais" da Cân1ara dos De·putaC.cs-:-
1.º volume, sc.b os títulos: Documen-· 
tos Parlamentares - Legislsçil'J So
cial, pâginas 454, -515 e outras. que 
tratam do l?rojo;t-0 de Cõdigo do Tra
balho tie 1917, onde ilustres Paria
me.ntares, como o Sr. Deodato Maia 
e outros. tive:-am oportunidade ri'" t
b:tter o assunto. na sess8o de 27 :12 
setembro ce 1918. Também não pos
so me fUl'tar ao desejo de procura:· 
amparo em autores abalizados que es
tudaram o assunto em diversas fon
tes. 

Eis porque, da ta vênia. reprodu~o 

tr~cho do livro: ·•o ·problema do sa
lário na atualidade e no após-guer
ra", de março de 1944. do Dr. Rui de 
Azevedo Soàré, ilustre membro dos 
Conselhos: Secional da Ordem dos 
Advogados do Brasil; Instituto dos 
Advogados. de São Paulo e Instituto 

-de Direito Social, que são os stguin-
tes: \ 

"A. evolução do -conceito de salário. 
Prci>lema cruciante, que vem des~

fiando a argúcia de ecorromist?.s e so
ciólogos. o sn.!ário. desde as mais· re
motas erzs. foi obje':o de profum\as 

· cogitações. . 
Santo Tomaz. por. exemplo, dêle se 

ocul)ou em-sua cé1~bre ºSumma Theo
!ogiêa" ·definindo-e: "E~tence.sc 
Pôr salário o que se o!'erece aos ou
tros como ret;ibuicf.o t~e um9 c'orn 
ou de um tra b:o:lho: como se fôr:i. um 
~~rt-0 preço da mes.mR. As~im co1no 
pagar o justo preço. pn!°a a aqlÃisi~úo 

<ie um óbjeto é um áto de justkn. 
tam.bém da!" o sn!:ir!o para um dr
t~rn:dnadc trn.bz.lbo é ato ·d~ rtlc:::.1~:-.. 

Virtude de justiça. 
i:re,...~lq•1c d~ T.Ier::on q•,r. ,.: .. , ...... _ 

tr;-1325 Õ. ~397.-j~v .. p;oc!7t'!n~;; .. ~iU;··o 
salário deve dar ao t:-abalhadc:!' o su
ficiente pa:ra viver e manter-se -~cn · 
f<:>rme o seu próurio estado. No >e
culo XVI, entre às normas para :i. fi
xa ç~o do salál"io justo, seguril!O a l! · 
cão de Antônio Ccrdoba. fi,:~!'a;·a. e:":". 
primeiro lugar. o se~ suficiente para 
Proporcionár alimento e vest'!.l:irio ao 
trabalhador e à sua família. segundo · 
Sl(a condiçC:o. D.ent;c os dogmas nas-

cidos da revolução francesa. e que o 
século XIX apregoava serem inde
fectíveis e eternos, avultam as lei.-; da 
sobrevivência dos mais aptos e a ela 
oferta e da P!'ocura, aquela influe1~

ciando a filosofia reinante e esta re
gulando o mercado de trabalho. 

A importância do proble!Xla. 
A situação material e moral dos 

trabalhadores, a viã.a .económica ú~ 
emprêsa, a prosperidade da Nação de
pendem, em última análise, e •:1n 
grande parte, ão salário. 

A legislação trabalhista, regulando 
o contrato de trabalho, gira tôda ela, 
em redor do salário. 

.4. economia· e o sqJârio. 
A economia não é apenas, como 

p:;-oclamaram os adeptos da eõcola li
ber::.1. "a ciência dos bens produzidos 
pelo trabalho". 

Ela ê, como já se expressa2'a o Con
gresso de Viena, em 1889. "a ciência 
social· que vê o homem como produ
tor dêsses bens". 

Donde essa verdade comesinha. =s 
que precisa. a todo momento. ser 
lembrada: as riquezas produzidas pela 
homem devem estar a serviço da pes
soa humana. e não devem ser causa 
de seus infortunios. A nossa preo
cupação em produzir a·· riqueza <leve 
êstar em perfeita correspondência com 
os modos de distribuí-la. De po0 se 
de tais àados. já se pode dar ao pro
blema do salário uma noção mais 
ampl:i.. 

O trabalho humano não <' umn 
n1ercadorla nem tamnouco o hornern 
uma nüquin:i.. A lei· da oferta ~ ela 
nrocurA. é uma lei \1eràa.deira.. mas
que i~as relac::ões de trabalho neces
si~a ser controlada por princípios 
morai~. Realmente a dignidade da 
tra!:mlho ·.tem dois valo:-es. um eco
nômico e outro moral: o prim~iro 
01l?.1it.ativo. ·e o segunc!o -pessoai. ine
rente como 6. ao próprio trabalha
dor. ::;e o valor qualitativo se rege 
por uina lei espccifi.cadamente eco. 
nô:nico.. como é a d::t. oferta e d:'!. 
procura. o seP,Undo está. constit;uido 
por uma lci moral, segundo a qual 
~qücle que loco. o ::ii::u w:a bal~iv. a 
isso .forçado p~ra as~eg-ur<i r o seu 
direito à vida. tem absoluta ncces
sidndz d~ receber. como ren1uner:1:ão. 
proventos que gurr,ntam o exerciclo 
daquele sagrado direito., Há. assim, 
na c.;:cstão do salário, problemas eco
nômicos de um la"tlo, e morais de ou-
tro. . 

Doi$ princípios, portanto. dominam 
a questão: o salário deve correspon
C.:::r ao valor do trabalho executado 
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(aspecto econômico> ; e deve ser·igual 
àS necessichdes ào trabalhador <as
pecto moral> . 

.Na "Encíclica Rerum r<ovarum" 
está escrito: todo sa.lár~o de uma 
;ioni.ada de trabalho que não baste 
pa.:ra alimentar o operário, ê llll! sa
lário contrário à Justiço.". 

· Snlário profissional: 

mente do trabalho. No trabalho é 
preciso que se distingam a pessoa ào 
trabalhador e a obra realizada. Aque
la - a pessoa do trabalhador - é 
~empre maior que esta - a ohra res
liza<ia, quando uma e outra, conju
gadas, satisfaiem às finalidades do 
trabalho: suoslstencia.. do tre.!Jalhadoi· _ 
e da !amilia, llem. comum e elevação 
lllot'al. 

A evolução do problema, partindo :Nessa ci.vi.J.iiação do trabalho, em 
da vontade unilateral. do emprega- que já ingressamos, a justiça soeial 
do:r, depois atingindo a fsse inter- terá., no salário, o mais eficiente ins· 
vencionista do Estado. cuJznina com trumento dt: concórdia e harmonia en
sua restitm<;ão ll.<is· prólltics interes- tre os homens." 
sados imediatos. · Termirio aqrzl a reprodução dos iex-

:aealmente, ao i:nesmo tempo que o tos do livro dÕ-Dr~ Rui de Azevedo 
'.estado se reveste - no setor do con- Sodrê; que consultou cêrca de 95 au• 
trato àe trabalho -dos arnplos poderes tores e obras. 
retirados à emprêss, pouco ~pouco os Foi feita, com c fim de dar wn-:< 
"llai restitUindo, e à medida que a de:tnonstração geral do conceito de 
organização social de completa, aos salário. -

· empregados e empregadores, para que :E:stou convencido de que o salário 
dêles se utilizem, em Pê ele igualda- profissional progressivo, a particip:?
de, per intermédio de seus :respectivos ção d0$ trabalnadci:res nos lucros e na 
~~p~mento:=i proff.ssiana!s. A evolu~tã-0~da el:lltirêsa, conforme en:um
çao, dia a dia, assim I?a1s ac"o?ntuada, da também ·defendida pela-Banca.da 
é no sentido do saJáno passar a te1· Tra.balh.ista por intermédio da pala
Um. cunho nitidamente p:r:ifissional, vra. do nobre De!Ju.tad<:i Segadas Viana, 
ou seja fixado pelos grupos prDfissio- seria a forma ideal de resolver os nos

. nais interessadcs, de etn.:pregados e sos prol>lemas, acompanhada natu-
empregadOTes: E' a sub~tituição do ralmente, das medidas- para .:t inten
princípio individual pelo da regula- sifí.cação da produção, estabilização do 
.mentação coletiva. Em suma o con- custo de vida. especialmente nas par
-trato cc::ile\i.vo de trab-a.lhe1. ?01: um au- tes co:rres-poll1l.entes lv · alimen.ta1;ã.t), 
to:r aproptiadamente denomina do "lei vestuáno hal;ltação, higiene e- tran-'
da p~ofissão". O salário por. êle co:n- portes. ' 

. v.enc:<mado cha:ma~se sa1~10 ll:rofi.s- · Não será demais repetir a minh:i. 
S!Ona~, porque aquilo ~ue o ~ar:icte- justificação à emenda, a fim de que 
n~ e exata.mente, a crrcunstãn<n_a ~e 0 saiá:rio profissionai fique consigna
q!le o saláno torna-se :nna retribUl- do no texto cons:itucional: "A fi
çao co:nfqrme a categoria, ou melhor xação de um regime de salários colll 
a profissa.o do empregado: e cala tllóvel 11a.ra as "'rofissões não é s "' . 

CONCLUSÕES 1 

No mundc de amanhã o salário não 
estarâ condiciC\n:aW. tão sõn:.ente à 
b.ahiiítação ou produção de cnda um, 
-mas deverá ser ti."tado. tendo em vis
ta a sua tríplice função, ou seja, ali
mentar pessoa do trabalhadc-r: eco
nômica - possibilidade Ja emprês11 
e familiar - necesidades Vitais da 
familia do trab9lhador. Assim predo· 
minarão as duM fórmulas de salãrl.o 
que melhor atendam a essas funções, 

. - o contrato de sociedade, cl:'rn par
ticipação nos beneficias do empresá· 
no, e o salário ·mínimo familiar res
trito. 

De uma civilização do capital, pas· 
saI,!lOS a. uma outra., llrepo:iderada-

Ullla novidade. Já e](fst!a ao telllPO 
das co:rporaç6es da Idade Médla e São 
Tomás de Aq\li.nc, se~un<ic::i Ple.tte Ll'!
vesque <"Lê juste salaire". Parh, 
19ZB>, formulara a "eeoria do justo sa-
1ã.:rio, que n'á() e'.a. 0'1tra c11\sa senão 
urna conseqüência da idéia da Justi
ça comulativa, ou seja o espírito de 
eqüidade que devia existir ~m todr>s 
os negóéios." 

Em nosso Pais êle represen•a uma 
velha aspiração dos trabalhadores; -
tão v.elha que o profoto de "Lei Ope
raria''. que vinha . de 1912, no substi
tutivo apre~cntaclo à Câmara dos 
Deputados pela Comissão de Consti
t.uição- e Justtça, em 27 de .M;ôsto de 

. 1918, já consignava no inciso T do ar
tigo 11, que os regulame:rn.os das eni-
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prêsas-deveriam rcgistr.a'r o valor má
ximo e o valor mínimo do salário para 
cada classe de operário, coni especifi
cação de modo de pagamento. 

Essa aspiração vem sendo, em par
te, concretizada através dos ccntratos 
C-Oletivos de trabalho, onde se fixa:r. 
os salários das classes por êles abran
gidas, mas há, inegàvelmente,"":' neces
sidade da ação do Estado, não só dan
do fôrça leg-ll aos acôrdos entre em
pregados e empregadores, como esta
belecendo, por meio de lei, o salário 
profissional, quando tais acôrdos não 
tiverem sido realizados. 

Essa necessidade da fixação do sa
lário profissional, por ser uma as
piração do proletariado, está inscrita 
no programa do Partido Trabalhista 
Brasileil'O que assim se refere à 
questão: 

23 - "Fixação de salário profissio
nal progressivo em relação ao tempo 
de serviço e criação dos quadros de 
carreira. 

O salário mínimo é o estágio !nl
clal da intervenção do Estado na fi
xação da remuneração do trabalha
dor. O salário profissional é um es
tágio imediato e incentiva a fonna
ção de técnicos. 

}_ legislaçã.o deverá estabelecer: 
a) - Salário profissional, atendi

das as peculiaridades, especificações e 
responsabilidade na profissão exerci
da; 

b) - Aumento progressivo do sa
lirio, obrigatõriamente, Em relação ao 
tempo cie ser:viço; 

e)· - Criação de quadros de car
reira, como estimulo ao desenvo!Vi
mento profissional do trabalhador, 
assegurando o acesso por antiguida
de· 

cÍ> - Extensão dos preceitos sôbre 
aumento progressivo de salário, em 
relação ao tempo de serviço, aos tra-
balhadores". . 

Medida adotada, em alguns casos, 
pela legislação ordinãria CConsolida
çãà das · Leis do Trabalho, artlg<ls 
358 e 323, e pelo Decreto-lei núme-

. ro 2. 028) , ela deve ser estabelecida 
como norma ccsnsti tucional. Isso 
atenderá não só aos desejos do prole
tariado como importará numa melhc
rla de condições para nossa indústria, 
incrementando a especialização da 
mão de obra. evitando ainda a cons
tante mudança de emprêgo tão co
mum em nosso Pais". 

Outra emenda, esta ao § 27 do ar
tigo 154, é: 

Substitua-se a redação do proje
to pela seguinte: 

"A legislação sindical fixará a !~ 
ma de orgaruzação e constituição dPS 
associações prcfi~sl onnis e sindicais. 
dentro dos seguintes principias: 

n - Plena autonomia administra
tiva. 

ll) - Direito de representação das 
classes nos contratos coletivos de tra
balho e de exerclclos de !unções de.. 
~gadas do poder públlco. 

m> - Direito de nrrccadaçã.o e 
aplicação do impõsto ~intllcal. 

IV> - Liberdade no trabalhador 
para ingressar ou não mts assoc!açõea 
profissionais e sindlcnls' '. 

Uma das causas dn poucn vitnll
dade da organização sindica.!, cm nos 
so Pais reside, justnmcnLc, no inter
vencionismo do poder publico na vidll 
sindical. Se êsse dlulto de 1n tcrven
ção poderia ser defendido no cstâglo 
inicial do sindico llsmo. com um scn~ 
tido de coordenação d.i:i cln.1sc.~ e de 
incentivo ao csplrlto de nr:rcmla.ç!\G, 
êle não se pode mnls .lmt i!lc~r qunn
do o proletarlndo brnr.lkiro vem com
prova.:ndo possuir j{1 un1n dr~rnvol

vida consclc!ncla slndl<'nl e umu nl
tida compre.::nsi\o clr ':l:I~ rcrpon~abl

lid!ldes na vida rl" Nnc:\o. 
Por isso mc.m10 drl'<' cn hrr ao.s 

pr6plios trabalhndo!'c·~ o nl'b!Lrlo n:i. 
escolha ou a!::stnm1 nta tio~ dirig-en
tes de suas P.sso<'bçli,., Pl"Orlssionnll; 
e sindicais sob p~n'.1 llc jlodcrcm elas 
ser subm~tldns. p~lo t~mor dn inter
venção, a n:na poslç.~o de passhl
dade e inutilid~dc purll 1t m!•sãc que 
lhes comnete n:i rkrc~n dos !nterêsses 
das class'es rcpresent:ido~. 

Sàmente nn drfrsn cl.~ i:n trimônio 
e do funda s~nc!lcnl. r111c decorre <I~ 

ttm'.l. delei;:i.ç:;a de podrrr~ do Estado, 
é de se acmlllr n nr·'s~t~~o do Poaer 
Público, com o dil'clt o tic !nte-rv!•. 

Somos contrnr1os fl 11!11rnllctndt> sin
dical e por conN<'Rllint1•, r.ontra n;i; 
emendas ret~61trn d11• 11r1>Nl't"' pPl•'! 
nobres Dcputndo5 B:•. l\tnllb1t No
iroeira. sam;in!n Vldnl. t'.lol Rcl'ha ~ 
Eduardo Dm•lvl~r . 

Concor:!nmr..~ com o nolln Dcpu
tsào. Sr. Elói Rc>clHI. q11rt •lUO di~ llJL 
justific~,ão dr ;.:•:• rin· 1::1n no ~ 21." 
do ai· t. 164: 11 N!\o pr1•e:.•·:, n Co!'l,..cr.
tituição clt<:l~r:1r 1111". ;, lei re~uia~ 
a forma de crn1•lll••l,.rtn d;1 n~sociaç"-D 
profissional 011 hlmlh,Pl. l~~t11. L'! ma.
tér!a que nntur11lmrnl1•, cnlle à lei 
ordln:'.rla". A."lrn, J11l•rnrn1" que JI, 
emendn n.0 3.1117 1111r,.,~ntncl11 e d~ 
fendida pelo nobNi P1•put11do Joi.11 
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A.Jnazonas, em nome de sua bancada 
não colide com o no.ssa, e que mes
mo constando do texto constitucio
nal, dependerá da legislação sin<li
cal. 

Quanto à emenda aos mes:::nos pa
rágra.f-0 e artigo do nobre Parlamen
tar, & . Ferreira de Sousa, só acha
mos interessante. o acréscimo ao dé
cimo quinto texto, da palavra u au
tônoma", julgando inconveniente o 
trechC> aditivo: "e os caso.s e formas 
de intervenção excepcional na sua 
a411Uni.stTação". 

Em sua maioo:ia, ê!es têm corresoondi
do à responsabilidade de sua invcst.t
dura. São eleitos e indicados pelos 
seus Sindicatos de classe, que os es
colhem entre o.s mais cultos e capazes. 
Que os opositores aos vogais trabalhll;
tas, quêr de em.prega.dos, quer de em
prega.dores, dêem-se ao trabalho de 
examinar os votos e pareceres dêsses 
nobres representantes de classes. todos 
êles formulados com conhecimento de 
causa. e com o mais meridiano bom 
senso. Onde o ~otivo para o comba
te? Nos esclmecimentos-té<micos? Que 
sabem sõbre isso os merití.s.simos Srs. 

Emenda n.0 764, M art. 103: Juizes togados? Não terão porventu-
" Acrescen.te-se como § 4.º" ra maior conhecimento, os repre~en-· 

tantes das categorias nrof!ssionais e 
·'A constituição das Juntas de con- econômicas, os representantes do W

cilla.çií.o cbedecerá sempre ao princi- :nistério do Trabalho. e ·os próprios Pre
p1o de eleição de seus membros, me- sidentes dos tribunais de trabalho to
taode pelas associações representati- dos especializados em Direito do Tra
vas de em.pregados, e metade pelas b~. e com longa experiência e per
dos emp:egad-0res, sendo o presiden- m3Jl.en"te··contacto com as classes lnte
te de livre nomeação do GC>vêrno, ressadas? Para respórider aos tnlml
dentre bacharéis em Dlreíto de no- gos da Justiça do Trabalho, que tem 
tória capacidade moral ,e especiali- dado os melhores resultados em. nossa 
zação em Direito do Trabalho''-:- Pátria; para responder aqueles que no 

Tive oportunidade de apresentar intuito de depreciar o Govêrno dC> Pre
uma justifi.cação lon~a a esta emen- sidente Vargas, querem justamente 
da; seria fastidioso repeti-la e mesmo destruir uma de suas obras mais· úteis 
me faltaria tempo. Creio que os Se- aos trabalhadores; para respond~ 
chores Constituintes já a a.pi;:ecia- àqueles que não sabem ser justo. basta
ram. Aprovando a. emenda não fa- ria vaier::.me do discurso do meu nobre 
remoo mais, do que manter, o que e talentoso colega, Deputa.do Gurgel 
estava estabele<:ido na Constituição do Amaral Valente, em que demo.ns
de 1934, que é aliás o objetivo da trou à. luz da razão e da reallda-de, o 
emenda encaminhada pelo nobre valor e .a effclêllCia da Justiça do Tr&
Deputado Sr. João .~azonas e ou- balho em sua organização paritária. A 
tros dignos Parlamentares. emenda n.º 765, aditiva ao artigo 105 

E assim ficaremos com os ·nobres do projeto, nos têrmos: . 
Constituintes de 1934, !lotadamente, "Acrescentar aC> texto do art. 105, 
os Srs. Abz1ardo Marinho, protessor depois da palavra "lei", o seguinte: 
Valde·m!llr Ferreira, além do ilUStre devendo si?r obedecido o princípio da 
Dc;mtado, Sr. Prado Kelly, que ain- com.posição paritária dos seus tr;bu
da a,zora hon:-a esta Assembléia, os na.!s". também da Bancada Trabalhis
QU:?ls for::m os defi;nso::-es àquela ta, c:Jm convincente justificação re
·~por:i.. do mes:mC> principio, que or:1 d.lgida pelo nobre DeP!lt9.do Gurge! 
!ldendemos. . d •-na~ l ,, 1 t 1 t Tnv..nm:la:i.do o pensamento das 0 = -ª 'a.en e. comp.e a as nos-
cl~~s~~ t:::-ab::?lhadcras, a. que estamos sas considerações em têrno d::t Justica. 

, d · 1 5 elo Trabalho. ·Como fortes argumen-
Vl;'!·~u.a 1cs, ~ec ara~os que se.mo t . ·' h . 
r>ºln. .J~i;tita paritiria, cem o a.per- "" Jlmto " r.nin a pálida oracã.:, as 
f,:lconmmto accnsdhado pela e;;:pe- rmt-licações de dois autorizados órgãos 
~ll!nda.: o.ualqu::.r eliminação dC> tra~ óa imprensa carioca, que são as dos 
ba!h:idor d:::.s tribunr.is de trabalh<> dias 16 e 25 de julho de 1946 da ~Fo.. 
e dessconselhável e só poderá trazer lha Carioca" e 24-4-946 e 2:5-7-46 de 
e cicsli.ntmo. a dcscren~.a. uma mágua' "0 R:iãlcal", ;nas quais podemos apre
~~ofu.:iria, e cons€qiientemente, um cinr nlém dn or,inião dcs próprios õr
pc:-rnanen te moti .-o cie descontenta- g;:;.os de o;;1niii.o pública, es opiniões 
l!X'nto, gerado pela . desconfiança de doutos parlam~.ntares. com.o os no
ezn sua. capacidade. e o n t e s to bres Deputados Agamemnon Maga
todos o.s argumentos. que querem lhães, Atalibs Nogueira, He=PS Li
il:lPOr aos .iuizes traball:listas, denoml- mn. Silvestre Pericles de Góis Mon
na.dos vogais na Justiça. do Traualho. teiro e Gurgel do Ama.--a!. se :fôr ri.e-
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ces.sário não me privarei do ~=:r de 
fKer a leitura das mesmas, ao mesmo 
tempo, que solicito desde já, ao Sr. 
Presidente, que permita a sua inc:usão 
e2Il meu discurso. 

Emenda ao artigo lC-4. Re<iija-se as
sim o § 18.0 : 

"As tems aproveitivcis para qual
quer :fim produtiYo e não aproveitadaE 
ru15 zonas já povoadas, ber..'l como as 
terras beneficiadas per ob:.-us d~ ir
rii:ação ou saneamento, serll.o mech:inte 
lei especial, desapropriadas para o fim 
de sua ::íivisãc, nos têrmcs que as con-

. di"6es de apro·1eitrunento aconselha
rem. !?recedendo a desaprcpriação. se
rá csta.beleciê.o ;>elo prazo de cinco 
a.nos, o ltnpõ,<;to territorfal progressi
vo." 

O latiítin<lio é . uma das causa do 
nosoo atrnzo agti.rio. E' um dever con
iemporãneo e:ombate1· o egoísmo, que 
anlqUila a economia nacional, pela 
inéreia. Prc<:isamos prever e prover 
para o futuro, cumprin-cto sobretu<lo, 
o devi~r de solidariedade humana. A< 
gera<:ões seguintes, hão de agrade
C<?r e reconhecer a nossa presente rea
lizaçã.o, que tem por fim principal a 
fixação do homzm ao campo. 

Emenda .n.0 1.089. 

Ao art 159: 
.. "Todos os brasileiros. 
rante a lei ... 

Acrescente-se: 

sã.o iguais pe-

"Sen• riistincão i:J.e raça e côr." 
PCl::- t~r !!ido colocado como seu pri

meiTo signr.·tá!io. sinto-me no dever 
de de.fender l'st.n emenda, de cuja bri
lhe.inte Justi!icac;ão não sou o redator. 

Ninguém 1::-:n:ia melhores arg-..:men
to.s e.o plenário, do que o culto autor 
da justificn.r.5.o. que o é. também. dn 
emcl'.ld~. ':roca·:ic. de~ejo expllcar que 
~1''1lli a i!Jcl.~bênc!a. porque fui real
mente, o p:-im~i!'O pz..rlamer.tar qne 
apoiou as ccr:\clusões d:t Convençzo N8-
cio11'!:ll do !'.Tt~ro Br?~si!eiro. ~tI:.lbO\'a 
t;cj:i o mencs =tuto!'iZ(!l:lo entre t.odtJs 
e.~ d·emt•i~: por isso u.-iesrno. tan1bém 
~~~i ~. 7..r .. !~i~.~1~.'~ d1' ::c:t._,_rel nr~::t:-~ 

d3 lA'C'":li.rlr;a. S~. Senado!"' E'amiZto:i 
No:;ucira, que aqui nesta Egrégia As
~hléla, t.:V!~ oportunida<ie de pr~
ntlllciar o mais brilhante C.iscurso so
bre a quesWo mcial e a causa do ne
gro brasileiro. que para m!m foi ums. 
ver<l3deir3 li<(ão. Que melhor d_efe~
ser poderia t:·r o nosso :patrici,o ae 
cor? Assim. esta emenda n.0 l.039 e 
a de n.0 1.08'7 foram fr:.ito de um pen-

>-amenio CllldUJ:l. A redação- da últi:ü'I, 
que cito, data vênia, é a seguinte: 

~~ Art. IE!): 

Acres.cent.c-ec: -
~Fica assej!:Urado, nc e$J>irit-O t!a J, i 

e sua redação, sem quaisquer outw~ 
t-:>dgf-ncias, o 1ngret;So de gllil]quer v•
cla:ião, sem clistinçã-:i de côr, n(l.S i;ar
reiras, Diplomática, Militar CE::.Col:t 
Nava!. de Guerra Aeronáutica) e Ci-
Yll." . 

Em U<o bc:::. companhfa. f&cil é tr:t
\Jalhar para qc.e s~ repare ~m:.. injn>
tica. Julgo-me honrado per estar ~c~
t~ causa, ao la.do do ilustre :;:irc.!M~or, 
Senador Hamilton Nogüeira, do g-ran
de sociólogo, Deputado G!lber-to Frei
re. e dos nobres Deputa.dos Srs . .Jo.'lé ·d·? 
Borba. Otávio Mar..gnbeira, '-'mtn~nt-e 

Jider da minoria parlnmenta:-. Domin
gos Vel~.sco, Nestor Duarte, Dolor r.~ 

-"'-"1-drarJe, Paulo Sarasate, A -.·,reuar.o 
Leite. Plúúo Ba."Teto, Praào Kelly, 
Ataliba Nogueira, Antencr Be>góa, Ja•:i 
F'i~eiredo, JoSé Alkmim, Amando Fonres e Re11ncz Lima, figu:;..--a.s de d~
;,sque neste insigne P2.rk.mento, l!l'nl 
cfü:tinção partidária. Se! q11e outr.;os 
nobres Constituintes, apoirun a pr<'
Sõ·nte causa, inclWdos os meus dign•r> 
comoanhelros de Ba.."'loads, mas não ti
veram oportunidade de subscrever a;o; 
emenctas ns. 1.087 e 1.089. Ccnfil) 
mesMo que tôãa a Assembléia apol!•
rá es!las di:ss emer:<las; para detcll
dê-las, basta pedir aos que porventul'a 
al.~rem nt:o haver preconceitOI! ~ 
=ca ou de cõr, que ap;cvem as me' -
mas. Procedendo assim, :.ca'barerru-.s 
com t.õrJas as dub1edr,de8 e farem"" :i 

· lmif.o de todos os bro.sile}roo. 
Borl1:::m c!o povo. nfi,a t.scon-<k..-1:~.l) 

"' realldzde da mlnha. condiçlo, .r1.11-
;.1;;s prcdamando-a. devo d1ze.r que ;,:;
t.ii.r&i na. 1'<.>t~ãc em plenM.·10, a f~
vcr da:. E:nJ,~·dz..s c.u.e ben.e!lGiW"n •.s.ll 
cl.M.SC-" trab~adOTas, nas qu.als i.-;
cluo te.d-OS c;s funclGnirio.s públ:!cr-~ 
efe±i>'c.s. contrz.tados e e:rtranum<"•:\
ri:os e os dzs autarquias, os JOt'n,,._ 
list,..'tS. os esCl"~ve-r.·te.s de C"..s.rt.ótlo ~ 

as ma.iorlis cm.e co·nst'.tucm a :tfa.çM, 
,-,:;rque t.i;.do' isto não colim:rt:. <:G;.1 
~ pro..'.7~:ma do Pa:rtiào 'l'w.br-.lhi!':tl 
Brasileiro. 

o vc-to l:.C>S m.llitarfl:i é um d1'l'f:i.i11 
oue lhe assiste, é uma prova. de i;i·a· 
Íidão oue dl!.l'emos a.oo her61coe ,;ol
d:Wos da l"orça i!xpedlcio:n.árl;a Brn· 
sH2ira.. da FôrÇa Aérea Br:asilclra. e 
a.oo noosas bra.vo.s ms.rtnheil'os e ~d&doo das fôrças a:uxlliues de tf'.00 •> 
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Brasil. Quem poderá se contrs-por 
~ argumentos do ilustre Deputa.do 
Segadas Viana, na dfil:es.a. d.e no.;sa. . 
~.enda? 

Também a concessão do voto aos 
e.n·alfabetos, tão esclaré<:!da.mente de
fendida pelos nobres Deputados Srs. 
Argemiro Fialho, Gregório Bezerra 
e Campos V-ergal, Osva.ld1> Llma, con
t2.!á com o meu a.pfüo. Não é justo 
que ·o in;lividuo sujeito aDS deveres 
prec!-puos de defesa. ds. Pátria e con
ttibuição pa.Ta. a sua economia, veja
~e . privad1> do direito do voto. De 
Quem a culpa do analfabetismo? 
Quem pode affrmar que o analfabeto 
é um incon._..c;iente ? Combg.tamos, 
sim. o analfabetismo, a,provando a 

ORDEM DO DIA 

Votação do Projeto eia constitutç® 
Deixaram de compare<:er 47 Senho

res Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 
Leopoldo Peres. 

Ceará: 
Moreira da Rocha. 
·Frota Gentil. 
Almeida Monte. 

Rio Grande do Norte: 
en~enda do ilustre Deputa:io baiano, Valfredo Gurgel. 
~r. Ru:: f?~tos, q~e tem um C?bj~- Pe!"llambuco· 
tivo. co:ncic.ent,e, al:ás, com a mdi- --- _ - • 
csção n.• 77. que apresentei em 17 CÕsta"Põrto. 
de maio último. sug~r!ndo ao Pod.e.r Ferreira Lillla. 
Executivo, um ulano de alfabetização B hi 
<!.o :io•so povo: a a : 

D~:::.ro·me favorável à autonomia Aloísio de Cast.To. 
dos Mun!cí;-iios e princ!pa!mente ao Regis Pacheco. 
~aso espe-cifico do D:.Str!~o Fe~exa!, Negreiros Falcão. 
DO que nêS$! p~nto. at.:Cmpa.nhO não 
lõ6 o Bancaea Trabaib.:sta., como tõda., Espirita Santo: 
a Bsnca~a· Pa.rlamentar do Distrito Asdrubal Soares. 
Fe:ieral, corutituíds pelos quatro Par
tiC·c-s aqui rrpres-~nta.do:. 

Uma. verda·Ce p:-e<:iso dizer: Encon
trei espírito público. evolução social, 
sentido p:og:-es.sista. em g:a."'làe nú
mero de em~ncas d.e muitos S::». Re
pr;se:ita:i.tes. Em outra oportunida
de qu~ ·~e m~ ofe:-eczr. fala::ei das 
nessas r~stã.n~es emendas e Cas ou
t:-as, a qu? o-ra me refiro. Afirmo, 
S.r. Prê~i~::nt=. que a n·cssa Carta 
:BS.s~~a r:eve e et.=~m!nar b::m os pro
b:em::s do hem ~m e ca infância. para 
c:i:ue po:sa ser cura.doura. Muito te
r.:a qu~ C:Z;;·!' ainda. se sob:-asse ca
paciàa~2 e t2m))o. Sa.!lento. apenas, 
estar p?estandc um depo!m::.n1-0 com 
a c~sc:jo ce ser útil ao povo. 

Sr. P:e::!c!e~te. Srs. 'R.~p:-e.Sentan

tes, é o qu·e ti'1h:i a d!z~r. um pro
f:o;·ic"1~! ea i::lêú~:r:a de fiação e te
celagem. c:mo O~:nstituinte, ,l:-ocuran
dn cnlabo:s:r em nossa Carta ;f!!gna. 
t2.o t.,~c:o.:,z.m:~·~ ~spera.t!a !JZl·l no
t:>:e p~·vo br.asi!ciro. 

O SR. PR:SS!D3NTE - Vou encer
rar a sessão. AntEs de fazê-lo, con
v!:lo os s~s. Re~·"'SEn·.antes para ama
lllhã, à ho~a r2'.."!~e~ tsl. As 15 horas, 
imp:-orrogàve!'!TH?nte. in!c!aremos a vo
tação do projeto de Constituição. De
:s!gno pois, para a sessã1> de amanhã, 
a seguinte 

Rio de Janeiro: 
Eduardo Duvivier. 

Minas Gerais: 
Rodrigues Seabra. 
Joaquim Libânio. 

.São Paulo: 
Machado Coelho. 
Antônio Feliciano. 
Martins Filho. 
Sílvio de Campos: 
Lopes Ferraz. 

Paraná: . 
Munhoz de Melo. 
João Aguiar. 
Aramis Ataíde. 

Santa Catarina: 
Altamiro Guimrães. 

Ri.o G:an:ie do Sul: 
Damaso Roem. 
Bi~tencourt Azambuja. 
Berofilo Azambuja. 

União Democrática Nacional 

Piauí: 
Coelho Rodr1gues. 
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Ceará: 
Beni Canalllo. 

Paraíba:. 
Adalberto Ribeiro. 

Bahia: 
Rafael Clncurâ. 

Minas GeT:Us: 
Llcurgo Lei te. 

Sflo Paulo: 
Romeu. Lourenção. 

Goiâs: 
Domingos Vela.sco. 
Ja.!es Machado. 

Paranâ: 
Erasto Ga.ertner. 

Rio Grand~ do Sul: 
Flores da Cunha. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
llll:arcondes Filho. 
Hugo Borghi. 
Ouaraci Silveira. 
Pedroso Júnior. 
Romeu Flori. 
Berto Condé~ 

Partido Comimista elo Brasil 

Distrito Federal: 
Maurlcio Grabois. 

Particla Republicano 

Minas Gerais: 
Felipe Balbi. 

São Paulo: 
Al~ino Arantes. 

Partido Democrata Cristão 

São'Paulo: 
Manuel Vitor. 

Levanta-se a .sessão às 18 beiras 
e 50 minutos. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFER!: 
O SR. FERREIRA DE SOUZA, EM 

SEU DISCURSO 

· I M:emorandum do Embabmdor 
elo Emsil em Tóquio (páginas 49-5:2, 
do Vol. II do Livro Verde - "0 Bra:. 
sil e a segunda GU€rra Mundial", edi
taà_c· pelo Ministério das R€la ções Ex
teriores). 

Desde a manhã do dia 2 de feverei
ro. um pelotão de gerdarmeria ir.i
litar <Exercito) e da polida mill~.r 
postou-se em frente ao edifício da 
EmbaL'l:ada, :Impedindo-lhe o a.cesso a 
quem quer que fõsse, inclusive acs au
xiliares japoneses da Embaixada <In
térpretes, lm!nsageíros da Chancela.
ria. "boys", etc.), do mesmo modo 
que a s.afda de qualquer pessoa.. 

Vários oficiais daquelas instituições 
militares, acompanhados de simples 
.soldados de pc licia, de agentes da. po
licia secreta, de funcionários dos Mi
n.ktérios do Interior e das Comunica
ções e de eois funcionários do "Gai
musho" <Ministério dcs Negócios E!J
trangeirosl de categoria inferior <nem 
sequer figuram no anexo à lista C:O 
Cor?JO Dlp!omâtico), penetraw.m: no 
edifício da. Embaixada, ocupandc-'I. 
manu militc:n, varejandO-a por co?:.1-
pl:?to e inst:::.lllndo-se ~pós a vistoria 
em duas de suas salas do pavimento 
térreo. à direita e à eEqnerda do ha!l 
da. entrada.. 

· E'ormulei veementes protestos junto . 
aos !uncionárlos do MGiamusho", que, 
temerosos e intimida.dos, suplican;m 
que não me opusesse à ação d.'.!. poli
cia e de s funcionários dos outros Mi
nistérios, para evitar incidentes desa
gru:Iáveís, de maiores conseqüências. 
Era 10 e 15 da. manhã. Naquela oc:\
sião me dispunha a ir ao "Giamusho". 
faz.er a comunicação o!iclal da. ruptura 
de relações, para o que havia pedido, 
na. véspera Cciom'ingc'), pelo telefone, 
ao Ministério de Portugal. que obt1ves
se um.a audiência do Minlstro dos Ne
gócios Estrangeiros. receoso de que j[' 

· não me fõsse possível tazê-!o direta
mente. Fel nessa ocasião que o Mi
nistro de Portugal me comunf.cou ha
ver recebido, no· dia. anterior, à tarde, 
instruções do seu Govêrno, para 1a.
zer-se cargo dos inter~s do :Brasil 
no Japão. 

As 10 heras da manhã <le set..m
da-feira, eu tent.ei comunicar-me de 
novo, pelo telefone, com o Ministro Cle 
Portugal, acêzca dêllse pedido de au
diência, nlio .o conseguindo, por já 
se schar ln-terceptad0< o seu apare-
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ltlo. Aliâ,s, o primeiro c-.lidado do 
:-.gente do Ministro da.a Cõmunicações 
llf.Xllltado pela polícia. militar, foi, logo 
após a. ocupação da E?nbal.xada, às 
16~. cortar a-s linhas f.elefônicas e 
i:.,; La.lar, na sal:l. resen'a.da. à policia 
udlltar, um apaieiho llgado direta-
1Jtente à Policia Central. 

rruisti, ~ut;r-.o, junto ao.~ func!onã.
ri::is do G~muG~-0". para que me fôs
i;.) pennltí<io avistar c:on:i: e- Ministro 
àlls Negócios Estrangeiros sendo-me 
i~t.o recusz.do, visto com.o as' c...c.vº""aram 
d d 

.... • J.;;. ....... ' 

cs. e aque•e momento, por ordem su
l •encr,. eu dever:!a me cons!der::.r inco
munica. ·;el e inibido de sair ou de re
~ber qua!quer visita .lõ:J"undo reco
men-aações es::r:!tas em [a.po!lêS, qU!l 
rn;i foram. lidas e depois traduzidas 
vara. o port.ug-.iês. e. por expressar-se 
mal e nervo~ame~te nesta. l!ngu:i, pa
:m o inglês, peh ntncionârio mais ve
füc- do "Gaunusho", já que o outrô 
:s·~· falava Ja;ionês. 

Momentos depois chegava à Embai
x..ct~ .• t.razido pelo policia, o l.º se
cretario Raul Plnheiro Guimarães 
r-i:r.:,sar dos seus protestos. Foi-lhe per.: 
mitldo tr~r. apenas, llllla pequena 
Ya.llse. Meia hem ap6s, chegavam ~ 
F.mb~L,.ada, trazidos ~gu.~lmente pela. 
J>0lic1a, o l.• Secretârio Pedro Na.bu
oo <i-e A~reu e sua senhora. Também. 
hav1a.zn sido o'brígados a dei:xa.r e "Ho
tel Imperial", onde resil!iam, e atra
:>.er a bagagem que, às PXeSSas, pude
r~ anumar, para o ~feio da Em
ltit.~ada. Em.balde, prc'te&tei junto aQ 
funcionário principal do Gaimusbo" 
oontra. essaa violêncJll.s e. vexames. ó 
abalo .moral, produzido por todos ês
aes aoontecinlentos i!n'previstcs e, so
bretudo, pela maneira. rfspida e dese
Jega.n.te por que p.."OOedeu o Govêrno 
japonês, não pôde deixar de ser gra.n
<te e sensível, mormente no espfrito 

- da Senhora. Nabuco de li.breu, a qua.1, 
ecnforme não deixou de ponderar o 
Embaixador a.o representante do 
"Gal.!nusho'', recem.-cb.egada ao J'a
l>áo e sendo a única Senhora da Em
baixada ,e _mesmo a 'ilnica. bl'asileira 
z-eslltente eill. Tóquio, deveria merecel." 
roslor ~r>rêço e conside-ração, sabendo
s;,· que <=' Janão gosa de !ama de culto 
~- hospitaleiro e que exllltia no Brasil 
a maior co?õn!a japonesa no estra.n
Cl;'.iro. Também !o! acentuado repetl
d:ls vêzes, naquele dia. e nós subSe
~ilcntes por mini e pelo Ministro de 
Portugal, que .tcdos os j'aponeses no 
Br36il continuavam a i;er bem tra.ta
doo, não sendo justo, D8lJl mesmo hu
mano. que subsistisse aquela condição 

de presos na. Embaixada para 08 di
plomatru> brasileiros. Tuto fiz para IP!e 
se afrc uxasse o regime vexa.tório a 
que fora.tn submetidos, sugerindo ao 
!·epresentante do "Gaimusbo" QlMI o 
Govêmo j::.pon~s permitisse a vQJta 
dos Secr-etários às respectivas re.si
áéncias, c:om o direitc de virem ver
me uma !:.o!'a por dia: roas, debalde. 
Verberei contra o procedirn:ento ~
lito do G-ov~rno japonês. que me im
pedia. até de av!star-ir..:e com. o lldi.
nistrc· dos Negócios -Estrangeiros. o 
Vice-Ministro ou q:rn!quer outro al
'º funcionário do Mirlistêrio, p!l.ra fa
zer. por ordem do meu Govêmo, !l 
comunicaçãc of!chl d.a ruptura de 
relações, a exemp'.o de meus <Xllegas 

· europeus e ameri•::inos. em idênttcss 
circunstii.nc!as, ~.lguns <ios quais s6 n 
fizeram várias semanas depois de :re
cebkla._ a~_respectiva comunicação e, 
a despeito disto. continuavam em ple
na Jlber!lade de Iocomc ção, antes -e 
mesmo depois de a h:werem levado a.o 
conhecimento do ·"Gaimusho" o qua-1 
aliás. não poderil pretender' igno~ 
a si~uação de ruptura. amplam-ente 
ciivulga:l.a pela imprensa e pelo n\ciio 
e em telegramas é claro. em frances, 
dirigidos pelos Govêmos em qu~ 
aos respectivos Ministros em Tóql.Jl9. 

O Mitüstró de Portugal, inteira.D.do
se da situação da Embaixada, por ha
vê-Ia viste cercada J>ela polícia e ia
tercilta.da por zneio de cartazes aftxa.
dos às suas portas (urna gu&.rlta e&pe
.cia! para o policial foi imediatalnen
te posta.da. ao lado da porta. prlnai
pa:l), oct-rreu ao "Gaimusbo", '!)ara 
con:nin'lcar oficialmente haver sido en
carrega.d() da proteção dos int.erêases 
do Brasil, e pedir aut<>rização para rir 
à EmbaUca.da, o que lhe foi permlt.kio, 
tendo-lhe eu pedldc- que .transmitfsee 
ao •GainJ.usho" o meu protesto niais 
formal, o que êle fêz, tornando-o tam
Oézzt, seu nos t:êrmos msls inclB!ves 
e enérgicos. -

-Cêrca de vinte agentes da pc&ia 
militar e da policia. secreta. se re-- · 
vam, dia e noite, pa.ra. manter a ·m
comuntcabiliéiade da Embaixada. t>ois 
policiai!; militares dormiam em 'mi!!& 
das salas do ediffc:i<>. revezando-se 
cacla àua.s horas. 

Para ilustrar a situação de cons
trangimento e:rn que nos enoontran
mcs, eu e os secretários, equivalente 
a de prisioneiros incomunicáveis, baa
ta citar o fato de que o Ministrô de 
Espanha (antigo Embaixador e De
cano do Corpo Diplomãt!co em Rava-
11a, quando- eu era Ministro ali), );)re-



-419-

tendendo fazer uma. visita, para ex
primir a m1m e ao Secretário Nabuco 
de Abreu, os meus pêsames por oca
sião do triste acontecimento que en
lutou a Embaixada c<>m a súbita mor
te da Senho't'a ?<::!Jucc· d:? Abreu, se 
viu impcclifo o pa~so. apesar do Se
cretário Pinheiro Guim~rães t-::~ cor
rido à porta. ao ouvir a bulha pro
voca.dr pe!n:; i11dignad<. s protestos que. 
em alt.!l.c.; i-o;-:_·s. :'2zia a .Embaixaào!"' 
Mendez de Vij·c. e hlY·er- explicz.do 
aos age11tes e'.~~ poli-':'i:s civil ~ mi:i::.ar 
a. qunli_d:::td·~ 0e visitante, aliás vindo 
em seu autornúvel ofici~l c~m a ban
deirs. C"ii~s-?il10Ia, coincide11~c c::·ro a 
de 1·epi·esPn:::r.~te do pz.ís e:icarr·eg·ado 
da protcçãD :::~os inte:-ê~ses japonoe!iCS 
no Bra.:;il. O ;,:;er:.te civil pro:~t.ificou

se :-" te~efcnz l' ·~ P:Jlfcia C·2ntral ;:>ar::i. 
explicar tv~!o e J:edi!" a d.evid;\ aut-0ri
zaç.ãc' de 1nrrr~sso do Emb::iL"'tac!o= es
pru:hol n? edifício <ia Embaixa:;a do 
Bra:,il. Ff}-lo. mas &em: sucesso, fican
do, dura!lte todr; êsse tempo, mais de 
uma qu?.rto de hoi·a, o Embaixador 
Me::uk;: de Vigo_ em pé, na. calçalda 
da Zmba;xnd~.. nifo lhe, sendo sequer 
conr;edicb a €ntra.da ao vestíbulo in
terior, fora da vl~ta. dos passanres 
curiosos, atraídos pelo barulho. 

A hora. do exercício diârio que, .a. 
cueloC', conseguiu o Ministro de Portu
gal para mim, alegando premente 
nec-E:ssidade d~ minha saúde, é mais 
um constante motivo d·e constrangi
meiato, porquanto eu só podia sair 
a.oo::np:mhado ee um esbirro policial, 
com a recomendaçãc expressa de não 
falar a pessoa alguma e de in<l.ica.r, de 
a.rJite:não, o itinerãrio do pa&eio, o 
qual, pgra obviar inconvenientes e 
d18eussões, foi, de início, marcado por 
mei& de · um gráfico, submetido à 
aprovação da -Polícia Central. 

Tóquio. em 14 de março de 19.42. -
Frederico Castelo Branco Clark. 

n ;_ Re!atório- do Mlriistro do 
Brasil em Pequim {páginas 52-57, do 
Vol. ll do Livre Verde - "O Brasil 
e a segunda Guerra Mundial", edi
tado pelo Ministério das Relações Ex-
ter.ores). 

Rio de Janeiro, 15 de agõsto de 
1942. 

Senhor Ministro. 
Segunda-feira, 8 de dezembro de 

1941, às 8 da manhã., o rádio anun
clavs. a. a.taque a Pearl Harbour. Lego 
após me era entregue, pessoalmente. 
por um funci<:mário subalterno, -a nota 
da :Embaixad.a. Japoneza informando-

me que o Japão declarara guerra. a.os 
Estados Unidos e à Grã-Bretanha. 
Acrcsce!ltava -a referid:i. nc-ta que as 
fõr;:;3s j:?.ponesas haviam ocupado o 
Quartei~áo Diplomático e pedido a 
:-r-nd:ir:ão e.~~ guard~. am'ericana. Gttc se 
:-cndeu r•::l ~!lt\511~0 dia. :'.:.-::; .:~z ho:-as Ga 
r:1:--.nhã. 1:. o~::paçã:i- c!::a.s cf-!:ern.as -Oa 
~mbaixa~J hri~ânic:a !:Ji efetu1cla pela 
!'!~~:.;::ru;;~:.2a. li guarda b~·!tânica, tinha 
:-·~~: t.ransferid::i ~!lr.a Ho::g-Kvng. 
c·:.::je o i::fcio à::. gt.:e::~·,;::. :1J. Europa. 

Depc..i~ c!e p:?.r:~?:n2~::-~= 1.:0!n :!iver
sas scnti!1~ :,_~ j~x~-:es::..:;. ''.anszgui ~l

c~7l;ar o I!'ot·~'. ~'J.l V/<;~n:i;;-!.its e 
!r~::-er p~1·:: L(':~::-~2..,-:> o Sec:~(.6.rio t.fn
n!.:.~l Ba::~J Casa~! .. _·. 

O Ccr~:;-~~!1n ~ t:;~o .i ,~::!S.r::·13.l <la F.ill
i;:; .::-:aàa am .. ::ric:i::.1a~ .. ~.ssir:i ·:br~10 o E11-
::.~.~·:_:z~ado ~~~- ~~~~~~~cs ~:i r~1:-i~~-~~·· ~ .. _ •~-.:.1c.ro .......... ~e ........ _ .... ~ o.::i ... unc10.,_ .... o~ 
-d2 3n1bc:.ix~1t'.~ b!"it{':.n!c:i. c:;~::va:n pre
:::o~ :ias .r'?"='P~.!':~2"'.~:is :Et~.:~;.:-.!~:adz.s. 

Ainda !10 d.i.a b. à tarde fui à Em
Daixada .i :~rcnesa t:= !.~1d2gt:.·ei se xnc 
era Pe1-n:.it:::o fuzé: üma '\"i$ita de cor
tesia aos colegas que se encontwvam 
em situ:.ção t§.o "especial". Tal vi
sita foi-m~ n2g::tda pelo Conselheiro 
da Embaixada Japcne.;a, Senh<>r Tsu
chida. Mai> tarde, porém, dia 11. 
tendo eu insistido, pude vis:tar os co
legas premo, o que fi, acompanha.do 
pelo Primeiro Secretário da Embai
xada. japonesa, Senhor K. Yonega.ki. 

Nesse mesmc· dia, o Te!égrafo re
cusava. aceitar um teleg!·ama. meu ao 
!t<t:r.ar.1ti, o terceiro que eu dirigia 
c!er,ois de início da guena no Paci
fico. Mandei o Secretário Manuel 
Bento Casado à Embaixada japonesa 
indagar porque os telegramas oficiais 
<la Legaçãc· do Brasil ao seu Govêrno 
não eram aceitos. O Senhor Casado 
€sperou mais de meia hora para !alar 
co::n o Senhor Tsuruta, um: atta.chê, 
Que lhe dir.se ignorar o caso, prome
tendo dar uma resposta. pele· telefone 
no mesmo dia, o que não fez. 

Nossa situação financeira era muito 
precária. Com o fechamento, pelos 
japoneses. do Bancc· onde ·tinha as 
minhas contas, e na impossibilidade 
de negociar saques ou movimentar 
minha conta particular em Nova York, 
fiq~i inteiramente sem dinheiro. Só 
tinha ·carvão de aquecimento para 
ma.is quatro dias e no fim de- mês 
d<'veria pagar os empregados e as con
tas. De ordem dos japoneses, os ar
mazens e casas de mantimentos só 
vendiam m~dlante pagamento à vi&ta. 
No dia. 12. fui ao Banco da Indochina 
negccia:- um empréstimo. Pedi um 
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3.díantamento de trinta mil dólares 
de Pequim. O Senhor Dautremer, ge
rente do Banco, respondeu-me c;ue ti
!lha o=-dens do Emb:llxador de França 
de agir em completa cooperação e 
cohtboração cun os japoneses e que, 
como os jornais do dia anunciavam 
uma provável declaração d,e guerr:i. 
do Br~il ao Japão, t:>.l empréstima 
poderia desgc sta.r os japoneses, mas 
emprestou-rae dez mil ~ólares de Pe
quim, quantia que, ao que :?.creditava 
êle, não chamaria a atenção dos ja
pcn::.ses, tendo ainda me pedido que 
os documentos referentes ao emprés
timo fôssem datados de 10 de Dezem:
bro, data anterior à da ndicia do 
jornal. 

O Embai.-.,:adc:>• :!a Fr.'.l.nça, com 
quem conversara na véspera a res
peito dos acontecimentos me havia 
dito que a sua atitude era de com
pleta colaboraçâc· com os j~oneses 

e que não protestaria nem faria re-
. servas contra a acupação do Quar-

teirão Diplomático. . 
Em nota de 212 de Dezembro. a 

Embaixada japonêsa, me informe l! 
que, tendo o Govê:no Belga, rom
pido .as relações diplomáticas com o 
Japão, a Embaixada belga em Pe
quim, deixava de existir. O Conse
lheiro e demais funcic nários da Em
baihada belga, assim como· suas fa
milias e os filhos do Embaixador, fi
caram. presos no edifício da Embai
xnda. Obtive da Embaixada japonêsa 
per~ã.o pa!'a minha espôsa visi
tar. no di.'.l. de Natal. a espôsa do Cc·n
i;;elheiro da EmbaL'('.3.-da, Mme. Schey
ven, e os filhos do Birão J. Gui!lay
me, Embaiha::::or da Bé1gica. 

A partir, pols, de 21 de dezembro. as 
funções de ]J{!cano do Corpo diplcmá.
tico pa.tsaram para o Embaixador ele 
França, pois o Embaixador da Bêlgica 
estava temporàriamente ausente de 
Pequim, sendo ainda de notar que os 
c-ntros países com representação na
quela cidade, Alemanha, Itiilia e Es
panha, eram favoráveis ao Japão, e 
que as ministros de Portugal e da 
Turquia na China residem não em 
Pequ!m mas em Shanghai. . 

Per intermédio da Embaixada. em 
Tóquio, recebi, no dia 25 de dezem
bro, instruções para a venda dos mó
veis e bens da Legação e m'inh• reti
rada para Tóqulc·, onde aguarda.ria 
novas ordens. Uma viagl!m para Tó
quio era no· mo111ento impraticável; 
não se conseguiam acomodações ma
rít!D1Bs ou ferroviárias para passagei
r0& e, por outro lado, viajar naquela 

ocasião seria perigoso para minha 
espôsa, ainda convalescente de gra;re 
enfermidade. O mais acerta® era 
continuar em Pequim, aguardando os 
acontecimentos. A ida pe.ra Tóquio 
niio resolveria nossa situação e a ven
da dos móveis e bens da Legação se
ria prejUizo completo. Nêsse sentido 
su;:!;eri, em resposta, que em caso da 
nossa eventual retirada, os móveis· e 
bens da Legação fôssem confia'ios ao 
intérprete ~Iário Chagas, que conti
nuaria recebendo sua gratificaçlí.o 
:-;iensal e mais uma pequena. verba 
pa.ra aluguel e conservação da casa. 
O intêrDrete l\fário Chagas é Vic~
Consul Honorário de-Po:rtugal, o que 
lhe dá uma situação oficial. Eu, allã.<;, 
previa que, em caso de ruptura de re
lações co1u o Ja.pão, ficasse Portugal 
encarregndo elos interêsses brasilei
ros na China ocupada. Vossa Exce
lência concordou com minha sug<?i
tão, quanto àquele L'].térprete. Por 
intermédio da Embaixada em Tóquio 
r~. ':l. 20 de janeiro, os meus ven
cimentos---relativos a dezembro. 

Aproximava-se o encerr:unentõ -da 
Terceira Reunião de _ Consulta do;; 
Minis~ros das Relações EJ-:tcriores das 
Repúblicas Americanas. A 22 de ja

-neiro. recebi instruções para, em caso 
de ruptura de relações dip!omáticas. 
destruir tôda a correspondência e de
mais documentos que· compõz,m o ar
quivo da Legação. Pela circu~:i.r -tele
grãfica n.0 1.587, recebida a 2!l de Ja
neiro, tlve conhecimento da ::-uy,itura 
de relações diplomáticas e c:.imerct
a.is do Brasil com o Japão, Al~manha 
e Itália. Imedia tamente mandei m
cinerar a ca!'respondência e outros 
documentos do arquivo da Legação 
do Brasil em Pequim, o que foi lev>1-ao 
a efeito n::i. i'ornaL'la dó aquecimento, 
na miriha presença e na dos Senhoi
res l\o!anoel Bento Casado. Secretáno 
da Legação, e Mârio Raul das Chagas 
intér1:rete. Foi Iav~:ada uma ata des
sa incineração, que foi assim1da por 
mim. pelo Secretário e Pelo intérm-ete 
da Legação. Não me cabia notificar 
a ruptura de relações .diplomáticas do 
Brasil com o Japão às autcridades 
japonesas de ocupação. Esp-erei. po!E, 
a "visita" dos nipônlcos. 

Na manhã. de 21 de fevereiro, dois 
agentes da "Gendarmerie" japonesa 
entram pela Legação a dentro. um 
esbirro cbinês, do Mandchokuo,. fazia 
de intérprete. Encontro-os já dentro 
de casa. Protesto contra a violação 
da Legação do Brasq, recuso-me fir
meme~te a tratar c-om êles e . previ
no-os de que agentes de pol!cia não 
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téQ1 categ<ltia IJa.ta. ti:atai: com um 
Ministro do Brasil. Meia hora depois 
acompanhado de numerosa comitiv::i., 
chega. o primeiro Secretário da Em
l:Jaixa.da japonesa, Senhor K. Ycne
g&!ci, e zne entl:'ega uma nota. infcr
:::isndo-me de que, em v:lsta da ruptu
rE>. de r~lações diplmnâticas entre o 
B;rasil e o .Tapii.o e da. ocu:,;ação mlli
tc.r japonesa da China. as funções da 
Lagação do Brasil foram considera
dl'S extintas oescie 23 de ~ane1ro de 
1942. Repliquei ao Sr. Yonegaki que 
as imunidades e inviolabilidade de um 
~ente diplomático não podem ser 
atingidas por uma rupturo de rela
ÇG('.> e que per~istem até mesmo em 
CRSO de declaração de guerra. Acres
ccotei que, não tendo meios de impe
dir desacatas e violências, protestava 
~emente contra o desrespeito a 
r.rt~cípios elementares d.o :Oireito In
ternacional e que, oportunamente. 
em nota que ia dirigir à Embaixada 
ju.pohesa. renovaria êsse protesto. O 
Senhor Yoncf,!i:.ki info::mou-me que 
"''R. minha familia e o secretário Ca
~ado fic::t.r'.a-mos detidos na Legação. 
:õnhas armas pessoais - Três re
vólveres e U."lla carabina de caça fo
rem cop..fiscadas, meu rádio desman
teiado e o telefone desligado. Foi
me apenas permitido ir à missa aos 
dcm1ngos com minha espõsa, e a.o 
m~m filho svir pela ms.nhâ· para as 
Eções. 

Ao decano do Coroo Diplomático. 
o Emb11ixac1or de F:ranç.a. enviei uma 
c<Í"Ji:t da minha nota urotestando con
;;.-,i as violências e dêsacatos sofridos 
:pela. Legação ·e pelo IVIinistro do Bra
w. O E·mõa.i:tadoT de FT<t'ltÇ<L, Seiilior 
Henry Cosme. nem a.o menos acusoii o 
recdlimento da minha certa! Vem 
muito a propósito lembrar o caso ocor
r!Co na Venezuela. em 1905, quando as 
imunidades do Encaxregado de Negó
cios de França, Senhor Taigi1y, forà.m 
desrespeitadas pelo Govêrno de Ca
ra;c;:is, e o papel brilhante que te1·c en
tão, como Décano do Corpo Diplomã
tit:o, o Ministro do Brasil Manuel de 
Oliveira Lima, protestanco contra as 
violências sofridas pelo diplomata fran
eê6, defendendo e mantendo o prin
cípio de que um agente não perde 
o seu caráter diploonático e as suas 
imunidades em caso de ruptura de 
relações dLplomátlcas. 

Ma.is tarde, agentes da "Genda."llle
rie" japonêsa voltaram. á Legação. A 
atitude dêsses indivJ;duos era insolente 
e ~espeitosa, de ~u na cabeça 
e jogando pontas de cigll?'l'as s6bre 

os taIJetes. Protestei. nov-z.mente junto 
ã. Embaixad;i. japonêsa. 

A 12 de março re<:ebí. o telegrama 
c!e Vossa Excelência, informan!lo-me 
cie que Portugal estava encarregado 
dos interêsses brasileiro na eh.ln.a. 
ocupada e no Japão. Illlediatamente, 
por nota, pedi á .. Embaúcada japonê
sa que me facilitasse entrar em con
tácto com o representante do 00-
vê:-no port::guês. Essa nota, assim c0-
ID1J duas cutras datadas de lô e 24 de 
março, ficaram sem resposta até o dia 
26, quando a Embaixada japonêsa ::ne 
informou f:e que Portugal estav.i. en
carregado d-0s intel"'..sses brasileiros so
mente no Japão, pois o Brasil não pe
dira igual representação para a Chi
na. O Ministro de Portugal. Senhor 
João de Lebre e Lima, que reside em 
Shanghai, não me respondeu á carta. 
que sôbTe o assunto lhe dl.ngi, à qual 
êle próprio. mais ta..'"!!e, me disse ter 
recebido. Pedi, então, ã Embaixada 
japonêsa que autorizasse a eXi)lediçã.o 
de lllll telegrama meu a Vossa Exce
lência informando que continuava.mos 
desamparados. A expedição dê.Isa te
legrallla me !oi neg!i.da. Outras notas 
minh<LS, no mesmo sentido. não fo
ram s.ten'Clidas pelo Embaixada Japo
nêsa. 

No dill. 2 de a,bril, o "?ekinfi Ohro
nicle" publicou u:n telegrama da agàn
cia japonêsa Domei, anunciando que o 
Govêrno l:>rasilelro suspendera as res
trições impostas aos di-plomatas Japo
nêses no Brasil e que ao Embaizooor 
Itaro Ishi e seus adidos milita...."°"s e 
navais podiam sair liv1·emente d2 suas 
residências. De novo me dirigi á Em
haixada_ Jaricnêsa, tecla.mando igual 
trata!llentc para o pessoal da Legação 
do Brasil em Pequim. :Respondeu-me 
a Embaixada japonêsa: "the treatment 
of the Bra.zillan dip!omats in Toldo is 
and has been more lfüeral than that 
accorde<i to- our diplon:iats in :;rour 
countrY" mas que "Pekíng belng m
thin mllitary occupied area, the trea.t
ment must differ to so!lle eir:teni; for 
reasons of znllltary necessity." 

A 18 de abril, a Embaixada japo
nêsa me informou que !IS autoridades 
militares resolveram permitir que aú
nha xnulher, o Secretário da Legação e 
eu poderiam sair de casa durante o 
dia, duas vêzes por semana para fa
zermos compras ou passei<lS a pê. sem 
que nos fôsse premit!do fazer visi
tas. 

Tendo o Vice-Consul Honorário de 
Portugal em Pequim recebido um ;ele.
grama do seu 'lll!tnts:tro em Tóquio por 
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intermédio do Ministro Português em 
Sluinghai, autorizando-o a se e.ncar
regar dos interêsses brasileiros, com 
êie assinei um Protocolo de entrega. do 
material, bens e móveis da Legação. 
tendo informado disso a Emb'.lixa-da 
japonêsa. As autoridades nipôrJcas. 
por~. L.'l.Si.stiam em não recon.necer 
o Representante de Portugal como 
~ncarregado dos intcrêsses do Brasil 
na China, pois tOdos os outros ::>aíses 
ezn guerra ou de relações rôtas rom 
o Ja.pão têm na China, a. tratar ofi
cialmente dos seus negócios, o repre
sentante do pais neutro que oficial
mente os protege. 

A-13 de junhO. em companhia de 
tOdo o pessoal da Embaixada ame~ica
na em Pee<uim e dos funcio:."!fi.rios 
consufares americanos do norte da 
Chi:;z., fomos conduzidos de trem para 
Shan:ghai, em primeira.. ·êJ:asse os Che
fes de Missão e Consutes Gerais. e em 
segunda os demais. Tivemos gue car
regar nossas bagagens. .As autoridades 
japonêsas. não permitiram que os en
carregados chinêses nos senissem. Em 
Shangha! ficamos hospe<iados no Ca
t.bay Hotel, vigiados por funcion:í.rios 
do ConsUlado Geral japonês e por 
agmtes da "gendarmerie", gente gros
seira e insolente. 

:Minha instalação de casa - moveis, 
tapetes, Porcelanas, cristais, objetos de 
arte, tudo embala.do em dois "llftvans" 
e 52 Ca!XCltes - teve que ficar em Pe-· 
qUim, retida pelos japonêses. Pro
testei taxnbém contra essa violência, 
certo de que aqui os agentes dlplomá
·t!cos jaipQneses não errun tratad;is da 
lllA!sma maneira. Fui inf'ormooo. mais 
tarde, em. Lourenço Marques, pelo re
presentante do Govêrno suíço a bordo 
do #Grip&holm", de que os diploma.
t<l.4 e cênsules fapones~ levaram elo 
BrCISU mtiis de três mil cai3;otes • 

No dia 29 de Juiiho, flnal."'!lente. em
"!>arcamos no "Conde Verde"~ navio 
ltallano fretado pelo japoneses, Q qual 
nos conduziu a Lourenço :Marques. 
Devo assl.nalar a atenciosa con.stdera
ç~ com que fomos tratados pela ofi
cialt<l.ade e tripulação italianas duran
~ tôda a viagem. Para encerrar, Se
Ilhor Ministro. êste resumo do que 
ocorreu ã Lega.çã.O do .Brasil na Chi
na, quero sall~ta.r que, enquanto no 
Braail mais de duzentos mil lm.l.gran
tes nipônicos pr05peram protegidos pe-
1~ nossas leis e vivem felizes à som
bra da nossa hospitalidade, é lllinima 
a colônia brasileira na China (apenas 
três freiras em Pequim e um jogador 
ele frontão em Sha.nghan. na.da ha-

vendo portanto que pudesse justificar 
· o atrevimento do Govêrno jap0nês em 
desrespeitar um Ministro do Brasil, 
negando a um representante do pa.ls 
neutro o direito de proteger os ln
terêsses brasileiros n:: Chin!I. ocupada., 
quando os seus entao, no Brasl?. a 
cargo da uma Mlssáo dlplomât!ca. 

Tenho a honra, Senhor Mini~tro. 
de renovar a Vossa Ex:celênci.a os pr<>
testos de minha respeitosa cons!de
ra.qão. - Renato de La.cerda Lago. 

m Parecer do Relator, Sr. C ist.a 
Miranda, no processo n.0 659, b1ll>
metido à Comissão Central de Requl
slçóes: 

N.O 659 - Interessa.da: Linhas As
reas Transcontincntais Italianas s. A. 
- Capital Federal - Relator: Dou
tor Osvaldo Gomes da Costa Mi
randa. 

P:irece•: 
Histórico: o Sr. Vincenzo Coppola, 

alegando a. qualidade de Dll:"etor-re
pi:esentante da companhias LlW& 
Aéreas Transcontlnentais ItaJ!an11' s. 
A., "conhecida abreViadamente por 
L. A. T. I., com sede nesta Capital", 
d!rlgiu a.o Sr. Mlnistl:o da Aeronâu
tica, isso a 27 de de2óembro de 19~. 
fls. 3, requerendo os pagamentos da 
quantia de Cr$ 55.ooo.ooo,oo <cm· 
qüenta e cinco milhões de cruzeiros}, 
conseqüente da requ!sição ordenada 
pelo Portaria n.O 14, expedida a 13 
de fevereiro de 1942, fls. 28. Não o 
fêz diretamente, mas por seu baste.II• 
te procurador, o Dr. Edmundo de m. 
ra.nda Jordão, advogado. bras!lelro, 
casado, inscrito na O. A. B., Seção 
do Distrito Federal. sob o n'Omero 6, 
fôlhas 4. 

2. Note-se: anter:io:rmente, .. 12 de 
março de 1942, endereçara ao Sc?nhor 
Ma.Jor Brigadeiro Eduardo G«lmetS, 
consoa.nte o item n: da menclonada. 
porta.ria, pedido de indenização :no 
valor de Cr$ 52.928.380,00 (Cinqüenta. 
e dois milhões novecentos e ~lnta ~ 
oito mil trezentos e oitenta cruwl
ros> , abrangendo, segundo o TOl das 
"despesas encontradas na normal ges
tão, ctesde 20 de dezembro de 1941, a~ 
28 de fevereiro de 1942: 

• e> os bens que figuram nos "in
ventários de arrolamentos que se 
acham nas mãos de V. Ex.ª des
de 11 do corrente"; 

b> o "transporte da Itália ao 
Brasil. pa.gaxnento de impostos 
i,jlfandegárl.os, transporte entre as 
várias escalas do Brasil e despe-
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sas gera.is para os referidos tra.m
portes e carregamentos"; 

e> o "material de consu:n::> de 
escrltório e agências"; · 

d) a "valorização no momento 
atual de todo material aeronáu
tico". fls. 3. 

::;, Concomitantemente, reser;a o 
111relta de "requerer em aumento a.:> 
llespesas da gestão nonnal, encon1;rg.
das desde 1 de março de 1942, até o 
Ilia da entrega efetiva à CoUús~ii.o 

11or V. l!:x.ª presidida, de todo o ma
~l", fls. 3. 
~. Acorde registrar que o fato ocor

reu na Vigência do Decreto-lei núme
ro ~. ooa, de 21 de janeiro de 1942. 
11outras palavras, verificou-se ao tcui
llo e~ que o Sr. Ministro da Aero
ná.utica, sempre que o exigissem "as 
n.ecessidade~ da defesa ou da segu
rança nacional", podia "requisitar 
ltens de qualquer natureza, d!st.:.i.1a
dos ao transporte aéreo ou necessártos 
110 seu aparelhamento ou fu·1ciona-
111ento regular", art. 1.0 Para tal fj):n, 
iles seriam "arrolados. desctltos e 
llvaliados por comissões nomeadas" 
Jlor S. Ex.ª e "compostas de, pelo 
inenos. três oficiais das Forças Aé
reas Brasileiras'', art. 2.0, :levendo os 
interessados "formular peraut e /IS co
JWssões os pedidos de ind<?'llzac;ã.o. 
tlentro de trinta dlas, a contar ela,, 
requisições". art. 3.0 • A. vista do lau
lto da comissão e do pedido :le .ln
l!eJlização", se existente, arbitraria o 
8F. lfinistro da Aeronáutica.. rnedia.n
~ despacho, "as <1.ua.ntia.s devidas .. , 
m. 4.0 , cabendo •recurso para o 
Presidente da l!.epública, dentro de 
eblco dias, a contar da re51)ectiva. pu
ltl1cação", art. 5.0 • Enfim, "arbitra.
da! definitivamente as !ndentia;ões". 
efetuar-se-ia. (). pagamento. com a 
~bertura dos •créditos ne.:essárlos", 
m. 6.0 • Uma incidência. o Decreto
leS n.0 4.312, ato que "disP6e s6bre a. 
requisição de bens imóveis e móvefs, 
aecessál'ios às torças annada.s e 3. de
teea passiva da p<ipulação e dá. ou
tras providências", inclusive, art. 32, 
estatuindo que •será. Const!t.ilda uma 
Comissão Central de Reparações" -
o Decreto-lei n.0 4.812, repete-se, e 
ãe 8 de outubro de 1942. 

~. Realmente, a menc!onscta Por
.n.a. n. 0 14, eJcpedida a 13 .de feve
reiro de 1942, e, cinco ::lias depcis. 
!lnbllcada no Diário Ottc!al. exem
l'lar de 18 de tevereiro de 1.942. pá
gina 2.4'75, não só invoca "º art. 1.0 

de Decreto-lei n.0 4.008, dt. 12 de ja.
noi:o õ.ltimo", como também ~E' re-

porta ao "que estabelecem o art. 123 
da Constituição e o art.. 41 do Có
digo do Ar". Não é tudo, o item lI, 
textualml!lJte, declara: 

"II - Os bens ora requisit'.ldos 
serão arrolados, de~~ritos e ava
liados por u.'lla C<Jmissão compos
ta do :Brigadeiro .:!o A~ Eduarda 
Gomes, Coronel Fáb!o de Sã Earp 
e Tenente-coronel t'l.annu21ão Vas
concelos Aboim, devendo a inte
ressada formular pe, s ll t~ a alu
dida comissão o pe 1~d:> de inde
nização a que se julgar com di
reito, dentro de •r:.1-:-.;i dias, ua 
cvnfor!llictade do disposto no ar
tigo 3.0 do citado Decrr:to-lei nu
mero 4.008, de 12 Ja janeiro úl
timo". fls. 28. 

6. Certo, a essa altu~a é aconse
lhável esclarecer que :ião se cuida de 
averiguar a intensidade d:. concor
rãncia em que os te;:tos se empare
lhem e meçam, porq11a":'\to ê liquido o 
prevalecimento que des<aoa o referi
~º Decreto-lei n.O 4.812, d;? 8 de ou
oubro de 1942, quer :J'!h res?eito yUe 
guarda ao "direito >dqu.irido" quer 
pela fôrça que extrai do ~nsma.men
to que pi:opaga a maioria d~ trata
distas, al6m da consagração que lhe 
à~ o prestígio da jurisprudência. Be
v1laqu1 escreve: 

"8. O projeto primitivo - e o sau
dcso jurisconsulto evocava o Projeto 
Coelh'1 RodrigUes, empreendimento 
em que participara, trazido por Epi
tácio P~soa, 11.íinist.ro da Justiça da 
Presidência- ,Campos Sales - desta.
cava a questão da Jei interpretativa 
p:i.ra declarar que ela nã.o pode ofen
der e direito adquirido, o a.to perfei
to nem o caso julgado. Queria, as
sim, sig:nificar que em nosso sist.ellla 
jurídico a lei, qualquer que seja a 
sua. categoria ou o seu objeto, não 
pode ter efeitc· retroativo. As ordens 
juridicas sucessivi:s conservam-se nas 
seus limites próprios, não se pene
tram. 

9. As leis pollticas, ent:cetanto, as
sim coino as de jurisdição. de compe
tência e de processo, aplicam-se aos 
:itct: iniciados sob o império ela lei 
anterior. porque são de or<lem pllbll
ca., e os direi tos, que o prlncfplo da. 
não retroatividade ressalva, são di
reitos ligados .'.10 exercicic· de fu:içOes 
públicas. tais como o direito à per
cepção dos vencimentos do empregado 
'l"ital!cio. 

Porchat <Da Tetr01ttivid4de, n1im.e
ros 59 a 61> considera falso o prin-
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cíPio de que as leis de ordem pública tério, om junta por cópia, publicada. 
e.>ea.pam, em regra, as atenuações da no Dié.rio OJicU;.Z de 18 de feve:reil'G 
transitoriedade. Mas tudo depende do <le 1942, pã.g. 2. 475, requisitando as 
conceito de ordem pública e do crité- aertnaves, :notores e todo e qualquel' 
ric· na. aplicação ào principio. E na material destinado ao transporte aé
sua generalidade, os autor;?s r~o:à.he- reo ou necest~rio ao seu aparelha.-
ce:rn que se aplicam às relações juri- menta ou funcionam:cnto regular in-
dicas iniciadas sob o império da lei c:usive eõii'lcios, hangares, oficinas e 
anterior: as leis constitucionais. as de r~sl?ectivos e<11Jlpamentos, estações de 
processo e as de organização judiciá- radl~·. pert-encentoe.s a "Li.n..'1.as Aéreas 
ria. Não se deve pretender que. em Tr.::.nscoriti:::en'ais Italianas s. .'\. 
rela.çãc- a estas, prevalec.a o princí- <L. A. T. I.l"; . 
pco c'!e :retroatividade e sim reconhe- b) que ""~'~.;i Portaria foi expedi~ 

· cer que elas npa11ham as situações com base no Decreto-lei n.º 4. 008, de 
jmíõ.icas, integralmente, no m'omento 12 de janeiro de 1942, também junta· 
en1 que se tomam obrigatórias". Clo- po1· cópia. putlicada no Diário Oft-
vis BeVilaqua - "Código CiVil Co- cial de 15 doe janeil'<> <le 1942, p~t-
mentado" - volume I, pág. 102. na 1"; . 

7. Mas, voltandc· ao princiçal, ·urge cl que se trata de "documento oft-
dizer que o requerimento do senhor cial. comtante de· próprio Diário Oii
Vfoenzo coppolo, enci>.minha<io pelo cial do Govêrno da República". _ 
Sr. Ministro da Aeronáutica, à res- d.) que ·'o ~ccibo da autoridade re
p~ct.iv.a Comissãc de Ava:iação de Re- quisitantc Já se encontra. nes.se Ml.
qu:.ições, provocou, de inicio, 0 ofl- i;istério as primeiras vias do i~ve.:i~
cio n.º 45-46., o!icio de 3 de abriÍ de 1!0 _con: º· 2:.rrolamento e a. d_isc~-
1946. fls. 18, solicitando ao "Senhor ~cac- e.e ,ocos os bens requlsitadOB ; 
Dcutor Edmundo <le ML-anda Jordão er--que ·"a reqi.;erente jun:a fatum 

- l?rocurac\or de · Linhas Aéreas em trê~ vins com o selo de fôlhas ·de
T:anscontinentais Italianas S. A."; vida". 

-

a) "requisição, nos têrmos do f) ~nfim. 'l.1'~• quan~o à pro_va d& 
art. 8.º <io Decteto-lei n.º 4.812. pr_op::"·zda.de. uO ,material req~ISlta(lo 

de 8 de outubro de 1942, com es- fo1 es~a proprieoade r~con!iec1da l'._ll:
v:x:ificação <le quantidade, quali- press:;:m~nt~ nn; J".o:tar1a n.0 

14: ~oo
dadc, -est;ido de use e conservação· se propno 1.'lirusteno da Aerc nautica, 
<fa coi>a requisita da, wndo, além a qi.:e se ~;fere o esc~ai:-ec:<mento re
disse, a fL'"IIla de requisitante, !ativo ao i.em ª; tenao sido a~eca.
qi;ando êste n.io fêz oficial, co- d.::ctos todc:s os -c:ocument?s por c<:e.
man<iante de tl'op:i., reconhecida s1ao de retrraà_:: <io m.aterial ~l'?s :re
p0::. notirio públicc·"; · presentantes_ ut:~e mes:no '.M:imstério 

l>l "rec:bo da autorida.de requi- da Aeronáutica. 
Eitant.-?. que mencionará, <le modo 9. Simultâneamente, utilizando·.se 
cla·:o. e expresso. não só a natu- c!a ocasiãc·, reiterou: 
reza da coisa requisitada, co:no cs 
elen:-entos -que a ca..-:i.cter'..za.m. e 
identifican.l'.11

·; 

cl "fatura· em três vias com 
o .sêlo devido"; 

dl "prova de propriedade de 
embarcação de qualquer espêcie, 
veículos, automôveh; ou hidromó
veis, máquinas, motores, ferra.
mentas e animais em pé, qoando 
o reqiisitado não fôr, conforme o 
caso, ·armador, negcciante espe
ciali2ado no ramo. fabricante ou 
criador". 

"Aszim, ha\1endo· cumprido as 
solic!taçiir.s, ·constantes do oficio 
de V. EJ>.n, requer a. juntada tia 
present•e com os C:ocumentos que a. 
intruem, a .fim de se prosseguir 
no p~ocatsc· de indenização P= 
o p!l.!;ameJ:tto da requere::ite no 
total pz:'!id<! de c:rs 55.ooo.ooo.oo, 
com as <!ev:,di1-S ressalvas". 

8. A n!sposta, 227 de abril de 1946, 

10. Que Ie$Salvadas? Afora as q11e 
concirnam à libel'dade de peticloll!l.r, 
notademente as ressalvas que form.u
lou o requcrlme:4l.tc· de 27 de dezembro 
de 1945, advertindo que os signatários 
"tambémse reservam de, no momento 
oportuno, solicitar que volte novamen

. te ao paõrlrn&nic· da L. A. T. I. as 
:fls. 27, asseverou: 

a) que a •requisição foi feita pelo 
próprio Ministro da Aeronáutica, cc·n
forme a Portaria n.0 14, de 13 de íe
veiro de 1942, dêsse mesmo Mlnisâ 

instalações. hangares, oíicinas, esta
ções e res~cttvos equipamentos p\S.
ra a cont.i:iu~ do tráfego normtl.l 

' 

I 
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oonc.e<lid-:l pelo Govêr::_1 _1 E".:de:-a.l'·. fõ-
lhas 3, verso. · \ 

11. Um asoecto: - Solidônio Leite 
l"lll.10, situando a inõ.er.i!!nção no con
~to das i·equisições, -::cnsigna: 

"Na compensação pecuniária a que 
t,em ·direit-0 o requisionac\c. não se 
mclucm os beneficias ril"t:ltantes da 
e.5peculação". 

12. Consigna· e aduz: 

.1 A inde:iiz.:1..ção, sl!g:i.tndo a inte
ligência dada pela jurisprudência 
francesa à. lei que nos serviu de 
modf:lo, 'risa apenas rtpor, em di
nhelro, no patrimônk <io requi
sitW.o o ~quivaiente ao que saiu 
em espéc~c, sem aue daí resulte 
um empobrecimentô, nem um en
riquecimento"'. 

13. Aduz e frisa: 

"Não influem no cãl;:ulo do dano 
M CÔ:g.êiÇÕZS especi:J.i~ que porventura 
&lterel!l, dimi:1ui::dt· 01• aumentando, 
é custo da p:-estaçâ.o indiv.! .. dual". 

14. :Frlsa e .arremata: 
. "A requisição, portanto, não lhes 
dará o direito de exigirem majo
ração do v.alo~ :dos objett s requi
sitados para rec~blmento <ie dife
renç.s.s de que, em situação nor
mal, não estariam privados pela 
concorrência", Sollõõnii> Leite Fi
lhc· - "Requisições Militares e 
Civis", pâg!:>. 5.4 e 55. 

15: Por sua vez, Bevilaqua, deten
do-se . no art. 591 do Có-:!igo Civil, 
dbserva: 

ui_ O Projeto Pri.mitivo e o re
viste, atendimdo a que a Consti 
tuiçii.o exigia indenização prévia, 
cc mo requisito da legitimidade da 
de;apropriação, não se animaram: 
a modificar, nos casos urgentes, 
essa exigência constitucional. Ms.s, 
tendo o Supn?mo Tribunal de Jus
tiça do Maranhlo ponierado, que 
nssim d.i:.p~ üd-::1 o Cóti6C, não ha
V·eria diferença nos casos regula
dos pelo artigo ant-e:rior e por êste 
("Trabalhos da Cimara", ll, p. 
30. 2.ª ccl.) , a observacão c::mital, 
adesão de Luf; Domingues, rela
tor da Cc missão Especial, e o ar
tigo foi alterado, eliminando-se a 
con-:i:ção da indenização prévia 
"Trab?lhos da Câmara", ll. pá
ginas ~0-91 e VI, pãgs. 243 e 
247). 

~:, incontestável qli·~ :is requisiçóe.s 
n:illta:-es, em tempo de guerra, auto
rizadas pela prática das nacões· não 
podem-, em muitos caLos, sÕfrc~ de
longr.s, como não o pode e· uso da 
propri-.!dade pnrticulm·, nem os Pro
jetos desconheciam a anormalidade 
e a urgêr.cia dê~ses casos, tanto que 
os destacavam, dispensandc-os de tõ
da formalidade. Mas é certo que, ain
da assim, a e::igência da indenização 
prévia é es~orvante. 

Dever-no-se-ia, porta:i:ito, entender 
a Constituição como exigindo a inde
nizaçZ..o prévia nos cas<.. s ordinários, 
cm tempo d·e paz. Suspe11Sas, porém, 
as g&ro.ntias constitucionais, r.o teatro 
da guerra ou da com:>.:'ão intestina. 
era lícito às autoridades competei:rt-es 
usar da prc priedade particular, até 
onde o bem público o exigisse, garan
tido a proprietãrio o direito à inde
nização poste:ior". Nessas emergên
cias. não era o art. 72, § 17 da Con.s
tutiçãc ·, que dominava a situação, mas 
sim o art. 80. 

Ct,ir.pre. também, obesrvar que o 
Código fala neste artigo não de de3a
propriação, mas <lo uso da proprieda
de, que não importa na extinção do 
direitc, se não qua:ndo as coisas sãt:> 
consumiveis ou se destroem como o 
uso a que se submetem. 

A Constituição de 1934 normalizou 
a situação, atendendo ao caso de pe
rigc- iminente, como gue:-ra ou como
ção "ntes~ina, para autorizar o uso da 
propri-edade particular até onde .o bem 
público o exija, ressalvando- o direito 
C:e in-dcnlzação ulterior; (art: 113, nú
mero 17). 

2. A lei n.0 4.263, <ic 14 de janeiro 
de 1921, regulou as rcqu:sições mili
tares. V-er em Solidônio Leite Filho. 
Requisições Militares - ''Requisições 
M.'.litares e Civis", a:note-se - a legis
lação atinen~.e a e'ta matéria e o i·es
pectivo comentário". Clovis Bevila
qua, ob. Cit. - Vol. !II, p-ãgs. 139 e 
140. 

16. Não colidem a; explanações; 
:rjustam:-se na har:r.< ni:l que procla
m~ qUc "!i~~uro.~~ pl!'b:i~a e ~ inte
gridade do t.cnitório interessam a to
dos os cidadãos". Sim: '"<e os oa icti
culare5 n:io podem recusar a presta
rão dos serviços é o for:necimentc· dos 
bens, exigido; pelas nece.;sidades da. 
defesa nacional, ao Estado incumbe a. 
obri!?acão de_ pa{rar o benefício qu-e re
ceJJe" -porque "não é !!cite à coletivi
dade Jocunletar-se com o prejuiro de 
um dos seus membros", pois, "seria 
injusto impo::, para um fim comum. 
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apenas o sac:ri!ício de determinados 
individues, isto é, aqueles que forne
cem as prestações xeqIDzitadas", aten
to que, assinalando "um encargo so
cial", e cignificador, sobreresta, en
tr>etanto, a. asserção postulante de que 
"qualquer lesão aos direitos indivldu- · 
a.il., .mesnro quando justificada por um 
interêsse superltr, dá lugar à· repara
ção do ãano caUS2.d<>", Solidônio Lei
t<! Filho, ob. cit., pág. 53. Ressaltemos: 
se MJlo Esta.do incumbe a. obrigação de 
pagar o .beneficio que recebe"' e "a. 
própria defesa dcs direitos indiVi
ciuals" é "quem faz nasce<· as necessi
dade& coletivss, e, como conseqüência, 
o predomínio do interêsse geral sôbre 
o oarticular", contudo. a indeniZaçáo 
·· vfsa apenas repor em dinheirC·, no 
patrimônio do requisitado o equivalen
te ao que saiu em espécie, sem que 
caí resultie um emprobrecimento, nem 
uin enrtquecimento". Sequer não to
lera. "a. majoração do valor <l.cs obje
t.os requisit-ados, para recebim~nto de 
diferenças, de que, em situaçao nor
ni::.l, não estaria:n priva.dos pela con
corrência" . 

17. No entanto, o· sr. V'icenzo Cop
polo não contente com as ressalvas 
que 'ergueu o requerimento de 27 ~e 
dezemb!'o de 1945, computou a séno 
e a frio, procedendc· a. faturação, fô
!has 30 e 32 na&. men<>s que crS •.•• 
12 .547. 73G,07 pelo íaumento do valol" 
do material por ocasião da requisição" 
ou 30% sôbre o valor" de· "maferla.l 
requlsita.do"' mais CrS 9. 672.873,90 
velas des=as de transporte, seguro ~ 
âlfândegâ" -OU u303 sôbre O Val.Or 
do ·'nuterial requisitado", e, final
mente. mais Cr$ 509.477,03 pela con
centrai:ão das dezpesas gerais" • 
CompU'tou e psrticularl.Zcu: - "Nes
sa fatura não se acha incluída a :Ilha 
das S:?.bras com Hs.ngar d.a O. M. A. 
B. 1'. Curioso é qu'C no encontro ãa. 
c'·en~-:ia1i-dade em que "a indeniza
ção co::l.Sistirá ~:m se restituir a coi
s~. mas o valor das suas deteriora
r.:::~. :: ~~ :!~ltan~~o ~I~, em :::e e:nboiss.r 
O seu .eauivalente ao urejudicado''~ 
evc~tua.11,:facte olie ~e ca-:àct,~:-iza pela 
.. c.-;;lp:t do de·vêd'Jr~ p::>is qtie a obri ... 
r:ac:!c procede de ato ilici\o". é mis
ter o requisito que se traduz pela 
condlcion::.l oue reza: "Havendc usur
pação ou e.simlho do a.lheio". Código 
Civil. art. 1.541. E' categórico: a res
tituição. 11crcscida do valor das de~ 

~riorações~ ou. faltando a crisa, o 
embôlso do equivalente ao prejudica~ 
do. A propósito, Bevilaqua. comenta: 

"'2. Não se refere o Código llO& 
melhorarr.entcs encont.rados .. 
coise usurpada ou adquirida .POl' 
esbul.ho. Prevalecem. as regras d.Oi: 
arts. 517 e 518 - atenda-se: -
".··o possuidor de boa fé tem <li
reito ~e ser indenizado pelas bej!l
feítorias . necessárias e úteis <u
tigo 516) ... " - ··.. . o pc ssllidor 
de m:;. fé sõmente pelas !enfeito- · 
r;~ necessá::.ias pode reclamai' 
indenização \art. 517) e l'e~>:ponc1e 
até pelas deteriora~.ões acidentats 
lart.. 515) ... " Porque se o 
possuidor é de má. fé. indenizam
se·lhe as benfeitorias necessária.s. 
O melhoramento, que advém, in
dependentemente rj_e trabalho ou 
despesa do devedor não cria obri
gação de iridenizá.-lo"-. Clé>Vis Be
vilaqua., ob. cit. - Vol. V, pági
na 324 - Vol. II, págs. 46 e 4!1. 

19. comenta e define: 
"2. Nosso artigo - aclare..se, 

aii. l. 542 - fala em deliq üen:te, 
porq::e a sua !ente !oi·um:Códigg 
CriminaL Mas dessa qualificação 

----.não se infira que a ação civil ne11--
se caso, fica dependente da crimi
nal. Delinqüente é o autor- dia.· - -
usu.."Jlaçã.O ou de esbulho, é toda 
aquele que se apo<!era. do alhe.te. 
im:;;>iendentem-ente da- idéia. de 
exime. Aliás em e uttas passageJIS 
se reproduz a. expressão delb.
qüente para designar o autor d.• 
delito ciVil". Clóvis :&Vilitqua, <llt. 
cit. - Vol. V., pág.i 324. 

19. !USiste-se: a. re:stitulção, acrea- -
clda do valo::- das deterio~ações, (li!, 
falt.and.o :?. coisa, e em.bôlso do equiv&
lente a.o prejudicado. Não obstante. 
consume-se a restituição, acrescida de 
v:i.lor das deteriorações, ou. faltando 
fl co:.Sa, supra-Jh~ a ausência o em
bôlsc do equiv<.len:e ao prejudicado, 
so11revlve, atenuando o ô:ius que car
regue "o po~suidor de má fé", o des
conto que compense o que dis]lendel!l 
com -&.s "benf-eitoria.s ne.:essáriz.s''; 
j~m~fs ~P in~inv~ -e concretiza, en.tre
most.:a e C( ·nfí~ra. o g:a"·.amc que 
éBcorra óa ~aume~t.o <lo valor do nia.
te=ial por ocasião" da "1;s1Jrnaçfto 1.e 
esbulho", <le!lue da.>. ~despesas de 
trnns;;o:-tcs teguro e alfândega cu 
derive da aglutina~á-0 -de gastos sob o 
titi:lo de "despesas gerais". 

2(). Oxalá que não se confunda re
quisiçã-0 con1 usurp:'tção ou esbulbo, 
ofendendc· a austerid::.de do "encargo 

. soc!al" coro a injúria. do "ato il!cito''. 
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21. I.;so pfu:o, o;;;ino que, orlginà
:ri1Ul1en.tc, o presente prccesso C. C. R. 
669, baixe em diligência para o fim: 

D do autor, senhor Vi11cenzo 
Coppolo, por si ou por seu bas
tante procura<lor, juntll.r: 

a> "o dccumento que prove a 
sua qualidade e a extensão dos 
poderes de que se acha investido" 
pela companhia Linhas Aéreas 
Transcontinentais Italianas s. A.: 

b) os "atos constitutivos" da 
Companhia Linhas Aéreas Trans
cont.inentais Itallanas s. A., sem 
olvidar o "ate· d.e arquivamento" 
no Regi>tro de Comércio, <> "re
glst:o" no Serviço de Estatistica 
da Providência. e Trabalho e a 
~autorização de Gcvêrno Fe
deral; 

e> a prova <!e que a Compa.nbia 
Li.llhas Aéreas Transcontinentsis 
Italianas S. A. é proprietãria do 
"material aeronáutico, ma-terlal 
de consumo d.e escritório e agên
cias, instalações, hangares, ofici
nas e estações e respectivos equ!
lllentcs" alcançados pela. requl
lõl.ção ordenada pela portaria. nú
mero M, expedida a. 13 de :feverei
ro de 1942, desde que é axiomático 
que "o ônus da. prova incumbe 
a. quem alega o fato do qual in
duz á existência de unr direito" 
- Ebi incumõit probatio qui di
cf.t mon qui negat'' - e, simultâ
nea.mente, se "os direitos elemen
t&res da domínio, segUndo o ar
tigo 524 - 524 do código Civil 
- são: uso, gôsc· e disposição, os 
dois primeiros dos quais pressu
põem a posse - avisa ~vilaqua 
- sucede que, "qua.ndo se des
membra da propriedade algum 
dêSses elementos, para constituir, 
em favor de outrem, um direito 
real. a propriedade dei::a de ser 
plena. po·que a sua expreSJão áu

'rld1ca, o poder da ação, em que 
ela consisre. está ctividido entre o 
proprietário e o titular do direito 
real restrito", Clóvis Bevilaq,ua. 
t b. Cit. - Vol. I. pág. 410 -
Vol. m, pãg. 58; 

1I) do Ministério da Aeronáu
tica. remeter: 

a) o "proces.s-0 inicial", instruí
do com pronunciamento dos 
dignos oficiais que funcionaram 
1m ~ccmissão" a que se deferiu o 
diôver precípuo de arrolar, descre
ver e avallar os "bens ora reQ.ui
sita<ios", sobretudo o relatório ou 
a maniiestacão do seu ilustre pre
sidente, a Sr. Major Brigadeiro. 
E<Juardc· Gomes; 

. bJ a flch:i. do "Registro Aero
náutico :Brasileiro". comprovando. 
a inscrição dos aviões; 

1) - Buem - - Savoia Mar
cbetti - 75 - Fabricado em 1940, 
sob o n.o 32.049; 

2) I - Bian - Savoa Mar
cbetti - 75 - Fabricadc- sob o 
n. 32.046; 

3) I - Alpi - Savoia Mar
chetti - 79 - Avião Militar. !a
brlcs.do em 1938; 

4> I - Atos - Savoia Mar
chetti - 83 - Fabricado em 1939, 
sob o n.0 34.014; 

5) I - Clle - Savoia Mar
chetti - 76 - Fabricado em 1941 
sob o n.0 37 .001; 

6) I - Boli - Savoia Mar
chetti - 82 - Fabricado em 
1940, scb o n.0 60.317; 

e> o que algo se deparar, il'ela
tivamente à "Ilha das Cobras com 
a Hangar da O. M. A. B. "; 

d) a ordem e o têrmo de trans
ferência "dos materiais arrola
dos, arrecadados e cedidos a "De
fense Supplie3 Carparaticn" do 
<::;avêma Americano", (fls. 17); 

Ill) do Ban<:o do Brasil decli
nar, identüicando-a de per si. De
creto-lei n.0 4.166, de 11 de Março 
ele 1942, a posição dos bens ou re
nascentes patrlmcnais da So
ciedade Anônima Linee Aeree 
'l'l.":inscontinentali ltalia.ne "que 
funcionou em nosso pais em: vir
tude da aut-Ori2açâo concedids 
pelo Decreto-lei n.0 6.108, de 15 
IJecreto númerc· 7 .642, de 14 de 
<ie Agôsto de 1940. revogado pelo 
Junho de 194.5" iis. 23. unrl!1Ürit:-
Inente. 

,,,. 
FIM DO XX VOLUME 
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