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p.edro Dutra. .

". IDa:! Fortes '•.•••••.•
D1:Q'l:e de Mesqulta. '"

"7artle1 P.1nhelro ••••••••
JolLo Henrique .••••• "."
CrIstiano Machado ••••

TeÍXelra da Va.sconeelolS
Góis Monteiro •..•..•••
Sfivestre Pérlcles • o ••••

Medeiro$ Neto, .... o •••

LaUl'o Montenogro •• '••
J"osê Ma.ria o ••• o • o;••••

AntGnl0 Ma.!ra. • o ••••••

A!Q"Q.SO de Carla.lho ••••

Leite Net& .•.••.•.••.•
Graco Cardoso . o' • o •• '.r.

PInto ~etro ...•.••••••
La.1U"o de Freitall ••.•••
AloIsio de Castro •••• '_0;
Regis Pa<:heco . o ••••• 'J

Nebl'elros Fa.le!o • o ••• o,

Vieira. de Melo .•••• ~ • _
. Altamirando Reql;lâo ••
Euná,pfo de Qtlefroz ••
Fr6is da. Mota. • o o • o •••

.Aristides Milton • _0 ... _...;

AttUo '. ViVá.Q.ua. ••••••• o

BenrtQ.u3 dt) N ()'Va1& .'••
Art Viana. • o ••• " ••••••~
Ca.rlos IilndeD1bcrg ;•.•• o·

Eurico Sales .•.•••••••
". VieIra. de Rezende ••••

.Alvaro Ca.stelo ••• "0 ....

".' .A5drnbel Soarea •••••••

B~:

M. Ge~l

E. santos

.R6lUU11t Leite •••• o • 0.",,]

Areia.' Le§'o •.•.• , •••• , o

sts'efi'edo P&.eheeo ••••

MOl'"l~ da. Rocha. ••••
:s'rot8, <Q.ent11 ••• , ••••••
.Abn~1da Monte' •••• o •••

on:aJdo Studart •••••••
Ra.nl .Barbosa. ••• o' ••••

. castelo Branco .•••••••
~u~o carneiro .••• o •••

AIva.ro . Mala. •••..•.•.. o

Va.ldemar Pedrosa. •• ~. o

Loo~oldo Pere$ •• _•••••
Pereira. da: Silva.:· ••••••
0031116 FerreIra, •••••••.

i .

:Magalh1les Ba.rata. •••••
Alva.r.o Adolfo •••••••• '.
Duarte de Oliveira •.•.
,Utneira Blttencourt •••
C:u'los Nogue1ra. •••••••
Nelaon. ParUOs •••.•.••
·;f040 Eotelho ••••••••••
Rocha RI'ba.a •••••• ; ••••,

'Clodomir Cardoso ••••:.;
Crep.otl ,.Fra.ne~ " ••••• o!

Vrtor1no 'Frelre ••.••.• ~
"Odilon Soa.res •••••••••
Luta Carvalho •.•• o • o ••

JoSê 'Neiva.. o ••••• o •••••

Afonso' Matos •••• ~,••••

, PAR'rI:íl)O S.OC:u.L DEMOCRAT:ICO

B. G. Norte:

Aezes

Georglno Âveílno
D1oclecio Duarte .•••••
.;JOSé- Va.rela •• , • "" •• '•••
'Va.l!redo Gurgel' •.•• ';, •
Mota. .NetO" •••••••••••••

Plan!JtQ: J'an4Uf C&:uelro •••••••
sanl~el I>U&rt~ ••••••••
J'oaê .TofUt ••••••••••••

pér4QJAbacol NovAis Filho ••.•••••••
Et~!vlna. Lins •••..•.. .
~memnon l!alrall:l!i.ea.
,J:arba.s Mara.nhão ••••••;

- Gal'c1no de Pontes •••.•
"Oscar Carneiro· ••••• o'. "

Osvs.ldo Ltma.,- •••••• o ••

CQfJt$ POrto ••• o •••••••'

'1J11ases LlM ••.•••••.••
j;?errelra. '1lJm.a •••••••••
Penoa Guerra ••••• o •••



Hamilton Noguelm ••••
Euclides ,F!gue~redo •••
J'urauClir .Pires •.••.••••

Pra.do, Xelly .~ •• o •• ~ ~ •••'

Romilo J(inior ••.•••••
.José LeornU •••••••••••
SOa.rCII FUho ••••••••••

Máú;;s' 'õiimpt~' ':::::::.
.lo-sê Cll.ndido •• o .

AntOnlo Correia '••••••
Adelmar Rocha ..•..• ','
Coelho Rodrjgues .

PUnia Pompeu •.•..•••
Fernandes Tá.vora .••• ~

paulo Sarasate ...•••••
Gentil Barrdra .••• ~ ••
Beni Carvalho .••••••••
Egberto Rodrigues •• :••:.
:E'erna.ndes T.eles •••• ~ ••
:rosê de..;Bl'r_ba. •...•.• ~ •
Leão SampaIo • o o ••••••

Alencar. Ararl.pe •••••••.
Edgar de Arruda. •.•• o •

Ferre:'ra· de Sousa .•••
.losé AUg'usto .•..•...• o~

Alutsio Alves ••.•••.•••.

Adalberto Ribeiro o ••••

Vergnlaud Wanderley ':J:

Argemiro Figueiredo ••'
.João' Agripino ., •.·0 ••••

-:rol!o---úrsulo _._.~ '.':
Pl1nlo La.mos ••.••.•• :-:
Ernani· Sátiro .•••.•••••
Fernando' N6brega ••••
Osmar A,qu1no •••• "'9"',';

Lima .Civanca..nti o •••••

Arde Sampaio ••••••••• ·
J'oão eloofas .;' •• o •••••

Gilberto Fr~lro •• ~ ••••
FreÍtas·Ca:va!ca.nti ••••
Mâ.rio Gomes ••••••••••
Rui Pahne1ra ~ ••• ;~'•••'

V:úter . Fra.nco o o ••••••

Leandro Maciel ••.•••••.
Hel'tl>a.ldo Vlell'a. ••••.•.

Aloisio de Ca.rvD.1hO •••
.Turao!. ::Maga.lhães ••• o ••

Otá.vl0 M:a.I:lgab~lra. ••••
Manuel No"als ' •.••••••

'Luts Via.na ••• ~ •••• : •• :.:
Clemente' .Ma,rianl ••••.•.
Da.ntas J'ünlor • o ••••• :

Rafa.el .Cf.nettrã .••.••••
~estor Irnarte •••••••• ~

Aliomar Balee!ro •• '.0:.'
J'olio MeT\des •••'••••• ',_
~ber}co. .Frag:l. ••••••• _

Luta Cláudio ••.••••• o .•

Ru1 Santos. ~ ~ .

vNÚO DEMOCR.ATIOA. SOCIAL

BDhl:U·

li. G.Nortej

ceará:

•

A%n:1Zon:uu Se"ITerla..'lO Nlines ••••.•
Ep!loS"o Ca.mpos ••• o,•••;

. MnrAD.h50: Ala:-lco Pacheco •.••••_>;

_Anteno? Bogéa ••••••••

We1l1ngton Brandã.o •• ,:
.; .!oaqulm Libllnio ••••••
.rosê Alkimim ••• ; ••,•..;
Gustavo Vieg9..S •••••••
Gustavo Capanema. ••••
Rodrigues Pereira '" •.•;
Celso Machado ••••••••
Ollnto Fonseca •••••.••
Lalr Tostes . o •• o •• o •••

Mílton Prates •...•••.•
A1!redo Sá. .•••.••••.••

Gofredo Teles •.•.••.•
Novel!' J(iutor •.•. ~ ••••
AntOnio Fe1f<:1ano ••.••
C(!sar Costa .••.••.••••
Martins Filho .
Costa Neto ...•....••.••
Snvl0 de Campos •.•.•
.r'>sê Armando .•••••••
Horácio Lafer .

'. Atallba. NOf,'"1lelra. •••••;
.João AbdaJa ••.•••••••
sampaio Vidal .•.•••..
Alves Palma .....••..•
HonOrlo Monteiro •..•.
Machado Coelho •."•••••
:Batista Pereira •.•••••
.Pe.dro Ludovico •.• o • o •

Dárl0 Cardoso •.... o •••

D16genes Magalhã.es •••.
João d'Abreu ....••••••
Caia'llo GadOi ••• o '..:,.' ••

Galena Paranhos ••••••
Gullherme Xavier • o •••

Ponce de'Arruda ••••••
Argemlro Fla.1ho ••••••
Martiniano Arat110 •••••
Flá.vio Guimarã.es •••••
Roberto Glasser •••••••
Fernando' Flores ••• o.'
Munhoz de :Melo ••••••
Lauro' Lopes ••••••••••
.João Aguiar ••.•••••••
Marols Ata.!de .•••.•••
Gomi J'1il'.lor .•••••• '•••
Nereu Ramos •..• o •••••

Ivo d'AQ.ulno ••••••.•••
. A-àerbal Silva. ., •••••• ~

. ,Otactllo' Costa.•••••••••
Orlando:Bra.sll .•••••••
Roberto Grossembacker
RogérJ o ,"Vieira. ••••••••
Rans J"ordan ••••••••.•
Get11lto Vargas •.•••••• '
Ernesto Domeles ••• o •

Gaston l!hl~l~rt •.•••••
,Adroaldo Costa .••••••.
Brochado da. Roeu ••••
ElO! I\,e>e1l.a. .••••••••••••
Teoc:lomlro Fonseca.
Damaso !tocha. •••••• ~ •
Daniel Paraco ••••••••
Antero' Le1vas •..•••••
}.fa.nu e1 D-lla.rt Iil •••••• • •
Sousa Coa" ••....•....
Bitt~nco~'L"t Aza.mbu~a. •
Gltcêrl0 Al"ea •••.•••••
Nic.,Iau lfergue.ll'O ••••
Ufrdc ~eirBo •••••• .,
Pooro VOl,'gB.l'n. ••••••••
Rer6tilo A::;amb'Uja, ••••
BS:yard Lima. .•.•••.•••

M. Clrouo$

PIU'alIlát'

'5. \1atarbat



. U. ~ral.; '!.1ontett'o de Cn.stl'Q '; •••
Josê Bonifácio .• , •.-•.•
MagalhJ.es Pinto ••••••
Gabriel Passos .•......
MIlton C~mpos .•..••.•
Lopes Can[~ado ...•. _..
Licurgo LeH~ ..••....•

Sfio Pamo: :MárIo :r:.lasagão •••••••;
Paulo ~oKuelra •...•.•
Romeu LourenQllo •.•.•
PUnio Barreto .•..•...
Toledo Plza ..
Â'Urr:liano Leite •••••••

Gol".: Ja.les :.rachado .

11. Gro:Mlo: Vespasdano Martins •••
João Vilasboas .•••••.•
Dolor de Annr3.dc ..•.•
.Agrfco!ade Ba.rro:::;· ...•

-'::tranã: Erasto Gaertner •.....

S. Oat:ldnn: TavareS d'Amaral ••...
Tomás Tontes .

n. G. Sah Flores da Cunha. ••.•••

·PA.RTIDO TIV~.BALlIISTA

gRASILEmO

Lu1s Lago ••.••••.•••••

RuI A1m~lda. ••• : ••••••
, BenjamIn l"ara.h •••••••

Vargas "'iIeto:) •..•••.••••
Gurgel do Amaral ••..
Segada.s Viana •.•.....
Benfcio 1:'ontcIJele •••••
Bs.cta r;evE,S ~ •.
AntOnIo SIlva .

. Barreto l1'ilho .•••..•••

Abelurdo Mata. -

Leri Santos •.••.•.•.•.,'

Ezeqtll~l :M:entIes ••••••

Marcondes lo"'llhQ ••••••

PARTIDO nEPUBLICANO

.. .. '" .... ,.

DUl"va.l Cruz '" •...•••
Amando Fontes ..•••••

Jacj Flguelredo ••.••••,
Dante! Ca-:-va1110 ....•••
Bernard<es Filho •.•.•.•;.
:r"fárlo Br:l.nt ...•...•••
Fellpe Balhi •....•..• '~'.
Artur Hernardl's .•.•••

AltinoArantes •...••••

Munhoz da .I.~ochl1. .•••,.-

Deod-oro üa Mendonça. -."

Olavo OHvelre. .••.••••
Stênio Gomes •••••••••
João Adeodato .••.••••

Café Filho ..•••••.••• o;

Te6dulo Albuquerque ••

Campos Vergal .' ••.• '.~.

Carlos M:ari\;hel;1. •••• ~.:

Carlo~ Prestes •..••.••
João Amazonas •••••••
Maurício Grabois ..
B:l.t!sta Nj>fo •••••••.•.••

Cláudio Silva. .•..•.• ' ..;

Jos~ CrisDIm .
Osvaldo Pacheco •..•••.•
Jorge Amado •..••••••"
Calres de Brito ..•.•.•:•.

AMUo Fernandes

Llno Machado

Silo P:l.UIQ:

Pnrnnâ:

JIarnnllfio: '

Sergipe:

H. GernJJt:

R. G. Norte;
DAhla: ..
Silo Pamo:

PernambuC'O: Sousa Leão ••..••• ',',' .!":

R. G. Sul:

R. J:tne1ro:.

SU.o Paul(\:

Pn1:"Ú:

Cenrú:

Bahia:

D. Fccterllh

- PARTIDO SOC~u. PROGRESSIST.\.

., ..... " "
"

Leopoldo NevesAm.aI:DU:llS ~

JJaJ:Jn:

- D. !3'ed~l

PARTIDO DE1UOCRATICO CRISTÃO

D. Fea.~1:D.ll Hermes L\ma. ••••••• ',0;

ESQUEnDA. DE!'!OCRATIOA.

.... ~..:Domingos Velasco

Pernnmbuco: Arruda. Câmara. •••• ~.~

sno :PAulo: Manuel Vitor ••••.•••~

Golã.:

ii,;g~· e~;ghi· ...,.... -. ~. -...... :
G&araci Sl1v('lrn. ••••.•.
Pedroso Jtlnlor ••••••••
Romeu 1<'iorl •.•••• 4 •••

Berto ~ondé •..••••• : •.
EusêbI0 Rocha. "'Y'"

M~lo Bra;;n. •..•.•.•.•...
Artur :P'!scher .•••••.••

PARTIDO LmEBTADOR~erla&!Dt-.coz.Gregôrl0 Bc~errn ~ •••.
. Agostinho Oliveira' ••••

Alced.o Coutinno n. G. SAl: Raul Pila
D

.............~



 



PRESIDENTE

Fer::::la.ndo de :M~lo Viana..

1.0 VICE-PRESIDENTE

Otávio Ma.ngo,abeira..

Z.- VICE-PRESIDENTE

Berto Condê.

1.- SECRETARIO

Georgino Avelll~o.

-

2.'" SECRETARIO

Lauro Sodrê Lopes.

'3.0 SECRETARIO

Lauro B,ezerra Monte.negro.

~.o SECRETARIO

'R:llii da C1'U:Z: Alme:1da.

SUPLENT~S

1.- Hugo RIbeiro Ca.rneirO.
Z. - Carlos Ma.righela..

..

• I·



 



Comissão da Constituição

,.

PP.ESIDENTE

·Nereu de Olhrelra. Ramos.....

VlCE~PRESIDENTE

José Eduardo Pra.do KelLY.

RELATOR GERAL

Benedito Costa Nato.

REPRESENTANTES DOS PARTIDOS

P:i.-tldo .Soc!JaI Demoe1';itfco I

·A.gamomnon Sérgio ae: God61 Ma.-

ga,1hlLes.

.Tosê C3.1'los .. de AtaUbll. ~oguelra.

Ivo D'AquJno Fonseca.

Clodoxa.ir Ca-rdoso.
Edcarclo' DuvlvIer..

~droaldo MesquIta. da. Costa..
- '-..

Carlos Cirilo J'!l.nlor.
J •

Silvestre Pêrtcles d~ GOls Monte1:'o.
Bonedito Costa. Neto. -Joa-:;Lulm. ~ga.1h§.es Cardo.'lo Ba.r~ta.

Gusta.vo Óa.pa.nema.

Artur .da SousQ. Costa.~

Attl~o VIVãqu~.

BenedftoValJl.duea Ribeiro.

Valdemar Pedrosa.

~Uaurlclo Gra-ccho cardoso.
Ac1lrclo Fr!l-nclsco TOrres.

FIãvl0 G'Í1br.a.r:Les.

Nereu de Ol1veir2l Ramos.

MArio MasaglLo.

Allomar de Andrade Baleeiro.

José FerreIra: de Sousa.·
M11ton SoaTes Cam:pos.

Arge:mlro de FIgueiredo.

Edga: de Ca.valcantt Arruda.

B:erttl-es Lima.

José .A.:1tOnf.o Flores da. Cunha..

José Ednardo Prado Kel1y.

José Monteiro Soares FIlho.

Paulo Baeta Neva3•

GUll-l'ael SUvelra..

Pllrtld~ COln1lJllsta i!o' Brardll

Mtlton éa.1;oes Brito.

I'

Artur da. sllva Bernardes.

Partldc Libertador:

Raul PIla.

Partido Democrata C:iJrt!lo I

Padre Altredo Arruda. Cam.ara.

Partido B.epu~UdUlO P ..o~'

J'o!1o Café Filho•.

PnrtJb Popular S1:&:Ucalfst=.:

. Deodoro de Mendonça.
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91.nSessão~· em 26 de Jupho- de 1946'
,P1'esidêr..da dos SenhQres, Melo Viana, Presidente, e Georgin.o Ave!ino,

I ' . "..,' 1.O~Secretário' _ .. ,

-santa Ca.tarhm:·· "-
"

NEreu Ramos.
Ivo d-Aquino..
Aderbal SUva.
Otscll1o Costa..
Orlando Brasil.

. Rogério. Vle1rs.:. '0 .

_ Rio Gra.ndt:: do SUl:"' .

Adroa.1-d.o .Costa..
Danie~Fa~~

. Manuel .Dua.rte.
Sousa. Costa.'

.:.: N1<:ols.l1 Vergue1ro.

União 1:JeJnOcráttca NacW.1UU
J .

..' .Ama.mnas: -
severiano 'Nunes.

,Ao<; 14 hen-.a.5, comparecem ,os Se- .
,.n;horés~ , '.

. pa.rt!40 .sociál, Democrá~..co
Acre: ' ..

Castelo Bra:J.co.
" B:~o:ca.me1Io. -,'

AmazoIlf.l.S:
Alvaro Mata ~

. 'Párã(-' "',. ' .~'

..' ;jó~o 'Bot.êlhci:..;< - ": "

',' "<~.:Ma.~/'
o '_crepon Franco.

. ··'~~!i;e~t·~;~>··:o~>~., -:~;~,:'" ,
>~JJ~e~~:~ti!': ,...:.... :~ ..:.

. 'OSvs.1dD . studa.rt. '
·;Raul·-B8.I'~: .. ,;':' : ,: ",-, '.'

:.. .. . • .. r" •. :. ,-A :..,- ,-:.', _~ ," : . ~,' " .,',. .., •

_. ÊiO.Grá.nde-· dO' Nane:: .-0 . ~

:~~J~~.·Av~; '; .:,':
. ' José V~"'Icla"''''~'' o

.', V~redo.' Gli::gel~' '" . '"
.-Mota. 'NetO~'.-·· .-..:":';
_""""".~;: >.~':- ~

I," ..','p~: -.,.. '

. - ~C{if:Mâg.àll1ães. :::
<~o~ P<m:tis.'· . '.
~: o'~;-' ':'" ".'
,-·~bt~ .~ :V~anccloS.:

.'Gél!S 'Mmit'.en-o. - .. '.-'.
, MedeirOs' ·~ci;o~· : :', .'

~' Laüro ,·Montenegro.>··
'\.:.\ Bab'~.>" .' :.r. '
'..:'. ,ÀloÍsici ~~' caiit6> :,
: ...F.ró1S.da· Mata.. '
-' .Éf.~ santó·,·.'" .. ,., ' .. '" .

AsdrUbal Soares.

Rio de Jan~:.

carlos Pinto.
Getúlio Moma. '
BaSi.OS Tavares.
Acl.ÍI'C1() Tôrres-.

Minas Gerais:
Levindo .Coelho ~
Ue10 Viana..

. BW.:-Fortoas..
Duque ,de Mesquita.. ,
Augusto Viegas .

..Alfred<l Sá.
, ~O' Pa-ulo:

Go!redo T-e1es.,

Goiás:
Pedro -Ludov1co'.
Dano Oardoso.
João ·d'Abrell..
Ga.1cno .'Paranhos.

Mato GroSso: . o

Martiniano Araújo.
f" '

Paraná.:
Fernando Flores. .-

,'o



Pig.uf:
Matias Olímpio.
Jogé...Cândião..
Antônio Cerrem.
Adelmar . Rocha.

.,J;eará:
Fezn.andes Tá.vora.
Pa.11lo Sa..."'"S.Sate.
Egber....o RoWigues.
José ,de Borba..
Leão Sampaio.
Alec.ea.r.Arar1pe.

Rio Gmndedo Norte':
,José At&gUSto.

Paraíba:
. Adalberto Rlbelro.

José Gaudênclo.
Plínio Lemos.
ErIlâni Sátiro.

Pernambuco:
GilbertO Freyre.

Bahlà:
'Jurac1 Magalhães.
Manuel Novais.
Nestor Dua:'te.
Alberico Fraga.
R.ui Santos.

Mtnas Gera!a:

José 13onUâclo.
Magalhães' Pinto.
Licurgo Leite.

&0' Paulo:
·Mário Mssaglo.
Paulo Neguem:..
PUnio Ban-eto.

. Goiás: .

Ja!es Macl18do:

Mató Grosso:
Vesps.siano M:art1na.
De'101' de Andrade.

E:'3:.~ Gaertnu. :,
~Pc.rtido. T:-eOOlhut4 SrAlfrlh'O

:D!strito FQe!'&l:
R.ui .AlmeIda.
Baeta Neves.

'Partido ComunUt~ d.o lJt'CUiI
PemambueC:

GregÓrio BeZerra.
Ba.hi.a:

/

-4-

Di<:itr1to Federal:''''
carlos Pretes. .
João Amazonàs.

Roio de Janeiro:
Alcides Sabença•

São Paulo:·
Jorge Amado.

'PartidO .RepubUcct~..o

Pernambuco:
SOusa. Lêão.

. M!na.s Gerais:'
D2.n1el ~CarvSIho.

São Paulo:
.Altmo ·Arantes~-- .-----._.....

Partido Popular Si1uficaZism'
ceará:

OIa.vo Oliveirà.
Pcutfdo RepUbUca~ Progrcisist2 :.

São Paulo: -,
Campos Verga.:..

O ~. PRESI:O~Achs.ndo-se
presentes '9õSenhor~ ~esentant.es,
c1ecIs.ro aberta· B sessão.

Pasta-se à- leitura. da s.tada',sessAo ----
anterior. ," .

O SR. RUGO .. OARNEIRO ~. <l.
Suplente, serDfnão como o~ 2.°. Secretá,
rio) Procede àleitum ela ata.

O SR. PRESIDEN'Í'E - Eai diScus-
doa 8ts.. . .

O SR. JOãO AMAroliAS.~. ,'áe~
nhOl' Presidente, peçO. a pa.1&vra '00 SÔ- _
me._a. ata. :', ' - -

, . ,

'0 SR. PRESIDENTE :,Tem: :.a Pa'"
.lavra o nobre Repres~ts.nte.· -,

O SR. JOJiO AMÂZo...~'-_ <Sa
bre t:. áC>' --' o 81'. Pres1ciente. ontems;
no discurso do ar. Deputado Eoclicles ':.
de F1gueiredo. publicado à pág!na. nú~
mero 2.959, do' Di4rió,;dO~p,04er, Le- ' '
gt8lGtfoo no' trecho .éni'que o' 'meSmo
d1z1a: -. .... 4· .

M... mas_. os .Chetes ~l1tares .-
, nem por" 'isso -se -devem: dlvo.."'dar·

da polit1ca, .porque.: ÍlÓSõ& bIstó- .
tia- est.á, o provando, -a. o' câds.,.pasSo, .
que em f!na.1,são e-tem sido'as
FOrças .Arnlsdas que jiecldem. dos .
grandes acont«'mentos pol1iticos
da- Nação no lIl~mento·'pree!so" •

• ...., ~. .. '4' "'-#

dei o seguiDte aparte: -_ "b,e é o'
~. Quem deve deç1dh" é o pnw".

... ..... ~

•
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• No loeal onde sa1u, o referido apa.r~

te, ficou. completamente deslocado. e.
ports.nto. sem. sent1do. Assim, peÇO a
V. Ex.," mandar !azer a devid.s. ret1fi~
cação.

-·0 SR. PRESIDENTE - Nã.o ha~

vendo· mais quem peça. a palavra só
bre a. ata, encerr.o a sua discussão e
vou· submetê-la. a votos. (Pausa.)
~táaprovada. .'
~-se "à, -leitura do expediente.'
O SR. RUi AI·1'4E1J)A - (~O se-

cretário, serv1ndo como 1.0) procede
à leltura do· seguinte

EXPEDlIENTE
':t'e%egramas
Do Prelltc1ent.e do S!n41ca.to de Tra

balhAdores da Ind,atr1a de Açúcar,
, de CD.:n~. s6bre to lei de salário IIÚr n1mo., - lnte!rtuf4..

Do Pres1dente da Socledade n~l
B.~s1Ie1ra, referente à ext1nção do im·
pOsto de exportação. - A Comissú,o

_, da Ccmst!~çao. .-
O SR. PRESIDENTE _. EStá tin-

da s. leitura do~enta•. - '
O SR. GALENO- p~'"HdS 

Sr._ Presidente. peço a palawa., --pela
. ordem:.: .

O SR. PRESIDENTE - Tem a 'im- .
lavra. :.•f(' nobre_ .R.epresentS.~te.. _. .:' r

.- O-·SR:.- G.ALENO·:PAR.AN:a:OS ....
(Pela' ordem) :...,;.. (-)._'Sr.· Presiden
te. cóm a devidS vénia .·e eomtodd
acatamento à. pessoa de V: Ex.~-Je ..

· vantoAt segu1r;.te· -questão de ó:-dem.... . '." ,- . ...... .-" .",

- Existe -na Mess., Sr: Presidente; ·li~
vrQ.d~o à macrlção, de oradores.
Ha. .parte l'efere.!lte ao Exped1êrite, V.
Ex.'" tem 4e~ldlt1o, aUãs com.~todoo
acêrto, como sem;:lre procede. d!v1clli"

_s. 1nsCr1;ão em aua:J partes: sempre
lem.os na tlD1éJ'1o da A8semblé1s.·' 
Oradores inscritos nos~ dos a1"
tlgos as e 69 do r~ento e o:adores
Wcrltes nOl tt0101 i10 m. ~5 do mesmo Reilmento.

Determina V. Ex.'\. Sr. Presidente,
e300 ,odeat.aQuc i1& pUbucaç§.o do ,"DiA-

• rio da .A&sembI6iaU baaeedo !lO a.."'ti
ger 59, que (iA preferência iLQI; oradores
inscritos para tratar ele matéria cons
titucional.

MUita3 vezes V. E:~r. ~ declarado .
· não poder eatlhecer com anteee:4ência.

.. o' a.sõUl;lto - G. que se pr~p6em .a,,~ _

~- (~:r -NãO' fo1reV1sto .~1o ~~cir·.

os oradores. que quase sempre cogi
tam de. Vál'ios te1.::nas.

O Sr. Jales Machado, digno depu
tado pelo meu Estado, 1nsc:reveu-re
para. 'tratar de matéria. constitucional;
no entanto, ql1arta..feira -as. semana.
passada. ocupou a tribuna, re:-sando,
simplesO\ente. matér..s. de interesse rE
gional. Não concluindo seu discurso.
pediu a V. Ex.a - eV. Ex}~ com tOda
a liberalidade, como sP..mpre procede
- conoedeu-lhe aJ.nda. uma. inscrição
no expediente· seguinte· para que ter
minasse sua oração. O nobre Repre
sentante de Goiás ~upou·Jlovamente
a tribuna pela segunda. vez, sexta.- .
feira.·p't~, porque quinta não hou
ve sessão,-e não tenão terminado seu
discurso, voltou s. pedir a·V. Ex.~ que

, lhe mantivesse a palavra para. a ses
são imediata. 'Falou, pela. terceira vez,
não tratando de ms.tér1.a. conStitucl::>
'nal. Como. não concluisse ainda o dis
ctIr"'oX), voltou ao apelar para o liberalis-
mo de V. Ex.g., subindo -à trlbuns.1)e
la. quarta. vez· para' tratar de matéria.
estranha aos estudos" "-da. .. Constituição.
E, eis que, so cliegarIlêste moIne1:to
à. .Casa, .verUico com espa,nto ao ,lu3
cr!ção do. Sr. Ja,les MB.chado, pela
quluta. vez, .não para. tratar de maté-
r1a. :constitucional. -_

.Reconheço. o, espírito liberal de V.
Ex.a, mas' estou também habituado à
retidão. justiça e ·eqttidade com que
sempre . decide cs assuntOs que lhe
são ·subme~dos.'.:.- -
- 'E' por isso que sm-cito s.segu!nte
questão :dé ·ordem: - pode0 -ora
dQ,l", ~vs.lecendo-se- do'· art. .59: do .
RegimentO. inscrito para tratar ,de
matéria constitucional;, .desenvolver
consIderações: em."tõrno de· .;a.s..qmto
diferente? Depois -de a' Mesa haver
verificado que, o: orador•. em gmnde

- parte .. do _seu discur5C.'. trata de as
sunto -alheio .à .matéiia. cODStituclo~
nal,. ·poderá-eoncecler-lhe prOI':.'Ogs.
çã.o para terminá-lo-na sessão ·se
guinte? Tratando-~de'matéria co::lStl
tucl.onal Ol! de ,_ outraqua.lquer natu
reza.. ,poderá o orado::": ocupar _a tri
buna., em. cinco. sessões _;consecutivas,
Ilf"•. hora '.do eJqJediente' prejudicando
os demais inscrltOs. ~ua.:ndo Q -RegI
mento dá apenas· meie.- hora paTa que - .
os Rçpresentantes··tratem,_ de' maté
ria puramente constitucional?, . .

RecOIlheço .. o modo' bIil:hante com
que V. Ex.a, Sr•. Presidente. _tem
sempre. resolv1do~as..questões_de -or-',·
dem, . ·levantadas . regimentalmente.
neste 'Assembléia. Assim. apelo·l)S.ra·
êsse mesmó espfrlto ele justiça _de·
V> Ex.a; no sentido de fazer - sustar



o -sa. '~lDEl'-&'"TE - Respondo"
a.o nobre &epresmtanreqne já: dei
inst.'PUç.5es 3,GD.1retordo.6eviçO:-d.e Ta
qu1grn.!ia no sentMo'1ie ·eljm1ns.r to:-/

·i1os Os 'têm1.Os d~ortêzes~ acaso -em. 
pxega.ijos. Não' está. em mim impedir .
que .sejam' eles eitenlados.·· .. .
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a. 1Iiscri~o do R~presentarite, Sr: minci devido' àS. '~teradas ,mterrup-
Jales Machado,vísto~como S. Ex.a. çõe5 por parté'dosci1~e:; co!~~ da.
não versa:; em seu', disCurso. matéria bancada, go1an..a.. ,~ind~ine cte' dis
constttUclonal,'-preferida pelo artigo pOr de todo o tempo que 'me é desti
59 dõ~egúu.ento'e·~da.parqueS. .I''l.ado, pois. em geral, tenho aprovei';
Ex;.ll' fala. "-Pela qllin2 vez, com pre- tado apenas quinze .'1,;. ;.!vmte ,!l1.1nu-
jwzo de outros, Constituintes que tos. -.,','.,;:, .',' :,,'
deSef9.m -discutir' ,issuntos, ,pert1nen- Assim. ,..,·......0 a ir.' Ex. a. que· me CDn~tes ao projeto de" ConStitu!ção. ' .t"-"'lf
., O . Sr. Ir..ógenes Mugcl'h.ães _ O ceda a palavra, na 2:lora de Expedien-

discurso .do ,Sr. '. Ja1es Machado já te. a fim de concluir !) meu discurso,.
foI. aumentãdo- qt:atro vêzes.' Está. mesmo ponrae.p~éce:-me.ancssa.:Lei·
ficando bojudo; Condderam-lo,· aliás Inter1la.gs.rante. aos .Srs. Represen
uma. obra. de auto destruiÇão -doRe- tantes' trataréin·.tambén:.·..-deasunto
presentante de Goiás. '. - que não seja ccm.stituclvIlcl, de ,outra;

. .., . , forma., estans.mos impedidos de em-
O' SR•. G.AL:ENO,.PAP..ANHOS dar de probleIIU1S- outros, de capit2l

Levanto, Sr~ . Presidente, ·esta 'ques- im~cia. ~Micito bem.)
tão de ord~ certo de que o eleva.do -, . ,
espírito de V. Ex,.$ da...-ã.. Solução, que . O SR.. ·:P--Rzs:i:!:>pj."TTE:· ~ Não é
ponha. têrmo' a. .êsSe. estado àe cal."'; posivel a tenp.er' ao - orad01::':-devido -<à
sa.s' . . , . d~liberi1çã.o· que·:s. . Mesa houve: por

Á1émdo mais..oSr: JalesMa.cha- bem ·tornar.-ante a. recla:ns,çáo feitó
do. ',de :modo aIgiun~' poderá ter essa. pelo nobre Representantede GojáS•.
P
d
' referência, que_consti~ :.prece~ ÓOO'...:.JALEs. 'M:A.cii.~ltx:;: ~Sr.
ente .desaconselhâVel~ .:.:' . Presidente, peço, .apaIa.vra parà-en--
'OSR~'-~ - .Acabo' de viar à. ~sa um reçue:rimento. ,".

ouVir arecla,mação .do ilustre Repre~ ~ SR., PRESIDENTE - Tem apa!s
.sentante ~:.Gal~no ~a11h~ qua.n.~e-ReP;_~.A.tantf:ps.ra' a.pre.
to ao -ta.to'Q-e 'll.: M-esa.. canceder a· pa~ 'sentar o seu requédmento---;-:-----..
1&vra a .oradores·.que 'vão <8' tribtInB.;' . " '. ,:' ,'.. '. ;~,. ' '. ':.-
quer no' expedie;c.te. :-ql!e~'·.na ordem. .:'O SR., JALES cM4\.CRADO·~.Sr.;
do '.dls.:, sem· s. preoeupa.çãó·. <ie ,a.bOrdar Presid~te.· o requ.er1m.ento que., vou
assunto. dê ordem'consUtucloIlS.l,des-. mandar a V. Ex."~..-.~vid~te

.;V1ando-se para·outros de. natureza: di;' .. justificado, E' r~1ativ... a.,~ _que
'Versa.~ O nobre Represent,arrtit- nã.o de!- venho 'fazendo' dosquL"lZE' 'anos de di- .
xs. de ter.. ra.zã.o: na reàlidade:a Mesa tadura.ll.oEsUdc..de..~ assunto
tem, dacio interpretaçãoliberaLquan- a.. respel~ do' qualusou·da palavra··o
to,:&O ·ponto: a. Que se. refer1u. ·.nom- r .sr. ·:~~or· !?ed.ro Lud~W'1co. :. '
tuito,~de fa.cilltar~:'fm.· R.epresel?-~ I "o' SR~PR.ESIJjENTE .....:.:eonVidO·
tantes .uma ,válvuls>~ (t··Beg:l.menw O nobre orador a formular o seu re-
não. admitia. :Essa"stftude, entr:ta.n: - qu-eriItiento.. . .' .
t;o...., t5f1' ;>eder1a>sel"·mautfda . na au- .,,...' . . '..'. ','
sênci&de -qualquer:l'eeJ!Ún9ção• ..Mi~ o SR. JALl::S .MACHADO ~ Dese..
nha .intenção Dão é. ao .Lie, '!avor.ecer jarta ler~ .3$)eIlSS. a,.just1fics.ção que'
a êste· ou.: áquelei mas- a de, com a € t!o sp.-gui]lte:..(intct4•a ~tura~ .' .' ~ ," .
~.posslve1;_d~sem:penlia.r 'o ,pa.- . ..' : ._. .. ", ....~-

pe1 dejutz. tazendo,~ respe1tada. ,.'.. .(Tr.c;cam-se~,~)
a nossa.:Lei Interna.. Como C-' nobre._ , . . ,
Representante: observa QUE .ao.~en.ta.:'· O.~. PRESID~ ..:-. O .orador
çã9. da. 'M'esa ;não. é' a. 'que. DUisoottt"e- poderá enviar à ~ Mes&. "i) seu.requ~:-
~, v-cu a.p11ca.l' o Regimento em .seus. mento,_ aeompanáado' ~ j.~eaç~:
I1g!:dos··...têmJ.os;·~ndo':a P2l&vra.' a O Sr. L1Lf8 Via~ ,- Sr.· Presídente,
qua.ntcs:.cels: ,!aça.m·;~1ndeViêaJnen- desejs.r'..s. saber de V .. Ex.~ se' as -ex;. :
te.' ~uito bem.) .'. :' ...':' .' '. - PI-essóes nãc··pa.nnamt:nta:res~. aqui

"Tem a' ~1aVI'a ,o ,~- Ja.les Mach3.- J,U"o!er1dS.s,vão:igurar· em' nossas'
d~~ SI..fil:1 Cle, tra:tsI ·de a5SUllto ~cons~ z.ns.is.-':' . . .
titucional. e·,' em..fsee· da pre!e:rênc18,.
que a S. -:Ex::: hal'ia; sido concedida.

O SR. JAr..1!s MAeliADO - Sr..
Pres1dente.~ V.Ex a e a Casa: se
acha:ai·tri!ormad05. ja estOu ilaúlti
.ma parte..do discU1"S~ qUê ~;d1a.s aqui,
venho, Pl"On1I:1c1ando c.au:àa Dão .ter- '



"o 'SR. JALES MACH.ADO ...:... Pesso
, às mãos de' V. Ex.;:' Sr."~Presidente,

o ooguinte l"equerimento ea l'especti-
va,ju.stL-P1~~. _,'

'- 'l-

ciár o mandato se dissesse uma inver
dade e, por isso, S. Ex.a correu, no
dia. seguinte,' a. retificar a atà, ale
gando que o calor ela discussão lhe
havia alterado o número escrito, mas

'::'m::Q~O N~~ 256, 'DE 1946 que em verdade..-' apenas construíra.
" . 'Requer cz' nomeação de uma 1.400 Km. Para 15 anos, convenhamos

, "COmissáo de" piLTiéLme1Z:ta.res. in- ,que foi uma. confissão que bem diz do
eumOida de PTccecUir a uma. sin- ~~~""êsse que lhe mereciam as es-
ãiC4ncia '1w$'1ieg6cios do Esta~ No tocante ~"estradas. o ncrte do

, " , ~ ele Goiaz; ,àuron;le a' gestão ,do Estado fei tratado como um mundo
' ' " ,~e:x-I.".terventoT" Se:naàcT, Pedro.> ,Luclovicc.·' a partê. Nurica: mereceu o mípimo

. ", " ' , '~ :1nte-"-êsse do govêrno LUdovíco. :Ná(>
:p..eque1rosej~. nomeada. ~3;: 'co- tOra. as linhas aéreas. estranhas 'ao

missão narla:nentar. pars. proceder a seu. govêrno, e' o correio' militar e os
uma siJidiCàD.cia no govêmo do ex.. goianos do' norte estariam ain.da quase
Interventor" Pedro 'Ludoyico, 'em. isolados' do' resto do Brasil.
'G01az;' Principalmen.re'nOS a.tos' e fa- 'A 'na.Vegaç§,o dos riosAÍ'agliaia. e
tos que. ,baseados em' documentos. eu Tocantins s6 mereceram de S. ELa.
denunciei, em discurso. 'a,.esta. "As- - palavras ôcas, relB,S)rlos" Ainda
seznbléia. ~,' ''',:,' -' , ',;;'.;' outro dia. eu 11 à. casa. dOCumentos em

O Sr~ Pedro' Ludovico exerceu o que se vê que,' à falta de 'estradas. o
govêrno ,de Go!áz' comodelega.dó do arroz de, Fírm1n6p~s,'~voação.Dão
Sl"~ ,- Getúlio Vargas ãa mesma. 'for- muito distante de Goiânia. não tinha.
ma.:,que:,os <liretores ~e~ autarq~. .nenhum va!I)Z'. A' estrada que liga.
se. pçrtanto. para. ess9s tem sido. ou; C-oiânia a Estáção de -... Estrada de
vão ~Ser. nomeadas coril1ssões para FerrO .está' com" seu percurso aumen-

, f1ris idênticos o certo é que Goiaz tado de várioS quilômetros.' pela queda
, não' ,será' menOS:, merecedor da ,aten- de ,UIlláponte; há mais de um ano.
Çã.o:à~ta,ASsemblé'1a 'e ,espera;. que Mas: a todo êsse va.s1o' indesculpáveJ,
·~pm.~_luz.:-se ' faça. ',Da. ,a.din!ntstração o Sr. Pedro LudoVÍCO àntepõe a cons-
.Lttc:lo'V1ccjéct:;.ue'sôbre- ela.,:o povo truçãoda ncrva capital. a; catita cidade
goiano c ieIn' fe1to,âS~' matares' acusa.- de Goiânia.. Nela' sun,' '"Ex.a inverteu
ões-:' , , "~,_.,, '" ;;' todos 'OS recursos com que podia e
~'ann~ ~d~âida.s Q1Íe, 00- •devia. 'promover o engrandecimento
seado em: dQcuinêritOs;:" ,tlve'ojjortu- eConômico do 'Estado. elevando a 'sua
mdlide de ,hUiÇar::desta~tril:itma, eu prcia1iÇão' ao nível, a. que tem fdto
o"flz-como.'1I1n' de"re:r:-ào."Irieu ,JI12n- jús não só d1a.nte do-rápido' cresc1-
da.tOõ' ,".,. ", " ménto, dss~rendn.s. em virtUde da. in-
, E' })OSS-fvel entretanto 'que, Jnvolun- :nação., como - do' rápido erescimen.to
tà.rfaIil~._e'rl 'tenb&- sido _:!D,fu.o-to. de sua· população .devido. principal-
Uma. '.sfndjcância:·,~;·,:uma' ci:missão mente.. -00 êxodo' de' pequenos~ lavra- '
,pa.r1slD:entà.r' 'VJ..ria:-~' a ver~.-- dor:esrnine1ros, ao ca:ça deterra.s m.ais
,d9.de, dos.fatos. ' " '. ' produtivas. Goiânia., pois. ~ceu, e

-. ,' ,'.' .' , "' . desenvclveuõ 'em de~ento -de, todo
'-Sala. das ~J 26 de j~o de o~o. '& rendas públiCas" que
1946. - Jalles, Macha40. dev1am 'ser :empregadas,' num plano

, ", -::'. ' ':; rae1onal' de, incremento da produção•
. "~:,-Justifica.;;tio e!lqU8.dra.d.o, prlncipo.lmette, no estã-

, .,'., , belec1mento de uma' rede =odoviárl&
Os problemaS' ~..onôm1cOs,da. Produ- _e no de:;envolvimento, :dos serviços de

ção~ dos transportes•. ·na, verdade. nun-:o:.: educaçãO e Saúde" deveres preclpuos.
ca. foram. ~ós 'pelo sr. Pedro i 'ind -,.-.(-~- dual'LudaVico. ,O,Estado depols:-de 15 anos ~da s e e~v=. e ~q quer

'\ de govêmodIta.torla1 náo tem 'O' seu a.dm:1nistraçã. conciente, era:n" m
" plano ,:rodortário nem: secreW.a de vertidas .em· G?iân!a.' a.té em hotel,

viação , . ' .., ':. ' cinema e' p1se1na. ' Indllbitàvelr:Ii.ente
•~-lembI'9Ãos 03 Srs~' represen- .~ era .a,mudança da Capi
mutes ' qu~,' outro' dia, lendoc..um.', d1s- tal., Mas não pele ,método como foi

, empreendida 'cujas conseqüê.ticias,
curso. 'o ~e:nador PedroLU~o'riçosfir.. adiadsa,' ,pe!a, 1nf1ação, já .se estão-
mou haver. no seu govêmo, eé.mstrui-- ,fazendo sentir, não se fe.lando no
,do 4.000.·Xm~de esL-a.das~Compro- Ci:im.êcometido contra a velha. ca~
metera-retambém. nesse dia, &':renun- pita.! a..'"Tebatando-se-ihe, até os seus "
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tradicionais estabelecimentOs.de en
sino, como castigO pelo justo e natural
movimento de 'oposiçã"l que se esboçou,
co:ltrà a mudabça..

Nesta. hora. de' debacle para. a Pe
cuária. goia:la. a situação· poderia. ~
tar compeIlSada ~e!o mc:remento da.
produção agticoIa. se tivesse estradas
para- .circular. Na própria. escolha
do ,local da nova. capital· prevaleceu.
o capricho de· S..ET_a o que muito
tem custado à sua ~economia. Ninguém

. nega os reqUintes de . beleza e topo
gra.fiasda cidade.. Masmegâvei. tam
bém, é .. <r.1e de topogra.fias idênticas
está.. che!a." tôda. a margem da Estrada.
de· Ferro Goiás. E de quanto terão
sidosaIlgradas a. economia. e as fulan.
ças públicas sõmente pela.'.diferença.
do custo d·, transporte dos mater1a.is
de construção e de consumo~ normais
ao seu abasQclmento? Aliás, oorl
meh'o· parecer d8. com1ssão encarre
gada. da escolha,' sgiu Crlteriosamente
apontando um local j,unto. à. vi3. férrea..

Mas, o Sr. ,Pedro ,Ludovico jã tiDha
juízo !Qnne<l6.•~. pa.recerfoi arqul
va;do . e crJ.tro veio substitui-lo' sten
~endo aos se:us deseJOS. Nem oa.spec.to
unporta.ntíssUnodo a.bastecimento dá
guae de ene....-giB elétrica. foi, atendido.
O suprlInento: de energia 'el~t:dca; já
1nsUt1c1entej há mais de um ano ces-'
sou completa.mente e.as indústrias'nas-
centesp colhidas.de stIrPrezas,·cs.fra.m
vit1l:na.s de :1ncalculé.ve1s.. .. preju!z:os nãO
só pelo coláps'o, '1nop!nado da prõdu~,.

como 'Pela deterloriZaçáO inevitável do
maquinIsmo parallzadO.- . .'
,Mas. tôdQ. esso.sdesgi-ãça '-ainds :fol'

, pretexto para uma operação,com ·tôdas
as 'ca.racterf.$ticas de· uma. ,,:negocla.ta.

.Já quando.OSservic;os derecóIlStrnçáo
da. ,Usina. Bidroclétrica. estave.m~
tados, lembrou-se a. instalação de um
geradortêrmo-e1ét!'ieo de 40 HP.. Em
lugS.r de, uma bateria. de 4:, unidades .
de .. lt'O E:P que. :fa.'7orecer1a.,B. d1stri..
b~ção e os· reparos .parcelad~ .sem
prejUízo do abasteelm.ento, eseds. vcn
àãvel:quando desnecessá..-1o, comJ)rÓU-.
se um. IIlaStodcn.te çie combustão 1ri.
tem&.. . usada e tão' velho q'oIe _a fá...
brica .coz:strutora. .nAo ma.1s ex1ste há
vârioo s.tlos. _ _ _.

Em resumo, tm,", a.cL.~ do
~~ o&-. Pedro Ludov1co se con
dUZiu como um· fazendeiro que, pro-;
;metá="..o de· w:na...t~da. fert11fs&1ms.
inverteu todos'os recursos .na. 1nBta.
lação-de lUIl& séde desnecessà.r'..amente·
pompôsa eIll lUgar de mcrementar a

, pr~uç§.o.· . - .' -' ,'-,., .

A êsse fazendeiro,. os colegas e vi..
zinhos el1aJnarls.m de insensato~ eco...
nomicamente falando. Pois bem. a.to
semelhante do Sr. Pedro Ludow1co, ê
o seU'. grande galardão. E' o atestado
das suas !ormIdáve2s qua.lldad~ a.dm1
~~~~, ~do p~oo ~e. n~
obra, e no regime em que vicejou.
tiveram a 'sua grande oportunidade.
Com êstes não com1l1l.gao Dr.' L~
Simões Lopes" a 'quem. damos a 'pa.la.
vra, lendo p~er que S. ELa exarou,
ao. 'n.p..'"eCia.r ore!atór1o do' ex-Inter
'7entor Ludovico, relativo r ao tr1ên1o
de IMO a. 1942. DOCllmento 22.

... 1l:ste 'parecer. verda.ci~o atestadode
inépc1a--adm1n1strativa passado ao. ex
Interventor -Pedro,LUdov!co, foi UDâ
Dtme~ente·'.~ aprovado _pela ,Comissão
de Estudos dos~tadua.1s~
. ·Ea o seguinte.: _

~'N.022 .

P:rccesso 11.0 }199-44 - c.- E.
. , N. E.·- Relatório do Interventor

'de Goiás, ~ relativo ;al940-U)4,2~';. , .
, •• _-.' r •

Parecer' , .- '

~-.SI, ..Inter1entOr·
·Fede1'a.l em.:a&iáS O reJá.tórlo-·de
sua' s.dm1Dl$trB.ção" '.referente 'ao'

'triêIi1o .de .1940 a '1942.' ,-,. ;

" .. 2 •. A 'api'ed&çãri d3.s. atiW:la.des
.- -. de gOvêriló" deve-obedeCer a ,um
_. , p~o :oIlde se d1sponham. os. -,se

, . tores .adni1nfstra.tivos· nw:na. de
~.,b~erarq1iiíl, CODS~te
.á i:1lportãnc.ls de cada. um para

-. o interesSe. púbI1co. " . "
.'... S~ Acettando . como .·[om de

discussão os p...-oblema.s de def-ess.
e· segur:!mça, DaCiOI!$l, pa.reoe.-"me

. _que·t\S·s.t1v1dades.de qua.lquer go..
. ?êrno, seja. nacional, ou regional.
.ou .mesmo .local· deveriam ser
ass1m ,~P.os~:_. ~. . .

1 - economis' e finançás;
2 -saúde'C·educa.çãc:
,3 ~ obras públicas:

·...4:- etc-·.· , . '.
- - 4 ..'I'~o'. pam.w..e1;o·.essa

'. h1ers.fq'C1a..' exSJnin~ agamo
..,relatórlo a.presenta.do:

, Dl.retorta' oem' dePiOclu.ç§.Ó' e
TrâI:lsita,-. l!: êsse órgi!.o.que "su
})e.-mtendea vida. .:a.Q::n1n1stra.tiva

_ ~. do,'Estado, no que tange às.~
. ele ~mun!ca.çOe.sà 'prOdUção e às
obras pl1bUcas e;m ~""Já se
POde ooncl~ q~e ,d~. hetero-
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"", geneiC.3.de, hão de se ressentir ~
. stiVidsdes do órgão: os -proble.
mas de obras PÚblicas não con..
'!d!mem'.Qem q~o no mesmo
setor da produção. Para' que
ambas resultem efiCientes, proo.

, dução e ,c>bras, ~tér se toma'
,', sepa.rl.-las. E por isso Que:

<:'No csmpo da produção,
:!ÔI'Ç3. é· confessar, de pouca
moOntâ. é a. iniefutiva oficL5.!.

,Não foi permitido- 'a1nda. 3,0
meu 'govêmo, frente' aos, nu,,:,
m~ •problemas que teve '

.' <te pôr em 1'óco, juntaniente,
", ,;<;om a. construção de ,-Goiân:1a.,

......-:.L__ as st!.aS vistas, de modo
-a.preeiável,'pS...-a a.s questões
,prêsas ',à vida. ecOnGmica, do
~a, a niio' ser mediante
s. prestaçã.o ,~de allXilios às

..diversas classes, produt~.
Não; ho:uve a.inda uma. ação

, p1a.n1ficada-, n (aela;tórl), fO..
, , :, lha:~' ~ e 49.)"

,Não: é possível 'aceitar que; nas
'a.rd1'i1'nist:a,ç5es' dos Estados mo

"":'<:lernos; salvo questões tt-e,' defesa.
, e' segu..""ança,,&~ coisa posss

',solD;epOr-se, áos' problemas eco
>'.t"~_.,:,.....g~ .. ~ c~a, ~ 'r~-'~

",produção., ., , ',_
:'. '" " ~,' MlIito..J1{(sofrl..do o~ roteiro

'" ,porsus.'" ,prociução não _hs.ver
", - ateÍl.~!"~o 'a.o1ncremento da. moeda
.: '.c!rolnante. A 1niIa~. atual de
, correr' ,prlnd.ã)almente; da falta

,de 'bensa.a.dqu!tir, '&, bsJm
., quantitativa &Js', a.rtigos de con·
s~o., ,

, . ',("'~~':'-~'~ete; '·a.,neÍlhum
,'iespons.â.veI 'por sttmi n istrac;6es
. -púJblkas é OOQo descurs.r do es~

tfmuIo à produÇão... po:que se, o
," 'fiZer, esta.rá caocorie:w.o, para

'df!jeulta.r" '8, ~-ds. di) Pais 'e co..
loca.r·em situação d.elicada s. M
minfs't;ração .Pede~ nas suas
es!ems: maJs altas.
": Quanto ms.1õ EStados é Mun1
cfplosprodu.~ mais, rà.p~a
m-ente..se f130m a. detls.ção do meio
circulante. o' qua irá eo!lcorrer,
como se sabe,. p5.!'a baiXa dos

'preços. melhona. d-e vidt. e trm-
'_qui:l1ded~ p'l1bI.~. _

Nenhuma UIUda-de cla !!'eders,..
ção, 1nelWndo-se aj- os próp110s
mlmic1111os; Pode 'de1:arC!a ~,'
na. época de hoje. seu plano de
proGuçio, porque c1~ plano re-

sultará tÔlda. a establlidade eco-
nOnllca. .

O Estadó Moderno é, sobretu.-do.
econômico e, dentre todos' ,)8

seteres da eConomia, vem em pri-~
melro lugar 'O da. produ(:ão; as.~inl,

o Estado de Goiás não pod~ limi
t.3.r-se, ~:

"prestação doe auxili'OS às
diversas classes produtoras"

porque, só por êsse mei-o será
sempre p:t"ecár..a sua base eco
nômica,'

Indiscutivelmente, s construção'
da C3lpital/do Estado, Goiânia, é
obra.- de ménto, digna dum gran
de" Mmfni.strador, mas é preciso
qu~ dai· nOO d-ecom:un p:rejUíros

'para 'outros setores à.a Adminis.
'tração, pojs que então, o supér
fluo seria conseguido à cJJSta, à.<.
:wpresclDdivel, o contingente
pa.ssaria.'a necessáJ:io.

Vislumbra-se, através do rela
tório ap...""esentado, o cs,i.áter a1>- ,
sorve:::l.rre dessa.eonstrução, que
constttuiu, pcr a.ssimd!Ze!.', o leit
metij, das atividades do Estado.
Parece, no entanto, quew:na bela
,e exeeJ.entecapitarl, deve ser con~
s51de1'9.d1l. :m9.1scomoornamento-

.', d{! qualqUer boa. ailm1Distração,
que como rmallUade aAmlnistra
Uva. de goremo,
, DiretOrta. ,Geral' da F&zends. - '

: No setor das fUla.:lça.s;OOILSide":'
ra.nd~ que a. Receita global- do

'.,triênlo subiu a Cr$ 83.682,379,00
e a. ~, acresdda dos cré-

~ ditos s.diclonsJs. a Cr$ •••• ,.',
nO,299.388,OO, ver1fw.a.·se um de
fte:: ,de .q-u.ase 27 'milhões de cru
zeiros,o que, confrontado com a
receita média do tt'1ênio, repre
sentE:., também, em média., 36%;
1sto é, o EsVldo teve anualmente
um ihf~t,e.prox1ma.4o doe 36% ~e

sua a.rrecadação' efetiva.
A.t>fv:Wa do Estado montou, na.

últ1ma. fase do triênio, a. Cr$
15.006.354,eo, tendo tido ll...lll s.ctés
Cimo. anual médio d'e nwJs ele mn '
tiillhâo de C1'UZe1ros. -

O Pa.trimônio líqUido, cujo re
sulta.Qo se re!~re ap~nas aos anos
de 1940 e '194:1, teve" e:J1 com
pensaçl1o, a.<:résc!mo sapenor, s.
um mllba,o, de cruzeiros. TIXiav1a.,
ps.reee que a sItuação ta.vo...-ável

. dêsse patrimOtlio, não bsstarl:\. para
contni-PL~ do' balanço !1min

, ceiro de:!cltárto. '
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Diretoria '~l. ce saúde·
Nesse 'setor. exclusão feita. dos
melhoramentos inttodUZidoo pelo

- Govêrno·Pedera.l. o Ests.do,' ins
, talou. um serviÇO, de o.ftalIac>Iogia..
em .Goiânia.; , súbvenciona. em
Goiânia e em Goiãs, institUições
pa!'à" abrigo de menm-esé. em
Goiânia, 's. Assoc12çá,o -de Prc>te-

.ção à..Ma:ternkiadé eà In!àncla.
Parece: ai.nda. 'muito pouco. aten-
deD.doa que: .' . ," ..

.~ .-
, ..Góiás-- de tôdàsSs crga.

,IÍiza~es . ciitadualS.. é 1l. 'mais .
átrasada: e 'a. mn.1s defic1ente,
emboratenlís:oD. N'. S.
enV1àdo'téénicoS para a.UXiliar
a repartição ,local;; (Pá.g. 92.

'AtiVidade de ÚIri' ano do D.
N. B. - Joi\ode' Barros

Ba:rr~to,- 1M3.) ,

. Dir~~~ Ge...wsl: 'de, Educação
,- O Relatório cameçaêsse ca·

p1tUlo com o periodo: ':

ü ••• cOILSideroa ~luÇão-do
problema educacional a chave
miracUlosa "que dévêrâ .a.br1r.

. ;. a.inplos'ca~hosa' ,t6dasas .
, demais lrilc1atiwscoIldutoras
~ Nações. aoS .Ii:wJs;.êleva.dos

, ~'brilhantes, deit!IlOs" ~ ,<Pá-,
. g1Da' 89.) , ,.-

- .. ~.

Contud-o~ s.' respeito 'do',cilsino
-llré-ptlmálrio, sõexistem., dois

jarrlilis· da,1J:lfãnc1aof1cl2Js.' am
,bas·.na. antiga' e I1">VSo capitais. O

~" .ensino ~r:1niário' dispõe agom àe
.155 escolas isoladas ede 49 grupos

, escoLaies. O ens1no normal é
mitrlstrado -numa. escola" o!iíc1a!.
em GOiânia.; e-em 'Vinte duas
subvendonadM -do '1nterioi-. O
'curso~seeUDdár:ió é feIto em:~u.. .
cos: esta.belecimen~, sendo dO!S
a!!clais. Só~ Umatacu!dad~,
ee ecs~n_o ~'-sU!>er!or :.:.- 's' de ~:.
retro. '>c. ,., ,

.~d1fién ap:teciar,,~. com ~s
. dados. o ensmo, em. Gctâs.O Re.
latório deixou de a.presen:ta.l" 03
elementos· -iD.d!spensá.veLs a. essa
a.préciaçâo: a. po:;>Ulação 'eIn ldQde
escoIar e o número de met1:ie1J!;a.s;
a percenta;gem .. da. tennmaÇãO dos
ct1l'5OS; o' nmnero dOfhque com-

, J)1etam u' período glna.s1a1 e· o dos
, que ingressam no curso sUperl.or,

etc. .
, 5. A 'apl"esentaA;ão matertal. do
Relat61'i<> é excelen-te ,pelo i-~ e
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públicos e documentos onde flc2. evi
denciado o prop6s:to de lutar. 1ntran
sigentem.ente. pela democracia. dentro
dos Quadros, constituclOlláis. '

Por isso. aos comUDistas é, impor
tante ,a luta.: por- uma Constituição de
mocrática, pois, dentro da ordem e sob
á égide dademocra.cia, podemos re
solveras angustia.ntes problemas do
nosso :povp. _
Fo~ por' -essa. razão ,que o Partido"

, Comunista, desde '. os primeiros :mo
mentes de sua. 'legalidade. vem lutan
do, ac contrário .de outras éorrentes
políticas, pela convocação_de uma
Assembléis Const1tuinte~ Desejávamos
esta' convocação para. quefôsse asse
gurada. ,atra-v:és de; uma Carta Mag
na, a democràcla'em nosso país. afim
,de 'que o povo pudesse. padficamente.
lutar pelo progresso. realizando ·inú-
:meras mecUdas qu-e acs.bassemcom o
_atrazo secular em qúevive.

" Para' demonStrar ,a coerência de
princíp~os 'do Parlido~ 'nêste ano de
vida legal, quero citar ,a~gumàs passa
gns dó Manifesto de Convocação para
a;' campanha. J;>Or. uma: Ass-emblé1s
Constituinte. livremente eleita. cüfun
d1do a: 21 de agOsto de 1945:

"S6 uma Assembléia Constituin-
'te livremente 'el~ta a.ssegura.~ a
UIlião nacional pela. ~qU1dação dos
rçstos' teu~. ,pela solução rápida.
e justs. do problema. da terra. pela
reVisão dos contratos lesivos, a.os
interêsSes"Il9.Ciona.lsccmo 'os mo
z:otlóllos e- "trusts" do -capital es
traÍlge1ro eoIonizador. E. s. Assem-

. blé1a Constitulúte livremente elei
ta ,será. .o ~co pod-ar C1l.ps.z de
assegurar a.. autonom1s. aàminis
trativa. lega.l e regional, de .liqui
dar, sem perigo para a lmiãc n8M

cional o atual centralismo reaclo-
ná.r1o ' burocrá.t1co~ tazendo do
.mtmfcfp!o a., verdadeira cé:ula viva
do organ1smó nacional.". '

Nós, comunistas, portanto. procura,
mos. através da luta pela Assembléia
C:ms+..1tumte. garantir uma. Constitui...
ção tiemoe.ooátiea.." ,.Assim. n1nguém
ma.!S tia que nôs comUIlibtas está in..
'teressado ,em que sejam de fato man
t1d'Os a soberania e Q prestigio da As..
sez:abléla Co~..ittOlte, o que ,s6 -ser.â
a.ssegu-'"ado se !ormos,capazes' de ~ls.
borsr uma COIiSt1tu1ç.áoverdade1rs.
mente democrátIca. No eIitanto. o
Projeto 'de Constltclção em debate
nesta Assemblé!a ~áo ~stá à altura daa
eo!lqu1st2.S· já alca.nçs.da.s pelo nosso

ficava. a 64 kIn da ponta. da Estrada.,
dePerro. Onde seria. possivel maior
milagre de eeonomi&. Dêssetota.1, por
2 meses de' serviÇO de estudos "in loco"
,e .. projeto e ma1s la· meses na cons
tru~<>' p'fO:2ríamente dita•.com todas
as 'Viagens' à n;inbaeusta. eu .percebi
a importâ.:lcla de. Cr$ 60.000,00 .P8.t:.~
'em' três a.nos~ Fciexa.gerode S; Ex.lS
.fa.lar em o!'1;a1D.ento' •{)réViode . ~ ....
Cr$.2S0.00e.Oo quando só o grupo .ge
rador. isto é. turbina e gerador,cus
tou. 125:.000.00 cruzeiros.' 'postos em

, ,Santos:·O, que ··houvefoi o seguinte:
quando 'se 'organizou a'·'Em:prêsa· na
!mpoSsibllidMe de:se conseguir. subs
criçã:opa..'"'a, capitàl acima de 200.000,00
.Cl'll?Jros sugeri,' a .Emprêsa' realizar
esss.1mportâ.nCla. e: com'gai'antia dela.
conSéguir~ por ,ope.."aÇáo·de:crédito.·o

,que faltasse.' Nuil.ea fiz c'e nem façó
orÇam~nto,'de!1n1t1vo"para. 'constnlç'áo '
de .ba.nagem~ '"Os'colegas engenheiros
sabem ara?.ão'. Aeusação'mais,gra.ve
do. Sr. ,Senador ,Pedro, Dudcnco fol &
de 'que: compreI ',2.990 alqueires de
ter.ra.de ,ea.mponeses., Nunca forcei

- , n!nguéma.' me, vender te.;,-.oras 'por' esta.
ou aquela-. form:a.. ,Portanto. 'se os ti
'vesse'comprac!o·de ·llObres;'cam:poIieses'
nads.'haveria.' d~.'extrauhâvel.' Mas eu
já' ,disse 4Ueas ;co:e::tprei' do maiar in
dustrlal·:de. Jaraguá e, c!Ue já. 'a.spos-

. ,s'llfa' há .várlos, ,anos sntes de nos co-
- nhecer:nos~ ,FIca, . poIS. por ' tem-s.

injúri-s.- ·s:tlra.dk.ao, ,8r~ 'D!DD.y Gomes.,
, da :,Sf.J.vs., ta:mdo de' testa- de feno

para; .que eüme' :locúpletssse il. custa
de'- po~ çâ.mponeses e.por .terra.
~~m, ,3 saíds. r:;ulf'S•. Ex.. armara
para o que~ luveriéi:icamente.s.f1rm.a.ra.
.A .verd~ ,é ,que. exn-qualquerporito,
onde S. ~ Ex.a'ellco!itrar o 'meu' ~rastl'O
há de verifica.:', 'tam.bém,'" o conceito
com que o PoVo gcr;-àtio mUito me~
honmdo; ti]AU 'graô.ó' a opinião de Sua .-. .',.,.
~...... ."

O SR. PRESIDENTE :,...; Tem' a pa
Is.'Vr2. Senhor Maurie1ó Grabols.

O SR. MAOEtCIO GRABOIS (O)
-Sr.Pres1den~, Sros. Constituintes.
todos., que t&n acoMpanhado a ação
PQlíttca 'tlo, Part.!do ' Comun1sta- do.
Brasil.' neste. ;lerloqo de legalidade.
podem, constatar &- ms.ne1m pela. qual
se vem êle conduz:lI1d'o na..luta, em de..
f-esl1 da' dem0eraci8-,.e 'elo ,pr081'esBO,
aca.tando- a- ordem .constitu1c:ia. colo
cando-se dentro da. le1.: '
, A posiçâo de nosso Pa...""t1do-tem sido
rea.tlrmada 1númaa.s vues' em atos

r
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povo•. Jâfol declarado mesmo desta remos a. bater-nos' por essa. a.utono-
trlélma que o Projeto é anacrônico e J::Iia, mesmo porque o Part1do Comu-
não inais cOl':'esponde à realidad-e do nIsta., aqui inclUi.na. ·sua· bandeiIa, 'ns,
Brasil, Po:s 'se acha atrazado em re- cs.mpe.nha .eleitoral. a. luta pela au-
laç~:o'às'~grandes conqu1stas já abti- tonomià 'do Distrito. E foi voz UIJ&.-
das pelo nossa -povo, como a autono- llime de todas os candídatos, s'em res-
mia municipa.L~·· trlção, que a' autonomia do Distrlto

ObservaInos, quanto e. tais conquis- Federal.ser!s. assegurada. No entsIl-
tas, que nesse projeto se p-""S.tíca ver- to, logo após as eleições de 2 ·de 00-

. dadeiro atentado contra. a democrac1a; Zeníbro~.convocada a. Coristitulrite, ob-
COOlO st:eeàe. Com B autonomia mU:ll~ :;er..amos que se procura atingir .êsSe
cipa!, que é aI! cassada -violentamen- dí.re1toadquirido do povo carloca..
te • Nós comunistas, que ccncon-emos . Todos os partidos, sem' exceÇão,. ·colDO

às -elei~es sob 3. ba.nden:l. de um pro- disse,. deSde" o 'Partido Comunista alié
graIXJ,a m1:njm o de união. nacional, o,. P.S.D'. - refiro..me·â Seção do
neste ,haviamos -1nscriw' um. ponto ~.S.D.··nesta Capital - se compro-.
pelo qual nos.compromet1amos com o meterarilcom o·povo carioca. a .ga.-
povo-a. defender 1ntransigentemente·,:\ ra.ritir~, ~autonom.ia. do Dist..>ito. Fe-
autonoiiUa. mtm1cipal e,psrtlcular·· deral. Ê'.~. de olhos "aJ:)er_.
mente~· a autonomia 'do DiStrlto Fe- tos. de olhos voltados para esta As-

- deta.l.. Com . efeito, nesse programa sembléia. exf,giIido ,dOS:.Constltui.ntes
mfutmo de união na.c10lIal~ diroamos - de:46' que assegurem· essa.·s,utonom:is..
o seguinte Ilei item VII., ..' E' indispensável compreender que-t'S

"Os Estados, -o's m1.1.trlcípios·e o reivirid1caç6es 'da gI'antie massa, qua
Distrito 'Federal' terão completa. . indepentienteme!lte- esco~u _seus. .re-

, presenta.ntes devem- -S~ satis!eitas..se
. autonomia poh~ca...-:.....~mini~a,.. o projeto de Constituição é ..a.!l3.Crôlli-

: . tiva., l'egendC?~:s.e ,~ __ preceitos c..... e reacionário· é··pn.-nue O· ·povo ·Dio '.'. constitucionazs que adotarem··~ u. • • . ". ......~ , '" . . .

Iieitada aConst!túlção da Repú-~ ee·. sna' elaboração,. ;porque-
- ~-. .. . ./. . ~ . não foram----,-e~ll~ ..·5S· su-
-"b~ca. . . gestões· e :os' debates-.'do ·p::lVO'~r.-~__

':Aqui estaJ:!1õs,nós:comliDlstaS, para llo.d2.f1ltlml.·Carta. Constitucional... -E.
rei-vmd1cta'.a, concessão' da: -autonomia. hoje, é exigênc1allu 1}n ime .da.·:popu-
àq:ueles):nUniclplos .a'; que :0, projeto' J,ação carioca,.1!. 'ga.:rantiada ·autoI1D-

:nega.:'êsses di1"eitá, nao·penriitindo'que mia do Distr1to,·.Federal~· . - ..'
POllulações .sJ.tamente .' desen~ol~das. Há inúmeros' ll.-~entos, que~pro;~' .
progr~, de gra:J.de·n!veI.de 'eurtu- eu..-rs.m .justiflcar·-êss.e·atents.do'·à ât!~
ra..poUtica;· possamdesfrut3r d~- di- tonomia:dos. munlêiplos; .No .eri~-

/ 1'elto 4e escolher llwemente· os· seus to,' () que·'o~-vé.m.cs: l;\O. projeto ,em
go"ern~s. I , . debe.te· equepre!lO:nderaram nAoOS

Quero referir-me ao- artio"'O do pro- int.erês,l;es '-do povo brasUe1ro'-~ma.s,
jet.o· constitucion~ ·-que··· mB.?da . s.ejn. sim, Os interésses pollticos•. Muitos dos
.assegm'&daa autonom,ia, êlos :~UIUci- a....-tj,gos -do projeto foram elaborados
pios~ Logo. s.~a;.xo;: porém, em 1lln pa- tendo em vista' UrilCSJllent.e interêf;SeS
rágrafo.:procura~ ca....--s3ol" a' SoutODO- ~o1ítieos pa.rt1dát'ios, fundamentalmen-
miadas :c1~es ·mais hnpOI1;a.ntes de te o que se refere à a.utonomia dos ~
nosso ~a.ís ..;.... as capitais dos Estàdos. . .m.unicip:tos. das Clspita!s dos Esta.d.os e
o Distrito Feders.1.-os municípios oí.'1de elo DistntoFedercl. '. '
haja. estâncIas .h1dro-:nmerais e, ta,m. Todos ~bemQg' que os munidP!os
béIn,ende ex1s~ portos ou bases de eu..i& autonomia .se' pretende .~
tmportAncia. militar. -; têm elevado' çau· de eduea.ç§.o poli-

<>rs.. sr,.-~dente,J êste ps.:'ágr~-._ ttca..Jâ ~ 6 &U o ~1ettor. de ea.-
~o :an:quua.' to~lmente a. autononna br~ que· 'const1tui a. ms.1011a daS
aos m:m!cfpios. Pa.~e que, o esph1- popala.ç6es a ~ 3ã atmg!re.m alto
to 'da.' cUtadura..de quinze anos de n1ve1 Q(, ·e~~poU~. '~á têm
opressAo em .nossa terrs., em que um certe. ciose de' orgm1".aç1.o- e sa.bem
centraJismo· burocrátic:o !mpecUa to cUscernir qWL1s seus verd:4e1ro1 te--
completa a.utonomia mUIúclpal. pre. "'-lIenta.11t-es _ ....4. aQuêlea que sa-valeceu naqueles que elaboraram o _..... , ...~. .oi

projetO. de const1t~. E' lnd1spen-' ~Ao no Parlamento ~en\,ier ~CD
-I sã.vel.fique assegurada, -na futura ~1 1.nterês3es.

básica, S B.utonom!a das mun1cfp1os. % 'justamente o que pre.sendamos;.
das eapltaie do:; Eata4cs' e do Distrttt> Nas lusares'onde o !'1"oleta.ri!.do 6
Feder81~ Nós. comun1stsa. eontfnUD.- ma.1s desenvol\1do. onde ex1ste1:).-
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• odústria, onde o.s trabalha.dores jã têm
ss ·suas organiza.;õe.s. .seus lideres,
seus '~artidos politicos, é' ali que se
1>rocura im1peclir.· a. autonomi.a, justa
mente porque prevaleceu na el8JbOO'a
-ção do projeto. de ConSt~tuiçã.o s. pre
ocupação politico-:pa.rtidã.ria, que não
~onvém aos sup:emos interêsses de
nossa Pátria. ~

Tem-se dito neste-recinto que o mu
mc1pio éa base dademocracla.. 'ia
reallda4eassim é.. Para todos cpns-/
ti·tui fa.to liqUido a necessidade d~

ga.rantir. essa autonomia.. No entan
to, e1á - não é ~egurada.. ~uelas
-cidades onde o proleta....""iado Já tem
'Certogmu de desenvolvimento e pode
impor ,a: SUB. vontade. Assim,' vemos
que n~ MUIúClpios menores, onde
;predomina. o latifúndio, onde ci se
:nhor da. terra é dono de tôda a. si
tuação,' maneja' o d..elegado .~. também
o prefeito e. além dis$o. tem tôda a
má-quina eleitoral nas mãos, lá foi as
segurada a autonomia. As ciàades.
llo:oém, em que não· mais prepondera
o .cacíqUismo politico, '00 _latifundíá
rios, o homem que .vive d<> monopó
lio- "da 'terra, a êsses· luga.res não. foi
reconhecida ~a a.utonomia. "};:: 8Ib

;surdo se" procure, ná Consti,tuição que
estamos elaborando, fazer ·diferencia·
ÇÕes' entre os: muntcípios. que têm au-'
tononlia eos que,:nâo têm.. Sem dú-

~. -vida., não há. argummtg,çã,o ea~ .d.e
}Ustificar' ês.;einominá.vel l1Itentado
aos" prinCípíoo ' democrátleGS, pOrque
OS' ,mesm~'argumen·tos utilizados
para cassar a autonomf.a. d&s Capi
tais dos Estados e do DIstrito Fe
dercl:'pOClem servir também para cas
.SB.r a. aut.onom1a. dos. pi-ópnos Esta·
:dos. ,

'Não são êsses os argumentos a. in
"Vocar, .embora. já se tenha proeursdo
just1flcu a. tese de que o .P1'efelto não
deve ser eleito pelo Povo, porqUa:l·to
precIsa. ser- 'Um' profissional, um téc
111rode carreira.. Aqui mesmo nesta.
Assembléia. já tctsustents.do que o
p!'ópno dep~o deverlJl ser de car·

· re1ra., cldàdão possuidor de dIploma,
pata. poder representar o povo. Se·
na. 8ibsurdo pretender, que o pxefeito
· deixasse .de ser g()verna.n·te que r" \t'e.
sentasse a. vontade soberana dós ha
bitantes do Munic1;)io. Pleitear a.
des1gna.çAo de um profiBs1on.âl. de um
téon1cC>,psia gerir os neg6clOB mun:1
-elpa.1s, será o mesmo que ne8&r a,. "de-
·rncx;rac1a., negar a. ea.paclci.a.de do povo
:pus. eseolher seus leg1tf..m.os repre
.sentutee.

~e argumento, sem dúvida, é:l
v.olve ma.uoblas poli.ticas, .manobra.
que justiticaráo a.nmnhã, quando es
tiverem em jógo interêsses polftlcosp

a . nomeação de" prefeitos subserviEm
tes, homens que não são mais que

'. meros se....vidores dos chefetes e ~e
fes ,políticas que predominam em ntui-
tcs Est~dos da Federação. .

Po:" D~t!'O. lado, quero .aqui defen
der, em nomedosinterêsses do nos
so povo, a autonomia dos municípios
que ~e vêm- <.meaçados nos seus di
reitos, {:omo é o casa daqueles em. que
há estâncias hidro-minerais.

Co!r.. que argfunentos se procura jus
tificar a cassação de sua autonomia.?

A estância mineral não ,beneficia
o povo do próprio município, mas os
tutistas, os que pertencem às ~amadas

melhor aquinhoadas da fortuna,3.<I.ue
les que se acham em. condiçóes de
desfruta:/ férias em estações de águas.
o que não estão ao alcance dos traba
l.....aOores. .

Se, p<'Jrém, a ciàa.u·e é" beneficiada
através os melhoramentos da 'están
da,nâo lhe· deve, por êsse motivo ser
cassada a autonomia. Muito ao con
trãrio, pois ~- fatos que mostram que
o Estado, às vezes. aufere vantagens
dos municípios onde existem estân
cias hidro-miners.is.

Um jornaUsta - Palmírío D'Áridrêe.
Tupi -. em artigo publlcaco num jor
nal de Poços de Ca.ldas, releva o que

. tem .sido a adminfstrsção nessas es
tâncias bidro:-ttlinerais, sob o contrôl~
direto dos Interventores:
" Diz éle:

.. Vejamos em' quecon-diçóes ';1

vem as cidades balneanas minei
ras. Cambuquira, Lambari. Ca.
xambú e Sã.o LourençO teem suas
águas confiadas a <:oncessionários,
por contratos firmados" com o Es
tado e por este controla-dos dire
tam~nte.

Nessas estâncias, o Govérno de
Minas. como conseqüência; não
tem !nterêsses a zelar e que pos
sam réclamar a assistêncla do pre
.feito, como órgáode sua nomea
ção e coI411ança." si é a esse seu
preposto qt:e confere poderes ~
fiscalização do· patrtmônlo esta
dual.

k3 duas restantes estações 
Poços àe Caldas e ~ -.se
encontram no mesmo nível,' ,de
.apreciação. Falando de Poços de
Caldas. ~questionà'Velmente, :'to
melhor :lparelhada do núcleo bal-
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2es.riO .Inineiro, estamOS, por cone- . não tem fundame::lto justütcã:.el. Nãe-
.x.ão de razões. fa!anqo de A..""axá. _é a fô!'ça. a..'"'Il1ada que garante o mu-
- O Govêrnô possUi em POÇQS de nicipio. que ga.~nte a auto::nomis.-mu-
Caldas: o Palace Hot-el, o Palace ticipal. ou será que o Pre~eito~ livre--
cassino, e.as Ten:nas Antônio mente - eleito. constitui eterna. amea.ça..
Carlos, à qual eg4-...â suboràL"1auo o - ao município?
estabel-ecimento Macacos. O Pa-

"lace Hotel e as Termas sSo c:fu"i- Posso lembrar aos Srs. Represen-
~dos D<Jr funcionários de no:nea- tantes que aí há. tam~ o dedo da..
ção dõ Estado. O Palace cassilio política partidária.. .
é arrendado a uma. firma que lhe 5ant<JS, a cidade onde o proleta-

. enlo:ra os salões. tiado d~onstrou sua fôrça politica..
.Afora oPslace Cassino. cada-· de um. dia para_outro pod~ ser ~

l1Dl dos outros própriós estaduais· 'ro~o..a. em. p.or...o de ~porWi.IlCl3.
é regido por conta do Estado. pa_ nu~ta:r! porque, de fato, e o pôrt.o.
1'a onde .s3.C canalizados os avul- ~3.lS mlportan~ (ie nOSSQ país. E..'"
\adissimos renàimentos. Trata-se r.2.O se~ .. motivo de. -surpresa se.. o

de milbóes de Cruzeh'os! am.a~. ~ as;ClàJl.d.-es. <?nde .CT
Dessa formídávelrecei.ta, ne~ .. Partido Comumsta tivel ~ona elel-

lÜluma pa.reela se destina à me- ~~ !o~ ~0!Wl~. em. es-
!bom da estância. a q11al, por tanc~. h.ich'o-mmez-azs,_ seo.es -de 00-
3Ua. vez, com um nrlseIá.VE:l r~~ ses mili~ ot!, quanco se ~tar ele
mento que está longe de atingir ~r1i?s Q':.~, em TJÔrto ele unpor-.
a. soma. de dois milhões de cruzei- tâncm .militar.
ros. vê-se em estado de não poder ~eja-se. c~nte que não se-
solver compromissos, de· fazer des. poae preJ~di~ o in~!'êsse d~ nos- .
pêsas eom obras inadiáveis e mes- -SQ povo, ~ctO em Vista. razoes .de
mo de não poder cuidar cia higie- ~_.__ o

~ e da. parte estética da cidade. _Nôs. comunistas~-Dãõ-e.stam:os-:-lu---
Qual a explicação. pois, <ia es" taDdo pela autozwmla Unicamente-

eolha do prefeito !eitopelo Esta- para defend2r.~ .. Polítlcos;..
do!.. Que . interesse ecoDômico, cstamo51utando pela. .autanomiap01'-
~ d.os já citadOS. OU pOUticO, que aebampS .-que essa. luta. é pela.
!5ol'etenàe ~en{ler. nos municípios democracia.'é . a manei."'a. de assegu-
fie mananciais de águas mine- rarmos, o em. nossa -Constituição os..
~? princípios democráticos. •

Sa.Ita, evid~nte. aos olhos. dos Por outro lado. o~ idêis da cássação.
~tores eoIl<:l~QSOS dOS pnncl- da B.llto-nomia do.s municlpios _ - das-;
):lOS democrá~, esta. verdade: capitais dos Estadas ~. ()bedece-
D.da. de extzaordinâ.."io tem a .!a- 3,' êsse mesnw intet'êsse de- ordem pc>- .
zr o Estado em ?oÇos de Ca1~. liUCo-partidá.ria.· pois. Xlá.o se justi
A e~ se. mvela a ~uer fica que ascapit.a.is dos Esta:1~ as.-.uVa. ~_de ~o. Estado e ao :s::a- cidades mais' importantes do pafs..
si! - e Justiça. n:co;meeer ~ e onde vive a população mais culta E!;

eomo tal tem o direito de esco- há o menor número de anaJíabe
1hcr e ~e votar !lt) seu p~f!:!~ e . tos.. _ .
de admmistra::r o seu pa.mmomg. O Sr. Nestor Ducite - 'Apoiado

Fora .daí. e c~. a questao ~ . Ex.. es-..ã.. repisando, com brilho.,...
para ~lem da ~6:;:ca. e f"~ ~- a1*>. o argumen~ do nobre Deputa-

o b8Jho er;:a. de~"""1IIlento da _libero.a7 cio PUnia Barreto, quando falou s.
de inc:iil'lciual • .I Pt'OPóslto do düi:ct:n;o da não me:nos;

Observalnos, portanto, que não há ilUStre Deputado Café FiDlo~
(>utro iD.terésse senão a de ordem po-
Utlca-partldár1s. para cassar a. souto- O SR. MAUR.1CIO GRABOIS
20mia dêsses munidpios. Per!e1tam"'nte. Folgo. mUito em es-

A.ind3. D;I.:lds pueril são os a~en- 1m' em compa.nhia co d1g;no Repre-
tos em favo:, da nledida qua.nto aos sentante -Sr. Plínio Baneto, que se
municípios ond-e :há "OOrtoc; ele· itnpor- colocou ilitransis'entemente na de:e
tiincia militar ou sede de b&ses nu- S~ -.:..:. ~~~:.:~a d:ls capitais dos Es-
ll~e:s. tados.- . . -

ora. será. que um prefeito. livre· :No entanto, não há. qualql.:er 3r-
~n~ e1clto. constitui ameaça. para gumeritl) que ~ justifiC2l", tam
uma .sede de ba~e militar? 5erfl que béIn. a cassação da autonomia das.
eonstitui nmes.ça a um ~'"to mllitar? capItais dos .·Estados. Entre ês,ses.
&::e argUmento não ~ irI'e!utá_el e runea:nentos. aprescntotl-se o de que
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as capitais dos Estados são as mais
beneficiadas Pelo Te.s~u.:-o Es-:;~duz.!.
Não procede. porque, a!Y'tanbã. qual
~uer benefício que o' Estado' fizesse
a. determinado municipio seria mo
tivo para a cassação õe sua. autono
~. Isso importaria. a cassação da
própria. autonomi2. estadu:ti, por ter
e Govêrno resolvido, po:- exenpIo.
orlar UIIl$.' ULiversid3.de federal, DO
l!st3do de São Paulo" ou em qual
quer outro.

O simples fato de inverter o Go
'Vêrno Federal ou estadual âinhciro.
om beneficio de determinada cida~

df:, Dào justifica a .retL~da de sua
autonomia. ,

E' ainda. - quero frizar -: o prin
cipio polítice-partidário que predo
lIDina. •

FiDeJizando. devo decla...""ar que o
dispositivo mais inoIllin2.vel do pro
jeto -de Constituição em debate é o
relativo à. cassaÇão da. autonomia do
Distrito FederaL

Não lutamos por uma autonomia.
GOmpleta. -absoluta. da sede dà Go
"Vêrno' Federal; não pretendemos que
c Distrito Federal se constitua num
ltstado; lutamos para que o Distrito
1Pedfral possa. usufruir daqueles 00
:leficios que lhe assegurava, a carta.
,~ 34: o direitO de ~~lber livremen
te seu governador, seu prefeito.

Hoje. Qbservamos um retrospecto
JlO projeto de Constituiçã.o. O qàe
mais 2dmira é que homens. de!enso
l'CS intra:lsigentes da a-monomía do
Distrito FederaL t.enbam mudado de
~, colocando-se contra essa
tl-esma.-- auto!lOmia.

Tive oportunidade de manusear os
..Anais" da. Constituição de 34. onde
ebservei coisas edificantes. Lá' en
eoDtrei nomes que. embora. de!eDSO
res intransigentes da autonomia.,' ho-
je. segundo me parece, se mcstrara:n.
indiferentes à idéia. por part.icipare:n
àa grande Comissão -Que elaboroa. o
J1-~jeto Cf)nstitucional.

O Sr. NesLor Duarte - V. Ex...
poderia citar êsses nomes?

O SE., MAURíCIO GRABOIS 
-- l-erleitamente.

MoDSenhor ,.Alfredo de .P.nuda Câ
mara,. consultado pelos Srs. Horá
cio Mendes e Miasto Berna. Seere
tários da G.mnde COmissão AU"'~:w
mista. do centro Carioca, que ,reali
zou uma. ".enQuette.. entre os De~ta

dos em 1934• .a.ssi:n respondeu:
- "A~o a &~tudedo ·Cen~o
carioca". A autonomia. do DiS
trito Federal é ccisa resobida, é

um caso 1i~uido. Apoiarei e de
fe-"1.derei essa ~nobre aspiraç;lo. o
mesmo !azendo a Bancada Per
nambucana. que, aliás. já. está.
comprometida. nesse sentido. pa
ra com a Bancaaa Carioca".

o Hustl"e líder da maicrik desta Ca
sa, Sr. 8enador Nereu R.amc.s. de
fendia a mesma tese. declarando:

U Acho perfeitamente viável a.
autonomia parcial. A autonomia
ampla não conta, entretanto,com
as mjnhas simpatias.

Sou pela escOlha do prefeito em.
plei~o' "livre. Mas n-ei conversar
com. a. hancada para náo ser ven
cido dentro da mesma li _

o s...~. P.R.ESiIDENTE --Lembro ao
nobre orador estar quase !indo o,seu
tempo. '

O SR. MA.UR:tCIO GRABOIS 
Vou concluir. Sr. Presidente. pedindo
a. V. Ex.lI. me conceda a palavra. no
próximo expediente.

~ Como vimos•. o atual líder da maio
'lia ia. lutar dentro da bancada. em
defesa da escolha do prefeito em pleito
livre.
'~ a. citar a opiniao de outro Re

presentante, Sr. Senador Alvaro Maia:
«Acha-se em estudos a questão

da s.tttonom1a. dos Munic1pios, da.
qúàl: é rela.tor o' nosso chefe ck.
lnneada. M3s vou dee1a.rando. des
de já, que ,votuei com grnnde
prazer pela autonomia do D'..strlto
Federal. Quero demonstrar ao
Povo Carioca. extraorãinária gra
tidão, pcis aqui estudá e me .-for
~ei e sou tudo que sou. E..e:tou t0
talmente mdentificado aos cario
cas. Os amigos que f'lqUP.In~
Zlõtdos. porque'~Derel e01 ~esponder
ao apêlo que me fazem. Sempre
fui um defensor da Terra Ca
rioca! ..• "

Ainda' temos a palavra. de outros
Deputados. eleitos -par~ esUt Assem
bléia; Em emenda apresent.ada em g
de abril de 1934, dizia-se:

"Disposições, transltórias.

§ 2.°, screseEmu-se:
O -atuai ,D!stri~ Federnl. será.

administrado ' pot' um Prefe1w
eleito pelo suL~o u.ciVerssl di
reto. cabendo as funçÕeS leg1slatt-
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..

·Jas a"uma Câmara:Mu!1icipal elei
ta poz: .gual processo..,

sala das' Sessões; em 8 de a.bril
de. 1934. - Kerginalda Cavalcan.
ti. - Sampa.io Correia.. - Aeurci.o
Torres. - .Oálon Bezerra Caval
canti. - Prisco Paraiso. - Arnoldo

. Silva. - João VzZZas Bôas. - J. J.
&:abra. - Rcxlrigues DoTia. 
Luiz TZrelli....:... Sooto' FilJw. 
SOlU'es Fil1w. - Christiano M. Met
ckaào. - A1!Jerto Dini2. - Aljre40
ela: Matta. - AltJaro Maia. - !':e
fITeiros Falcfi.o. - Cristovão Bar
cellos. - Francisco Rocha. - Fer
nando Magal1l.ães.- AloísW FiVu>.
- Bias Forte;:,. - Fí!iueiredo Ro
d:rigues.. - 'Leandro Maciel. - J.
Ma:u:ricio Cardoso- .- Adroaldo
Mesquita: "da Costa. - Daniel Car
ooZho.. - Costa. FeT7U1.:w:les'- -:...... Bu-y
Santiago. ~Minuano de Moura.
- Campos do Amaral. "- joe,o
Vttaca. - Ca.rneirD de Rezende.
J. "E. de Mc.cedo Soares.. ...:... Ler..
gruõer .FiTho. - Aardo Rebello. -
.V. de To'leào. - Plinto Tourinh.o.
-. Xavier· de Oliveira. - Fábio
'Sodré. - Arthur·Neiva. - ·AdolpluJJ,..
Xonder.- Arlind<.. Leoniu •.

As~am' -os 61's. .àCtu-cío 'r6rres-.
Cristiano Machado, Alvaro Maia; Ne
greiros Fit.lcão. Adroaldo MesqU1ta da.
Costa. e. outros.·: ., .

Na-outra, também, no mesmo sentido
apuse~ a:s· .. suas .a.ssmaturas_·os·. Srs.
~o :Vergara., Agamemn.o.ll Màga.1hã.es
e M-o~s". Anu9-a C~ra. '

• •• < •

, . O SR... PRESIDENTE ~.~ Peço ao
nobreoradol' que conclua, .

O SR. MAURíCIO. GRA.Bors 
Sr. .,Presidente, rogo a V Ex.:!. que'me
assegure a llalavra. sÔb:e'o mesmo as
sunto, para prosSegui!.. ns. sessão iJne
dia.ta. (M:ttito bem; mUito bem.~

O SR. P&ESIDEN'T1!;~ - :V. E::!c.
será. a tendi<lo •

(Durante o d.isC1liso do Sen1wr
Mauricio· Gr ab6is,' assume a presi-

. déncia. o Sr. Gecrgfno Avelino, 1.0
Secretá.tio• .~ é. posterfor1nente,
Te4SS'ZLmida.pelo _Sr. M6Zo Viana,
PrlUride7l.te.) . .' .

O SR. ?R.ESIDEN'I'E - Está. fiÍl
da a hora do -expediente. ".

Passa-se à

ORDEM-DO DIA

Comparecem mais' 172--Senhores'Re
presentantes:

Pa.rticio SociaZ Democrático

Amazonas: 
Valdemar Pedrosa.
Cosme Ferreira.
, Pará:

Magalhães Barata .
Alvaro Adol!o.
Duarte de Oliveira.

-Lameira 13ittencourt,
Carlos Nogueira.

:r.:aranhãó: .

Clodomir cardoso',
•"I,titorino Freire.
Oàilon Soat:es.
Luis Ce.rvalho~.

Piauí:

Reriault Leite..

Ce;.ará: _.<.

Moreira. da. Rocha.".
·Frota Gentll.

Rio· Grande do. Norte:
~oclt.ÇióDuarte.-..

. --:---:.-------;....:.....
.. ,Paraiba: ...

.Janduí .Carneira ~
Sam:uel Duarte~
José Jofili, .

Pernambuco:
Etelvino Lins. .
Jarbas Ma.ra.nhio,
Oscar Carneiro.
:Ferreira Lima.
Barbosa Lima. '

Ale-goas: .> ••

Silvestre Péricles.
Afonso de Carva.lhc.

5ergipe: ;
orico Cardoso.

Bahia:

Pinto .t-'Ueixo.
Lauro: de F'reitas.·
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.".
Vieira. de Melo,
Altamirando ~equlão.

~p10 de. ~eir6s,

Espírito Santo:
AtWo Vlváqtre.
Henrique _de Novtis.
Ar! VIana.
carlos Lindembel"g.·



/

. :euncosales. .
Vietra. de Resende..

. .ºvaro Castelo.

Distrito Federal:

J().1U\S Cor:'eia..
José Remero.

•
Rio de .Taneito:

Pereira 'Pinto.
Alfredo Neves.
AJ::naral Peixoto.
Eduardo Duvivier.

··?aulo Fernandes.
Heitor Collet.
~t1giclo' TinOco.,
14lgUel Couto.

Minas Gerais:
:Benedito Valadares.
Juscelino KUbitschek.
'Pedro' Dutra..

,lsrael Pinheiro.
João Henrique.
Cristiano Machado.
Joaquim Libâ.niD.
Gustavo Capanema.
Rodrlgues Pereira.
Celso Machado.
O~to ~ns~.

La.1r Tostes.

São Pau:lo":-

Cirllo Júnior.
César Costa.
costa Neto.
Horácio Later.
':Lopes Ferraz.
.Alves Palma.

, Goiás:
Piógenes Mã,galhã-es.
Caiado Godõ!.
,Guilherme Xavier.

Mato Grosso:
Ponce de Arruda.
Jugemiro ~lbo.

Para::iA:
Flávio Guimarães.
RobertO Glasser .
!dunhaz de Melo.
João Aguiar. .
Ara:m1s 'Ata.1de.'
Go:mi Júnior.

Santa Càtarina:
Roberto Grossem'bac.her.

.&ns Jcrdan. -

Rio Grande do Sul:

Enlesto Domeles. .
Gaston Englert..
Brochado ãa Rocha.
Elól Rocha.
Te "õomiro Fonseca.
Damásio Roclla.
Antel'o Le1vas.
Gllcério Alves.
~'Icio Teixeim.
Pedro Vergara.
BerofUo Azam,buja.
Bay,ard Uma.

União DemocrátiCa Nacional

PaI'á: .
.t\gostinho Monteiro.
Ep~õgú de Campos.

Ya.tanhão:

Alarico. Pacheco.
Antenor Bogés..

.P1auí:

Esmaragdo de Freitas.
COelho Rod.~gues.

Ceará:
PliDio Pompeu.
Benl Carvalho.
Fernandes Teles.
Edgar Arruda.

Rio Grande' do Norte:

'Ferreira. 'de Sousa. . '
Aluisio Alves - .

, Vergniaud Wan~erleí.

João AgrlJân.o.
Joãó Úl"sulo •
Fernando Nóbrega.
Osmar de Aquino~

Pernambuco:

Lima. Cavalc9.oti.
"Alde ,S:twpaIO.

. Alagoas: ,..,'

1'reitas Ca~valca.nt1.

~ã.hia:

Aloísio de càrva.lho.
Otávio Msngabeira .
Luis '\~na.
Clem.ente l\&l.riani.'
Dantas Júmor·
R,a'!;.el C1neUrá.
Aliomar Baleeiro.
João Men!ie.s.

Es~irito Sant<>:"

Ltm Clát!O!o•
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Distrito .Pederal:
Hamilton Nogueira.
Hermes Lima. .
Euclides Piguel.:'edo.
JurandirPires.

'Rio de Janeiro:

Prado KeUy;
Romão Júnior.
José Leorr.il.
Soares Filho.

Minas Gerais:
Monteiro de Castro.
G3:briel Passos.
Milton Campos.
Lopes Cançado.

. São- Paulo:

Romeu Ú:lUrenção.
Aureliano Leite.

C"-oiás:
Domingos. Velasco.

Mato .Grosso:
Agricola de Barros.

. Santa Catarina.:
Tavares d'.Amaral.
Tomás F.ontes.

Rio Gra.nde· do Sul:

Flores da CUnha.
Osório Tuiuti.

/

Ps.ra~:

Melo Braba.

Rio Grande do Sul:

, Artur Fischer.

Partido Comu,nist!t dó .Br~..
Pernambuco~:

Alcedo CoutiDh~.

Distrito Federal:'

Mauricio· Grabóis.

Rio de Janeiro:

Clauclino S~lva.

São Paulo: '"

José CrlspiI:l.
Osval'Clo Pacheco.'
Caíres de Brttv.

Rio' Grande do. Sul:

Trif'ino Correia.

Pa:"tida Repu.blict:T:M

~~ão: " ,
Uno Mac:fiããó. - ""'__

. . ------
Sergip'ê:-

Durval Cruz ..
Amando Fontes.

. Minas Gerais:
Jacl Figueiredo.
Arthur Bemaràes.

p.~ Pop-.rlar Sir..dicalistl:·

Pará:
Deodoro Mendonça.
... ' Ceará:

_-\lves Linhares"
Bl:Lh1a;

T~ódulo Albuquerque.

Parti.dD Libertador

Rio Gnude do Sul:
RaUl Pila.

O SR. CARLOS MARIGHEr.A
Sr. -Presidente,.· peço 1), palavra, p•.
ordem.. . .

'0 SR.. PR.ESIDENTE: ~ Tem s.
pa.1a.vra o nobre Representante.

O SR.. CARLOS MAP..IGH'EIu! 
- (Pela ontem) (~) - Sr. Pres1de=.-

(.) - Ns.o foi revisto pelG orador.
I

••I
,

,'\lbela.rdo Mats.·

Minis Gerais:

Ezequiel Mendes.
São Paulo:

'Gua.racl· Silveira_
Romeu Fiorl. ~

'Eusébl0 Rocha.

Partiçlo Trabalhista Br~o_

Bahia:

Luis Lag-o.,

Distrito Federal:,:

Beniamin FR:iR.n.
Vargas Neto.
Gurgel do AmaraL·
Begadas 'Vm115 •
Benício Fontenele.
An: lIDO Silva..
Bárreto Pinto.

Rio de Janeiro~
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-te,'quan.do -discutimos o :P..egimento
-Interno 'nossa. bancada. teve oportu-
nidz.de' de dar sua opinião a. respeito

.:do mesmo.' Achavan::.tJs, entã.o. que o
Regimento não deveria tirar possibili
dades para.. discussão dos problemas
importantes que, naturalmente, i..."iam
surgir neste período de normalização
da vida democrática de nossa _Pátria....

Realmente,.. os fatos parecem co~
_ firmar a opinião do nosso Partido,

tanto a.ssim que V. Ex.cia•• verifi<:a.n
-do to necessidade de uma válvula de
'€scs.pament,o para nós outros, Repre
'Sent9.ntes do póvô, - -que aqui não po
derianioscalar nossa' VOZ' diante de
-acontecimentos de repercussã.o na 'vi-
-da nacional, houve por bem, com seu
.espírito liberal. que muito honra as
·tradiçõe~.do ~povo mineiro, favorooer
,nos inscrição especial na hOia do Ex
pediente, fadlitand<> o pronunciamen
to, dos ilustres Representantes em
sssuntos que 'ocorrem cliàIiame-nte.,

Verificalrios, entretanto, aqui, com
, 'O protesto levantado pelo nobre Re~

llx-- .ltante por Goiás. Sr. Galena
Fara..~os-; -que V. Excia.. resolvera
suprimir. essa .possibilida~e . que nos
:havia sido- .facultada.. De fato. houve.
..ocorrências que justificaram, aposição
asSUJlÜc: pelo .ilustre Representante,

.".a, quem acabo de: merefe~1r. O a,s
SU:lto deba.tido pelo nobre' Deputado
Sr. Jales Machado fugia um pouco
-à materia constitucional, e' hã vá.rtos
.dias 'era versado, 'aCalorando Os âni
'mos e levando· a própria ASsembléia a.
,situações não .muito parlamentares,
para falar dentro da. técnica do nosso

.:Regimento.
Apesai de ·tudo. como deve preqomi

nar o bom senso e.-a.. Assembléia estã..
--reconhecendo. não' existir re<lurso para.
debater .os .probletnasque ocorrem' a
.cada pa.ss.o, desejo' faze: um apêlo ao'
mesmo espírito liberal de V. Excia.

"'Pa.m que revogc.e sus. decisão anterior,
permiti:ldó aqu-els.s ~ções que nos
~..nhani send<> dsda.sna hora do Expe-

· 'diente, afim de podermos extravazar a.
·-ansiedade~ do nosso- povo- .e trazer. ao

conheci:nento . eis. Nação aspectos de
.seus pr.ob1em as···mais Pl'emen.tes. sem
nos limitarmos à. matéris. exclUSIva-
mente constitucional. .

O Sr. Ga.leno Paranhos. - Permita
me um escla.recimento: não !Zlei
com referência. aos pedidos de -pa.Ia
-vra pela ordem; pois enfi:.Çudo-que

· ,todos devem: ter oportunidade de tra
·:zer ao conhecimento da Casa fatos.

"r estranhos à. msteria cOIUititucio:lal.
'Não sou contr9. o que V. ·Ex.está ale

. :';-andc; apenas levantei questão de 01"-

dem ~elativa aos inscritos no expedi
ente pz;ra trata: de matéria constí
tucional. '-

O,SI'. Jales Machado, inscrito para.
tratar' de matéria. constitucional, vem
há cinco dia::. consecutivos, a'bordau-:
do assunto estranho, que não lhe di
ài:~:'to a nenhuma preferência. Da! l7.
minha 'questão de ordem .

O SR. CARLOS· MARIGHELA 
Muite obrigado a V'- Excia. Inter~
pretei o apêlo do nobre Representante
não como tentativa para supI'imir ao
válVUla d-e escapamento; ao contrá
rio; no sentido de que pudessem06,
dentro das nomiãs, regimentais, que
estamos comprometiãos, a' seguir; usar
da palavra. Por isso mesmo cUrijo-me
~o ilustre Presidente desta Casa, num
apêlo franco, em benefício dos traba~
lhos da Assembléia, para. que a de~
dsr não seja mantida .

O Sr. Lino Machado - Mantê-Ia. se~
ria·cercear ar palavra aos Represen~

bnt~. .
. .. ..

O Sr. Nestor Duarte - O orador
tem todo o apô~o da C~a.

O SR. CARLOS MARIGHELA -
. Agradeço o aparte dos nobres Repre-
sentantes. O Sr. Nestor Duarte afir.;,
ma. ser êsse o pensamento da CaSa, e
,V. Ex<:ia, Sr. P;residente~ tem o apoie
e solidariedade do plenário. para as
decisões que visam sempre a bôa mar~

cba. dos nossos trabalhos.
-Sabemos que V. Excia. deseja

enobrecer e elevar a Assembléia., lu
ta.ndo. mesmo. para. aumentar o seu
prestigio no conceito do povo.. Confi
ante nesse espírito e nas decisões pa
.t.riC·.::.s de V. Excia. é que delxo-aqui
o nosso~apêlo. . ,

Era o' que tinha. a dizer; (Muit4
bem).

O SR. PRESIDENTE - Acudinde
à questão de ordem suscitada. pelo
nobre Representante, Sr. Cs.r!os~

righela, devo dize;: que com assa
ttmento táCito da Assembléia. detta
aberta a oportunidade para que, du
rantea sessão se cogitasse de um ov.
outro fa.to importante ou m-gente. O
Regime:lto de fato não permitia. En'" :..
tretanto, a ASsembléia. assentiu nesse

- abuso de a.utoridade da Mesa ('iUie
apoiados.)

O ilustre Representante de Goiãs,
Sr. -Pedro Ludovico.. levantou, IXIrém,
ontem uma. questão de ordem cujs.
procedência. reconheço: o Reg1meato
não permite o acesso à. trlbuna -de
qualquer Sr. Representante desde que

.haia oradores inseritos sôbre ~téria.
constitucional. ...
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.' Exmo. Sr.. Depl!C3do Nestor Du~.
-- ,Çord1BJs comPJ,i:n:entos. ".', ..

OS signs.tários da cõpin.. do memo
rial anexo, cujo ong;inal foi enviAdo
hoje .a.o PJ;'eside:lte da.. R.e~bl1ea.. e
que .aprenderam. a. àclInll"al, em.. V.'
Ex. a a. figuloa do ju...'i.sts. e_do' delIto
crata. deseiando que V .Ex~a seja.
o' seu porta.-voz~ v!m. solicitar <io no
bre Deputado a.' honra. de pr<lCeder,
da tribmls. da. Constituinte, .s,. 1elture
do 'refendo documento..·· ,

Atencio.sa.sa.m.ente-.' -.;. He1io Wal•
ca.cer.
, "Rio,. 24: de junho de 1946./ . .

.' .. Exmo.. Si". Geileral EUrleo Gaspar,
~tra. ..:.- DD. Presidente'da, :Re;pú-
W~. ~

Os a.CivogadCaS que esta subsci'even::t. "'IIl!ll
'mun~C!05 dos exames de corpo de de- .

Concedo paJB.vra pela ordem. desde ,O Sr. Eusébio'Eocka - 8entiIno-
que.solicitada.,.com êsse objetivo..No nos feliZes com· a escolha de V.Ex.a..
enta;nto. na hom destinada ao EXpe- (apoia<los.) . .
diente não nieseria poSsível abI1r - '
,exeeção, . porque, nesse. momento tên1 O SR. PRESIDENTE -- Meus
pref.erêncla.assuntos de ca.ráter cons~ agradecimentos.
t~:tucional, havendo mesmo uma 1i&'"1f3 O SR. NESTOR DUARTE- Sr..
enorme de inserlçÕes. Reconheço que Presid.ente, peço ~"pwvra..
tem. havido abusos. mas nenhum de
nós, a começar po:r mim, poderá cri- O SR. PRESIDEl'c....,t.'E -'rem, a
tíCá-lo. Det.erminados assuntos de pala'ml. o nobre aepresents.nte.
ordem do dia. COIno requerimento sê- 'O SR.. NESTOR· DvARTE ~. Sr.
bre o Rio Sãõ Francisco, proporcio- Prcslden:te, -anteS de tuão' envio . ai '
nat'3.D1 explanações extranhas, inclu- V 'Ex SI. _"_10. . 'ul -
''V sõbr "t··· ~~ r.>.._ E . . ~s.s congra.t a.çoes.. por

51 e . e a S1 uaçao ~ =I"U;Opa.•. • ter sabiào ameniZar a aspereza. go1a.-
.mesmo de meu feitio dar liberdade
WS., outros, de vez que me sinto mal na coma suavidade mineira ... (Biso)

d ... Desejo. ,a.penas, trs:l5rnitir' à case.
quan o pre~ndem. comprimir a liber- um pedido, . f ..........."!.""."'". nnr vário~" 00-
·daé(e· que me atribuo. '. -_ ...........-.~v y~
, Os dignos' ~presenta.n.tes têm co-- vogadcis do rôro do Rio de J'a.nei.ro,
~eci.mento . do a.preço que é. todos em m.emori31 que os mesmosditigi-
dedi~o. N~oesqueço- que me honra- 1'aII1 a.o Sr.P1'esidente da. Re,'púbUcs;,.
mmcoma bondade, elevando-me a' solicitan.do o afastamento das autori
êste pôsto 'de responsabilidade. Talvez dades . policiais implicadas: nOlS fw\I05
eu.seja. àS vêZes, mais impetuoso. :mas cri.minosos, õco.rrldos.'bá·· tempos. no-'
os ilustres Representantes também Rio de Janeiro, a. fim de' que se po.sss.
Jlâo deixam de o sei ••. (Eiso.) !~_' fazer, com 'as--c!l'ndiçães de isenção-·
doem.o-nos·recipl'ocam.ente. ~e O· es-- eimparcialldade necessârl.as, a vert
;pirito· de cordialidsde e.coo.peração ~.dêsSes fs.tos e a. apúr8.ç20 da.
que proeuromante:r nas minhas ati-l'esponsabilldade-pes.sOâ1·· de cAda--um..
tunes' e· durante IÍosso.'S debates. Desejo, outrossUn. a. prop6s1to .dO---

TeDhotentadoser o1iel da balan- mesmo 'assunto, trammnttir à C86a..
ça., 'seJIlp1'e que as discussões asscinem outro memorial. de protesto, que. po~
feição' ms.is s.CsJ.orade.. ". me;], mterméó1o.tr.8lbsJ.hadores e mo-

Muita.· "Vez, como os nobres Repre,:", rad01'es.- .do POpulOlSo bairro' do Ma;-
:!entantes são testenu.mb.a.s, OU~ falarchad()' e: õe Massa.rà.n.dUba., na.08JP1-
de' Minas .-Gerais e fecho oS ouvidos. tal da. Babia.r fazem contra.. ess.&s vio-
De" qualq.!1er Ii:lodo,'jamáis nego tiUnha. lências~própr1a.sem UDl.regimede
coopeI"llÇao e boa vonta.à.e aos preza-. libe:.daAe. ?.a.ssoàs mãos de V.Ex.

.dos c~mpanhelros. ReI>resentaJ:J.~ do êssememo.'1al. (Muito' bem.) "
Espfnto santo têm tido ot)ortunidade .
de :falar a respeito de qüestóes per
tinentes. ao meu Ests.do; e nunca lhes .
dificulte! o uso da palavra.. ._

"Não alimento -paixões e, esta. é a
12njc~ virtude que pOSSUO'. (Não a.poia.-
~.). ' "

. 'Se a Asse.tnbléill. não leva a mal Que
wmaneça' aberta. essa!;>e<iuena' ~I
vula: - porque só os nob:"es R.epre
sentanz' lucrárful- manterei a. nor-
:llá-." .,

'. Não desejo, entretanto. que a' Mesa.
seja. posta em cheque. sob a.' alega
ção de não est9r curilprindo o Regi
::::nento. Não "havenrto oposição can-

. servarei asinsençôes feitas deixandO'
a, opol't1.:%údade· de fs1&rem no expedi
-ente~ (Muito bem.) \
.~•.Senhores. o espírito que 'me
amms. nesta. Asseelbléie.. Nem. pocUa.
~ outro. até pOrque jamais _~..nsei
em .mjnba vida.. ser honrado com tão

" alta ínvestiéura.. (Palm4$~) - .
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medio do Sr.. Ministro da Justiça,
da neeessid.2.de urgente de se executa
rem as obras de construção de Es
cola. de PeScadores de Iguape. Tan;to.·
mais que já existe terreno aãequad()
para êsse tim.. . .

Passo às mãos de V. Ex.a. O' alu-.
dida Indicação.

Era o que tinha. a dizer. eMui"0
cem.)

INDICAÇÃO N." p158. DE 1946

Sugere ao Interventor Federal
no Estado de São Paulo a. 1te
cessidade urgente da cor.strução .
da Escola de Pescadores ee
Igllape.

Considerando a conveniência de se.
atender às populações do litoral de
Iguape, em seus justos ape!os a nós
dirigidos. no sentido de pleitear jun
to ao Executivo paulista, medidas
que 'visem elevar o seu padrão de
vida;

Considerando o elevado número de
pescadores dessa região litorânea e
a oportunidad~ de nela se criar, Es-
cola de Pesca; - . .

'Requeremos à Mesa, seja o 00-
vêrno do Estado de São Paulo infor-

. mado, .por intermédio do l::xmo. Sr.
Ministro da Justiça, da necessidade'
urgente de se executarem as obras
de construção. da Escola de Pescado
res de Iguape. tanto mais que jã
existe terreno adquirido para êste!np. . .

Sala das Sessões, 26 de i~o. de
1946. _- Euzebio Rocha.

Atend/I-se.

o SR. ALCIDES SABENÇA - se
nhor Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.~

laVra, o nobre Representan.~e.

- O SR. ALCIDES SP~ENÇA - Se~

nhor PresidE:nte e·Srs. Representan
tes: em nome d~ bancada do Partido

.. O· SR. EÚZEBIO ROCBA - sr. Pre- Comunista trago à- consideração ia
~dente.., .peço a p~la.vra. " Cas-aum' requeriment-J), no sentido de
• _O SR. PR.:BSIDEN"!$ _ Tem a pa._ . sere111 solicitadaS ·informações ao PO-
lavra. _o nobre Eepresentante. der Executivo, per intermédio do Mi-

. . nisterio. da Fazenda. sõbre oS motivos
O ~." EOZEBIO ROCHA. - .Sr~ pelos QUais não a.tendem o Banco do

PresiQente. desejo enca.minbar _ à Brasil aos a.pêlos da. direção ··da. Fá-·
Mese um requericJ.ento, pelo qual - blica. ElectTo Aço São Càetano S. A..
a.tendo a. reiteradaspecUdos_Que me no sentido de obter ajuda fInance!:'a
têm dírigido populações do litoral de para. a' empresa, e que u1.edidas foram
San;os, . da Cidade de 19ua.pe, e no ~ tomadas. para salvaguardar os direi
sentido de ser o Govêrno :do Estado tos e intexêsses dos operários àa. mes
de _S~.o .P3ulo informado, por inter- ma emprêsa.

lito que. demonstram a materialidade
- <U>s espan(lS.ttlentCls sofridos por vários

presos. todos funcionários da. Light.
e. na. oCasião· em que recorrem à
Justiça para apuração dos crimes co~

IXIetidos. v.ém apelar para- V. Ex.a
no sentido de afastar dos cargos que
ocupam o.s Srs.· j csé. Pereir4'l. Lira.
Augusto IJDbassay. Fredegar~
Ferreh-a; e os. inyestiga-dores' apontoados
na queixa. cam-o a.ut~res dos delitos.
_ O afastamento dessas autoridades;
a.té a apmaçâo desSas responsabilida~

des. é medida. que interessa: i pr6p.lia
Justiça.; a fim de que" não pClSSSIll elas
prejudicar. ou impeciir a investigação
doS· fatos_ .criminosoS, de vez que a
suspenSão' ·das mesmas se toI'11aevi~
dente, em face das acusações tormu
ladase que são ào dominio pÚbUco.
. Atendendo a êsse apêlo. V.Ex.a
a.emonstraxã mais uma vez sua de
sap.mvação a taJ.s a.busos policiais.
evitando tambêm que os resulta.dós
do p:::-ocesso criminal possam. refl~tir
desfavomveImente sôbre lo Govêrno
do V. Ex.a. '

Atenciosas saudações. "'- 'Hélio Wcl
C!ZCeT. inscrição n. o 3.144 e 37 outros

.signa.tários, .
E:m1o. .&"-•. -Dr.·: _Nestor Duarte.

DO.. Deputado Federal - Assembl&
Nacional. Oon.stituinte. - Rio de
Janeiro.. ~..: Traba.l!ladores. moradores
dos Bairros do Maehaào e Mas$aran
dubs., ,vêm pedi!' a. V. Ex. a protestar
solenemen.te contra' os - atos eaniba
]~oG -da, polícla.-poUtica. do. ex;-vro
fessor de· Direito, o h1tlerIsta. Pereira.
Da~. voSsa- .nnnc& desmentida inteli
gência. e .elegã.ncia. moral exigimos
a vOSsa. ati~ede 'protesto _formal
'e decidIdo 'na tribuna. deSsa Assem
bléia Constituinte, p9l'Que .assdm. o
impõe. os "bri~ b2.i,anos~'· e a .dig
nidade do povo brasile1ro. .;-. l'ai~

mundo Sa.f1.tcina. e_.65 outros signatários. . - . .
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Sub~eto, mais, à. apre<:iaç.ão da As
seznblel3. o seguinte: Do Sindicato da.
Administraçã;o do ServiÇQ Portuário
de Santos~ cmco assC>clados se encon:"
tram detidos, -um dêles oé o presidente
dêsse órgão de ciasse, Sr. Leonardo
Rcitm~. que fOi prêso apenas por te:-
convocado uma assemb"1éia do sindi
<:~to para tratar de assuntos referen
tes' aQS interesses dos portuá."i.os, e na.
qual foi da<ia solidariedade aos esti'l'a
dCltes enquanto não voltassem ao· tra-
balilo. .

Os demais ~resos são Valdem:a::
Saldanha Guimarães. José Liina de
Campos Filho, Corãlio de Castro Ri-
beiro e José Neves. -

O delegado. Sr. Elpidio Reale de-
-darou a. uma comissão de associados
do sindicato, nomeados pela assem
bl~. que -o $r. José Lima de campos
Fllho -seria sõlto, porquanto contra
o mesmo nada havia sido apurada. .l\
sua prisão tinha sido efetuada sob 'I,)

prete:do de que o Sr. José Lim3. ers.
um agitador. A verdade. entretanto,
é que o acusado -provou que, no pe
ríodo_ em que a policia.. dizia estar êle
agitando o cais. se-encontraVa em

-tratamento em Prata, localidade' no
Estado de Minas. '
- -Q'..Janw tosas- restantes. fOi"am presos'
Ulls por se terem recusada a tràba
lhar em navio' sob ba:J.deira Zranquis
ta, como foi o caso d,)s Srs. José das

- Neves e Valdemar Salc.anha Guima-
-rães, e outros PO! serem acusados de
comunistas. como os Srs. José Lima.
de Campos Filho e COrálio de Cast..rG
Ribeiro,;

_ - Note-se que a adm.i.cistração da~Cia.

"Docas de Santos. na pessoa de selI
inspetor geral, Dr. Ismael de SOusa..
-reconhecendo que.êsses acusados eram
tl"a.ba,1hadores de -ótimos _antecedentes
e fiéis cumpridores de seus deveres,
licenciou-os por - teD1PO 1ndefermida
~o.. para que nã.o ficassem prejudica
dos pela coaçáo .-da pollcia. Tal foi

_a iniqüidade da -policia- que o próprio
Sr. Ismael de Sousa tomou a se!!

.cargo a.uxiliar as fam.fi1as dos -p~,
que all.ã.s, vere sendo ajudadas tam
bém. pelos - tràbalhadores em geral e
..os. smdieatos de classe.

Entre-os presos encontram-se mem
bro..c; ele ,,'á..-.ios partidos~ como o Sr.
José das Neves, que pertence ao

"P.S.D.
Inúmeros outros cida.dãos brasilei

-.ros encontram-senss prisões de San·
tos, vitimas do govêrno po1ida.l di!.

...-:'dupla Oliveira Sobrinbo. M~"'Zdo Soa
- :t'es.

Era o que desejava comunicar -à.
Casa.. (Muito bem.)·

_C orar!oT em.'ia ti Jles~ () se
guinte:
U:Q~"'TO 1'f.0257, DE 1946

Solicita informações ào Poder
-,_. E:::ecutivo sôbT~ os motivos' que

levaram o Banco do Brasil « re-
C"'..LSar ajuda, fi?ULnceira-à Fábri- .
cc: Eletro-Aço São. Caetano S. ~.;

po!'que não 720meou o GÓvêNlO-
uma Comissão incumbicla,-de a.ve
rigua:r a sit'U«l}ão da E1njJTêsa c

- 'fim de evitar a paralizat;ão 00$"
seus serviços; quais as pfoviàêtt
ciaS tom.adas paTa salVeL!l'fLÇ.Tdar
os interê.sses dos seus operârio$ .

Considera:r~Ó:Õ-~ça- .Ele~
tro-Aço . S~o . Caetano S. A., do Mu
nicfpio de Santo Ándré, .EStado de
s. Páulo.'c:.ue e1hpregava rilai.s de
600 operários na produção de aço na
cional, está. paralizá.da, em canse,;,
qüêncie.- da crise econômica que atra:-

~essa.~ , - ._-
Considerando que tal situaçáo acar
~o .desemprêgo de todo êsse pes

soal. cõnI-o--eons_~ente estado -de
. miséria ~xtrema ,a-que~
- duzidas mais de 500 Iammas; ,-

Considerando que -essa:- fábrica;, fun- ~

.dada. -em 1941. prOduzia. -cêrca de nO
venta toneladas' mensais de aços fi;'
nos. de qualidade superior; . .
- Considerando que essa. fábrica· re

presenta um importantfssimo-e1emen":
to .parn. a criação da nossaindústri&
siderúrgica - 1.."!D. dos fatores deci
~vos no sentido'da obtenção de nos
sa independênç!a econóinica., condt
ção indispensãvel ao progresso e bem
estar ,do povo brasileiro;' .

_Cons1:ie:rando que. durantea.- gÚer,;,
ra. -essa fábrica trabalhou diretamem
te- -para., o Exército Nacional, cOntri
buindo com a sua. produção para
que a maioria da.:: fá.bricas do Exér
cito pudessem proou..--1r o matiP....ria.l
necessã.rio à. Defesa· Nacional; .

Considerando que essa fábrica ê
um valioso auxiliar - da Companhia
Siderúrgica. Nacional. de _Volta. Re
donda. pela. excelente quã.lid&.de ele
aços finos que ~roduz;-

Considerando que. -p"'Ja primeira
vez em. nossa. b!st6ria. foi criada -pot"
es...~ emprêsa uma. grande equipe' de
trabalhadores b~, especisl1zs,...
dos na !acricação -de aços. finos:

Considerando· que é -dev~ patri6ti...
eo· da mais alta significação a ..g,juda
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'Do!" parte do Govêrno â; emprêsas'
• que. como esta, tanto representam

para o desenvolvimento do país:
Considerando· que, 2.0 começar a

.a.esenvolver~se. essaemprêsa teve que
l'ecorrer ao Banco do ·Brasil e ao
Banco FinanciaI Novo Mundo, con
segcindo dessas 1nStituições o apõio
de que - necessita\'"a para inlPulsionar
3,' indústria:·

Considerando' que a direção deSsa.
'emprêsa solicitando ajuda do. Banco
.co, Brasil e do Govêrno para"" man
ter. a .produção da. ~ábrica, não ob
tendo siquer uma' promessa de 50
lucionlU'~'a cnse econômica. por que
..atravessa a ind'Ú.Stria:
'Re<Iueremos seja solicitado ao Po

.der ExecUtivo, atra.vés do Ministério
-da Fazenda, informal':

a) por que se recusou o Banco do
Brasil a atender' aos apelos da di~

reção da ~brica E1etro~AÇO São
Caetano' S. A., no sentido de conse
guir ajuda financeira para a. em
presa;

b) pOI que não nomeou o GOvêr
no uma, Co~c .para averiguar a '
situação.da Empresa e tomar as ne
cessárias pI"ovidênclas, a. fim de evi
tar a"'" paralizaÇã,o desSs. fábrica, tão
ligada aos in~es'nacionais; ,
, c) quais asmedida:3 tomadas Para

sSlvaguardãr Os: interêsses e direitos
.dos opei'ár1os da referida emprêsa..

,Sala das Sessões, 24 de junho de
1946. - Carlos Prestes. - João Ama..
2ona.s., ~ Mauricio Grabois. ~ Tri
jinp Cor':'eia. _.Greg6rio Beurra~ 
CI4u.dir..o Silva. - José Cri..~m. 
Alcides Sa1Jença. - Alcedo Coutinho.
- Batiste Neto. - Oswàldo Pach.e
co. - Agostinho Dias. - Ca:rÜJs
Marigh:ela. ~ Jorge Amado. - Cai
:-es de Brito.

A imPrimir.
o SR. PRESIDENTE Em dis-

cussão o projeto da Constituição. Tem
a. pa19.vra o Sr. Asdrubal Soares para. .
termiDar seu discurso anterior.

O SR. ÁSDaUBAL SOARES - Se
nhor Presldente~ srs. Constituintes.
Pross!go. hoje,' na- mesma. ordem de

-idéias do cllscurso ontem. iniclado nes
ta Casa. no sentido de esclarecer a.
questão de Ii.!li:ites entre Espírito San- 
to "e Minas Gerà1s.

Antes de ent.."'S.r propriámente no
co.rpo das arguiçóes [fole pr'Stendo con-

te:ülam o esclarecimento de que ne
cessita a Assembléia para. proferir
"vere~ctum" sôbre a emenda. que
apresento à Mesa, qU-eIO fazer um
apêlo aos dignos Representantes mi
neiros áqui presen~es.

/Em, minha. alocução, abI~ei, a todos
os instantes qUe os nobres colegas de~

sejarfm, brecha para os 'apartes de
SS. Eici,.as., esperando que concorram .
também para êsse esclarecimento. ne- ~.
cessãrio à obtenção de solução condig
na, aquela qUe não des;mereça nenhum.
dos dois Esta.dos n-em tampouco a alta.
civilização, do País.

Ontem, procurava, nos argumentaa
de ordem" geográfica. demonstrar que
a razão, na pendência de limites, es
tava com o Espírito Santo desde o dia.
em que se lavrou o Auto de 1800> se~
guido pelola.udo de 1914.

DizIa mtão: (lendo):

O Qua=tel do Pôrto do Souza é local
perfeitamente identificado, e a serra
QU~ divide, as águas dos rios Ma-

. nhua.çu e Guandu está localisada a
montante do local do referido Quar
tel. na. , margem direita. do rio Doce.
Logo -a orientação da divisa entre os
dois Estados. prevista no aut::l de. lSOI.
era justament~ a oposta da lin..1ota. pre
tendida por Minas, qU:2 partindo d.
Pôrto do Souza segue a' direção 'Nor
deste, quando a linha do auto lança
se par.a Oeste.
N~o há dúvida de que a direção da.

se!"I'a assinalada no auto de 1800 é :&
mesma que se contém no laudo do
Serviço Geográfico ao Exército, por
QUe impossível ge~a abandonar a evi
dêncla de um acIdente geográ.!ico ele
tals proporções, procurando o .desen
volvimento 'de uma serra no sentido
-em que os contra-fort'es vão pexdend.')
altitude, até se confundirem com ..

,plan!cie.

O convêrJo tie arbitragem celebrado
em Belo Horizonte, a 18 de dezembrQ
de 1911, assim determinou:

<ÕPicsm sujeitos a decisão a..""Oi
tral: ,

b) . oS llmites ào N()rte do R.1&
Dôce Unicamente nc~ luga.res onde

'
I, hou"er solução de continuidade na

5e..."7a do SOUSa ou dos. A1mor6i~
pois que, onde esta serra íor con-
:1nua. pela 11nh3 d~ l'uas cu%lliad!U

.correrão os limites até o rio Ma
. curiu

•
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Por esta re:iac;.ão "·erifica-se: . tureza. vi.--gem profetizava: "O Sr.
1.0 _ serra do SOusa e ~orés·sáo não"sai· mais dessa màta'·. .

Este relato cabe nessa .exposição. .
UJI"...a e úriici serra: para comprovar o grau o. ~ desconheci-

2.; o - A região não era ainda conhe- menta '<ia região. me:smo .eIltre aqu~les.
cida e admitia-se soluçãc de c'ontinui- que habitavam sua orla, en·tre osmaLs.
dade. sem afirmativa. de sua exis- seduzidos pela ambição de desqravar.
téllcia. . ' à cata de riqueza,numa. zona em que

,3.o ~ O limite seria pela sem dos a ocorrência de -ricos filóes de otiro e
lUDnorés.· .

O laudo arbitral.de 1914 hOmoIOgOU t u..'"m3.:linas fasdnava o arrojos aVe:l-

l>. o limite esta'bêlecldo no convênio de t~4~Shá dÚ~dá de qUtse tratava.
' 1911, na parte ao Norte do riG DOce. até o )'lono de' 1928. de região desco':'

Em 30 de març~ de 1928 os dOIS Es- nhedda. cujm. mi.Stérios. povoara.m a
tad()s assinaram um convênio para E. imaginação dos que fazlam avançs.r
demarcação do lili'lite ao Norte do rio a civilizaçáo de~sua ~riféria;; .
Dõce, ll"..andando proceder-se previa':' Iniciando o' meu levantamento na
mente, o-levantamento à.e uma faixa cachoeira de Sa.nta. Cla.ra, procurei
de largo.ll"a conv~niente, ao "longo da bi . -
serra dos Aimorés, por onde' seria tra~ su'r o divisor de agua:s~dos dois rios
çada, posteriormente, a- divisória. . adjác.entes. ItaÚIlas e Mucuri. certo
Ainda ai estava prevista a possibi- de palmilhar o caminho para a. serra....

. , S. mais próxima. como é curial para os
lidade de interrupção na referida. er- que conhecem. as. regra::; impostas ao
ra,. e só nêsse caso. quando ,houvesse relevada crosta terrestre.
divergência quank ao traçada do li- .0 representante ·de'Minas Gerais
mite nas .int~~ões verificadas. re- partira da mesma cachoeir& numa es
cor:rer-se-la _a -arbitragem: . _. . tranha direção, cortandC' córregos e

esse conve~" ,·estabelecIa. os pontos. -flos.-.Eilll. terreno ondulado. buscan9-o
extn:mos do limite.. na pedra do.~u~ atingir eThvações-:~O.~uilõmetrosde
sa, à··mat:gem do no. Dôc~ e caohoetta. distância,' conjunto de -PQticor-pi~~
de santa Cla.ra no no MueU!'i. com extensão inferior a5 quilômetros'

Fui:- eu próprio o rep~çSentante ~o no meio. da planick circundante. • .:---
EspiritQ santo· incumbido de chefiar Na. . impossibilidade de 'atender ao
SU2. comissão no eJo.-tremo Norte da ilustre colega. mineiro, tão cIa1'amen":'
linl:ia, si!ndo ali· o' chefe çla comissão· te divorcia.dodos 'têrmos 'do eórivê-
mineira. o'ilustr~ coleg:;l: Al'quimedes riio~ ascendi pelo diviSor·entre o :Mu-
rena.' 'curi e'Itaúnas. até que "0 govêrno de
. E' necessário reS'salta1 que n~ssa meu' Estado enviou-me os' têmios' d:>

época.'a região quI': se desdobra', dss protesto-mineiro à mi,,!J1a orientação, .
cunúadas -da Serra do Aimorés pa.""3. quando convencl.me;,a~ 'necessidade,
Leste, até uns 100 qUilôm~tros·do mar, antes de -mais nada,· de se cOnsegull-
era. cÕ:c:l~etamente despovoada. figu- o conhec1mentoexato 'da região. loca.-
rando .nos mapas com ti. . legenda : ter- 1!zando~se a serra ·na sua.· verdadeira.
renas desconhecidos. ,posição.. , '._'. .

Qus.n<locheguei à estaÇão .de P1"e- Abandonei, assbri, o rumo até então
sidente . Bueno na estra(Ül. de ferro s~g-o.rido e lanceí-mepsn"a S~· em
B::ülla: e 'Minas. de onde deveria· buscar busca. de· pontos elevados, a fim de.
atillgir o ponto inicl..aJ do limite a tra- - por visadas cruzadas, obter, em curto
çar, os seusmoradore:.. guardavam" 9razo timá "topografia aproximada do
ainda na mem6ri& 'os .riscos e percal- relévo do Solo. Não foi, pois. a linha
ços das caravr:.nas que, no passado não' que: percom. a da..··máXima pretensão
muito ionginqua. se deflOotaram çom. espiritosantense; como .. jã.. decls.rou O' .
os 1ndios Aimarés. no per~urso de tro- ilustre engenheiro de Minas Dr. Be-
pa entre o e:rt~mo d.8. 1in.i:la férrea. ~ neciito Quintino.
e· a cidade de Theofllo Otoni· ou nas . êni . r. - -,. 1-
aventuras de 'Penetrn.ção na selva. ex_....... O ?ony o de 1928 n~ _esc ~eu s
tensa... .' -. . llendencl8..,pe1a falta .de entendimen-

Embóra. nessa épo(:&..fôsse Presiden~ to entre ~ represenmntes ~dos dois
te BueIlo J..UI1 centro novo povoado por Estad~ e nao~ deflagra.çao dare-
gente cora.joSa.. e aventllleira. a quan- : voluÇâo de 30. como. por equtyoco~ de
tos tive oportunidade de' falar. dêles . -clarou. o d!gn,o representante mmel-
01I'Vír a. profecia inexm\"'el da iI:lpra- .ro. Sr. José A)kmtn. . . .
tica~mdade da i.Jre!a. O homem ru- Para os que se .dão ao gOsto 'do
CSe. a.costumado à.a.g:-essiviciade da.na-' ~tudo da corifiguração da terra, pes..
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qu1zando a mzão dos acidentes ca
racteristicos de seu aspecto, é fácil

:prever ,que as serras são os nascedou
ros dos rios. e se desenvolvem em
sentido mais' ou menos perpendicular
ou paralelo a suas direções. Locali
zá-la. P9is. onde deseja o ponto de

, v1Sta .mineiro seria contrariar' essa
regre. elemen.tar da estI'Utura te->-re-na, seria. exCeção de rara ocurrência.
.mas nun~ aceitável nas condições
em' que a -topografia local se apresen-
ta.. - '

A linha limítrofe pre~endida por
MinAs. não se desenvolvel'á por uma.
serra. mas será tNati1hada, de, longe
.em, ,longe" por' um.2. elevação. NUDl3.
extensão ,de 170 m.· aproximados~ a
linha divisória. desejada por Minas,
percorre. uns 40 km. decumialia.s e
é ti'áçada. no mais, em cotas baixas;
nem sequer percorrencio divisores. '

De santa Clara. pontO inicial da
linha--no e;...-tremó.- Norte, à primeire
elevação, Morro do Oratório, bã-' 50
m. de. terreno "baixo; dai ao segun
do ponto, alto•.Morro'Jacutinga, 10
km; dai à 3.D. elevação. serra da For-·
taleza. 35 km:; daCa 4.a.eleva,ção,
'10, km. ; e dai ao· contraforte que se
:articula.-.na. seri'a dos, Aimorés 25 km.
, ' QUe serrae.-ct.ravagante· essa, a.pre
sentando -.em', 170 km. de extensão 5
interrupÇõ~: que ocup~m l3G. km?!

.'_ Admitindo·se m.esmo'Q.ue ela ti'l'les·
~_. formado•. 'em, ,qualq~e! .época, em,
,todo contínuo•. ,não mereceria mais
esSa., denomin-q,~o.,Coi:n tal ,fertiUda-

..de de'~ imaginação retrospectiva. de,
nominai'iamQS ~eserhmna.Doos..úl-

·~ ',destr.oços C:e~ seu efQueleto.'
, Ogéogr3.!o não define como, inter-'
:rupÇão· um simples hiato entre duas
-ele~:,ÇÕe5. mesmo c;.ue. os dois ~?OS

· tenham '&: 'mesI!12 c!1rEr~, mesmo que
..estejam ~lati'Vamente·próximas, ain- ,
-da que ~jam da ,mesma"rocha.._pro- '
ven!entes, do mesmo magma.. .• ,

O' fenômeno de ínterru~ão de ser
, ra ,só' é, aSsim considerado, qlJaD.do
1'eSSalta clã.ro a divisão em duas ou
1l18.1s partes. do que fo::ma.ra. um -corpo

. 1!lteir1ço.por e!elto de agentes mo
dificadores. ,Em geral. os fenôm~
.que se processam, quebrando a uni

-dade do me.ssiçe, são' os desabam.en-
tos .e -3 corrosão. '

Ne:üluma. das-duas, hipóteses deve
,te::-' -ocorrido na região em.. causa. Mas
1lfnda que admitíssemos, a. existência .

, de um mG.SS1~ único' em tempos Idos,
· des(;ruido por ~tes 'mo<ti!lcadores,
'tal é, a '<ili:õemelfiança entre o que

resta e o que teria existido.. que n~o

seria mais possível adotar a denomi
nação original, senão comprometendo
os princípios fundamentais da defini-
ção. ,

A serra dos Aimorés. onde habita
vam os índios 1illnorés. sôbre a qual
está pl2ntada a cidade de Itambacun,
outI'óra aldeamento d~ .-Índios Allno
rés. ain.da lloje povoada, quase total
mente por descendentes daquêles. c
aquela que assinala a 'carta do Servi- .
ço Geográfico do Exército, é a pri
meira serra ,que se encontra na. zona,
s. partir de' leste 'Para Qeste. com ~
contrafortes denominados serra -do
Pancas, serra do, Pega Bem e serr-.t
do Norte.
, O desconhecimento da. região le
vou, por, muito tempo, a' se admitir
solução de continuidade, em z,.ra es
trutura~ isto porque. ao se projeta
rem sôbre a. verdadeira se",ª, os mon
tes espalhados' pela planura. davam
a. impressã.o' de . recnrtes aos obser
vadores; que a avistavam sempre à
distância. . ,

Está aí a versão verdadeira sôbre
o nosse caso de limites com Minas
Gerais. -. .

Apresentamos. à .Mesa' .uma enieri-';'
da;' assegurando os direitos do Espí
rito Santo' e pará ela, pedimos a aten~
ção dos nobres representantes" no
sentido de evitarmos a- injustiça que
privaria, o pequenino' Espirlto Sar:to
de' 'uma 'gleba quase. 1/5 de seu ter

,ritórlo, sem.. que a Minas venha fa
io!-ccer quanto nos desfa.lcará, eco-
nômicament:;!. "

,Aos nobres· e dignos repr~entan~
, de Minas Ger--d.is.ao :probo e hones-to
povo mineiro o meu apêlo fraternal.
com excusas quanto ao que lhes pos
sa. ter .ferido em IIlinha exposição, em
nome da identidade de nossos sen
timentos. curados, na .visinhanc;n: ami
ga em que sempre vivemos. para que
aceitemos o 'DeTediclUm ,que 's. lei nos
ditou ·e esqueçamos o amargôr da.
contenda, certos' de qõ.1e o Brasil não
crescerá. senão cOm a' nossa compr~
ensão e soIidarledad~. (Muito be:m~,

O -S~. 'Coelho Rodrigues - Permi
ta-~e V.' Ex.-um. aparte. ,Desejav-a ...
saber- se o prefeito de Mantenas, que
no~pfrito Santo se assinava Gabriel
EroDio,. temnome$ÇãO do governa
dor de :ML'"las para exercer aQUela
,f~'"lÇão. '

O. ' SR .. ASDRUBAL sqAP..ES 
Desconheço. Só quem pode r~nde!"
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lhóes de h.."'"OOi1eiros que mourejam. nos
;:;.ertões de Minas Gerais,Ba.hla Per
nambu<:o. l'..lagcas. e sergipe' e ptJrq1.l2'
não dizê-lo. de Paraíba. 'Rio Gra.:lde·
do Norte, Ceará e PiaUí.

O 5r. Olinto da Fómeccz - V. Ex.a.
\ diZ muito bem. porquanto a Consti

tuição deve tratar do que é .básico no'
Brasil. Indiscutl~Je1rnente.. é o caso do.
sistema de transportes eo Rio Soo
Francisco se encontra no pIano de·

.solução do probiema. dos .transportes
no Brasil (Muito bem) - ...

O SR~ MANOEL NOVA!S·- Msis
adiante, no meu discurso. V~ ELa en

. contrará explicação para. . issO.
Rio. 5. ·Francisco.· o velht:> e caud8lo'"

,so S.Francisco dos meus tempos de
Escola.. ·Dêle ~et#;n ocupado poetas'
e prosadores,~~~os.

·educadores e jornalis~. sociólogos.
historiadores e, Estadistas. do Império.
e República. 'Su"a' '1rlstór..a - remonta
ao descóbriInento do Bt'asil e-tão~lon
ga 'e sinuosa quanto· 0l$2.900 qullô
metros de sua. tro,jetórie. através'"dos-

·S""..rtões. .Suas belezas' .n:a.tura.1s, pos- ..
~bilidades·.e riquezas de tão decanta- 
9as:' fazem, ho:nra. ao altar em que' as.

.·~~taç.ão'constante·e &fel-'·
çoa<la. de Quàiltê:i~n=rêm~s's.e~ des...
tinos~:, '.- .>.-~ .-:~ ".,'- -
. Déntre êSte:i, a18UDSsObrevoa.~~ 
no pilotando' os: pássaros doúradOS'", da.
imagin3Ção.0s··-de1:l8ls; porém,'vitam-

. no de perto. com ;OS. olhos de· ver. 'Vã
dea.ram-lhe o le1to.desatia.ram os :pe';' .

,raus. con~~ôsrébojôS das ro~
morosas '. ~·as.,terra.s-
margf:lais, devassàmm' seus~os.
Percorreram ·seus 'ean1pos:''"e' e1d3.des..
convive..~ com sua gente.estUda.....am

· seus costmnes, avaliaram S'US.S -DeCeS;"
sldades•. conhece..'"8.In- sua Vid&.· A.dml- .
r.u-cUIl ~ !'eme1ro· e aplaudU'am. o· vn-·
..que1ro.exemplares !a.clnantes .da".raça
sertaneja,. \Peseare.m 'à .s.n.zol' e .ta,r
rata. Cs.çàrsm; garças .l;;r.áncas. .pa.tcs"
silvestres e jaca.."'és .~os:. . .Com.eram .

. J~l.'íba:. SUl'ubl eque1jo' de ,coa1hoean%
.rapaduradoR1o Gtande.~:Beberam a
~ doce,. do 'P..io ~ em "CU!a'de·.eabaça
e caneco· de Flandres•. Tomaraal:uns

I tragos' de "Januãr1a.'· /Dorm!ram.. ém
rêdes balouçantes doS: que .1;êm. e .em
esteiras de camaliba dos quenads"
tem. Sondaram a a.".maserta.neJa. e

sentL.""'SJ!lséu· .a~~'S.do . amor; à;' gle..:
b' e à ía.m!l:ia~. Ouvtram as f:09tlM.e
cantigas dós beradeiros. Conversaram.
com ees..na. sua.~ simples, e
cantante. Bo1&ratn~ :reo. em· ca:lbas"
Úldlgenas. ymjs:ram :em barcàs co~

são as autoridades. Ao que me cons
ta, há ali um prefeito investido deS-
sa função. . .

Era () que tinha s. dizer. (M~t~
"bem; muito bem. PaZma.s. O oradOr e
cumprimentctà.O.)" ' . .

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa-
lavra o senhor Manuel Novais. '

O SR. MANUm. ~NOVAIS - Se
nhor Presidente; Srs. ConStituintes.
Aqui estou pa.1"a cumprir~" u.ma mis
são e "i"esgatar uma. dívida.- Pres
tigiada pela assinatura. dos eminen-
tes r.~'egas. das bancadas de Minas,
:BahL. Pemambuco. AlagQa5 e Ser-

" 8ipet:de outros Estados, apresentei
20. pro.jeto·' .cons~tuciona.l a. emends..
l'lS. estabeleceIido a obri.ga..toriedade
ti. solução dos 'problemas do Va!e dl>
S. Francisco. Não· é pretensão absur
da, ,tamp<)uco, anomalia jurldica, in
~ tal matéri.a.n() texto constitucio-
:aal. sobretudo se cl>IlSijierarmcs sua
relevância na.Órbita.. na.clon.a1 é.a 'fIe~
4üente e eITôn. descontinuidade de
programa, que assÚlala a $a .tios Go
Têrnos Re..pUblieà1l05. Entre nôs .g~nha.
toros de p'xaxe. administrar· sem pla
nos sem exame dos problemas.. sem.
Jlrevisão. das exigênclss' !utu.n.s do
Pa.ís Co. sem .balanço d.os interêsses e
valores atUanteSita ~O.m.unhão~nac1o
Jla1. 'N1nguéin mais, Sr. presidente•.
eStranha o fato· dei no .Brasil, umGo
l'êrno an1n:iado ou não ele b.P:\s. pro
!'Ósitos. ,começar um serviço \.}U2.1quer .

. lt<Jl.ltro ·sucedê-lo. para. 1nterromper~
senãodesma.nehá.-ló.· , '

Empreendimento ,do porte. dO' que
~ra.p.rnponho constar ds. Carta·M:g,gna
tia. República, 'não pode !Jca.r a .m~rcê
'e flutuações Governa.mentais,resul
1ls.ntes de suõst:1tuições periódi.cas do
Chefe do Poder Executivo, a.ssiIo. como
ro.!rer -PEÓte1açóes anuncIas -de P' .inflo-.
~veis discussões téienkas·e incom

,preensão:>ú simpatia de :MJ.nj~t:tos.'
Por. isso mesmo, a exploração do vale
do Sâó Francisco, qUf!' até o presente
permanece uroa. incógnita na equação"
aos problemas brasileiros•.merece ser
debtacàda.na Constituição_de 194e:,.co-

. ~ sueedeu com as' sêcas nade 1934,
~ há de acontecer. também . coma.
A.me.zlm.fa. na. .de 46. Nada ma.~s ló.
gico e intultivo~r Até porque meditanc!v

~ bem. uma Constituiçáo é 3. sinteSe ,àe
tôd.as as aspirações :sociais. eClmêmieas
juridieas é polfticas d~ tm1 pOvoou de
uma Na.çAo. se não há. fu.SU' a· êste
axioma. os O/)I'1Stltumtes eLe 19'6. con- .
máo .comigo, que justa. é a. ca.usa qõle
advogo, ea.usa que, galvaniZa um a.to
de. justiça histórica e o voto dO$' mi-
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toldo de pa.l1"....i de c:::l.rnaúba, :impul
. s.o!i3d:as.: a. varas que abrem "chagas
~o, .peito d9S remelros. ,E:nba.rcaram
pos ,vap6~~ de rOda. Pararam: eteze
:nas . de ,wzes nos portos de lenha.
:Encalharam outras tantas nos bancos
õe arêia e canais entUlhados. 'Trsns-

.puoe..""am, eorrede!ia.s com o nav10 ba
tendo nas pedt'as. arrombando o cas
CO e_ os embarcaàiços tapando. os buracos com' estópa e bl'eu. Enfrenta
ram nuvens de mosqUitos. Bateram o
queixo de' sezão. Viram a caudal ma.
gestcsa das che!a:5 e aS, margens ala
cadas. Ezta.si.&-am.,;se ante a. paisagem
'Verde do,Vale ê sua vegetação luxu
r.lánte, nSsestaçóe~ cnuvosas! Olha
rara o. rio,vasio, a. ton-ente vagarosa
e Os barrancos a. pique. Descortinaram

'aa extensas, planícies~ os serros escal
· wàos.as roças., pastagens e, planta

Ções talados pela Bêca.
. Con~leceram Õ boi pé duro e'a. ~bra
órioula•. , ' _

Oõservaram as .lagoas piscosas q,ue
-c. rió deixa na vasante, a.s rodas,
d'água do Rio Corrente e os altanei
ros carruuibais.· VlSi.taram cidades.
lribs e an-alaes.· Averiguaram a. ,ine-

,Jdstência de estradas·- de penetração.
· . de aprendizados agricolas.' ce' campos·

- de sementeira.:'de m.ã.quiII.às' pa.rs a
~ layoura.' àe'estàções 'de monta para a
· 'J)eCuâtia. ,de, usinas ·elétricas e~bom~

.'iIas tmi"a irrigação,. dç Rospíta.is e Co
. ~,c::.. ausêneJa...en:fim ,de. todos 'os
in~(1S de',civilização: '

'. ' 'DeScobrirani' Um. povo ingênuo;· ge
»emsÔ .e bom. crente. em Deus, e in
créo:-nos.govêI'nos. Notaram· pouca

• roupa, ss.pato·e chapéU. Rarss al!aias.
· pa1a,~tés' e autom6veis. Rariss1mos
, cinemas': e: ~tr06.~" N~SJ.ums.tábrica.

-' nenhUma, Jnf.iústr1s.. .~'-- .
. ~odução ~e;. Comércio .at..~

tUdo. ~difico~'e, caros.
Conf6r..., nulo ..:V-iram·home:ns do'po~

'Y'o .pemm.bulando ,pelas calçadas. ruas
e est:mdas a càta. de,trabalho. Vmun
mulheres aeoco..."ada.s à ,beira do Rio
batendo' roupâ., ',em,', lajes;-"de pedra e
C2.t'l'egmdo. potes d'á.gIDl .nacs.bec;s.
Pa-"2. .pribar ,o p!J. ·Viram ·crts.nÇS$
~gudes, 'maltrap.Ubas. .famintas· e
doente~. .Cr1ánÇM que' mal brots.das
i)ara s. .t'!~a-; !e::t~cem Da.~ â -:norte.
'Viram homens., mulheres e cr'..anC1as
ollorar desaud&de ao debtarem a·ter
t'a, nataJ.;-..rmno acs campos eCldades
Óo SUl, embarcados. como negros' cati-

. ~OS' nos pOl'6esdss·~ e empilha
" doo lmS. BÔ'b..'"'é os outros., '

,Eneontt'aram um· povo ~ arruinado
.' qw veste.. mG7a, come. dorL1e. calça

e tr.1balha mal. uma genee que adoece..
,e fatalmente. morre sem asslstência.
.,méclica hospitala.r_ .Viram um pedaço>

do Brasil rico. ·abandonado e imprOdu
tivo e gerações perdidas. Só não- viram..

'ao ação, o amparo. a iniciativa. e o cUna- ~
mismo construtor dos C-overn'os, que
teimam em não explorar omagnf
íi,::u tesouro, que Deus colocou à flor
da terra, em pleno coração do Brasil.
Neste panorama. ele devastações e
abandono. decadência e Irilséria, onde
campeia a· fome, grassa ao doença', bes
tializa o analfalbetisIno. falta. c trn-

balllo e :reüla o 'paup~-istno ainda per~
duram como ·sftnbolos de' esperança
- o Homem dos Sertões. o mais au
daz. patriota e Ül trepioo dest-e Pais,
e a opulência líqUida do P..iõ Providen
cial. Eis, Sr .. Pl'lisiâente e Srs. Cons
tituintes, um. instantâneo fisiográ!ico,.
social e econômico do S. F'rancisco áe'
hoje .

O Sr. 'Jura.ci Magalh.ii.es- O quadre);
que V. Ex.lI. pinta de, forma tão bri
lhante, revela o profundo conhecedor.
da Vida. da reg15.0 São-franciscana..
(Muito ,bem.)

O SR. 'MANUEL NOVAIS - Agre.
deço o aparte do nobre colega e asse
guro que, nesta tribuna, procurarei

.ser o mais fiel :possível ao drama e à,.
vida do São Francisco.

Sr. PreSidente: A Visão esclarecida.:.
dos Estad1stasdo Império. 'lobrigava.
de há muito a con~niêncla ,de .seu:
aproVeitamento e sua, projeção na.
grandeza futura. do Brasil. Em n:e1a-'
dos do, século' XIX o 'Gavêrno Impe~"
rialccmtratou 'OS sábios Bemfque'
Sal!eld e:·Ema,nuel L1ai1; pa.ra. ..estu~,

. da:'em ,,8 . 'bacia do São Prane1scO.
'Erii ·1852 Halfeld explorcu-o desde
.Pira.pora: até sus foz e em 1865 ~iafs.

'1evantou-o de confluência. com 0, Rio
das Velhas para. montante. até o Pa...
raopeba, e o ~10' das Velhas de sua. faz,.
a. Sa.barâ. .

,Comparando os dados' ~cnicose fi:
parte ãeseritiva. const:?.ntes dos rela
tórios daqueles notáveis .engenheiros,.
com as o'bserva'ÇÕeS dos dias correntes,
·apercebe-se de logo. que 05 proble
mas do mais nraSileiro·de nos.sos Rios.
pel'!t1aneeem como há 100 ,anos. senãO"
~vad.os pela a,çáo demolld6ra do
tempo. ,Tudo por culPa de nossosEs-'
taàistas que 05' relegaram a segundO'
p!a.no, QUand<i únpera.tivo ser1& colo
Cá--1os em. prlmeirO' lugar na. ordem de:.
urgência. ere1eVàncla entre OS gran-:
des "problemas naelona.1s.

Se re tivesse levaQo' em conta. Sr."
Ptesi~te. a ~proemJ:aêncla' do Sã.O"
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;gí.do pele guenaque intenompeu nos- duzil'emos o Brasil pa.ra a. frente, so-
· sas' 'comunicações mari~; baixou . ireram verdadeiro cola.pso. A crise
o Decreto 15.441 .pelo quSl a.briu U1ll . .sócio·econômiC$. projetou·S'e por tõds.
créclltotre .~ 48.500.00n.Oc, des~ parte, :E:stad9S e regiões. Bloqu~das

.•dO-' a'execução dz progro-ma de oln'as as comunicações pelo lltornJ. entre o
tTaça"à.o .'Pelo DeP'a:rtamento de Por- Norte e· o Sul, lembraram-se do São

. -tos.' Por conta. dêste crédito foi- con- .Francisco.... esgotados·cs "'stocks" d~
tratado () levantamento aéro !otogra- a.bastecimento d.o Norte reeoneram <.l.l,)

-métri<:c do tl"echo Joo.ze1ro· -' Barra. São Francisco, ultrajada a soberarus.
'00 Rio.<;%:rande e aconstruçã.{) elos.cais . nacional pelo Eixo .COIlvocaram os rl
-de prote<;ã() e atrocação·· das' cidades beirinhos' sãofrancisr'..anos, a.:meaçadas
.'de Pira.porà.,Janu.ária.. Sã.OFranclsco, as USinaS têrmo..elétJ:1cas do Nordeste

. ·"Ma.nga~ Oa.rinhtmh&, V1.Pa" ·RJ.-o:Bran- de parar por .falta. de carvão desper-
~O, MoI'P&'á, .Rema.nso,Chiqu~Chi- ttra.m P..a.ulo M·omo. A desgra·;a. a.fi-
.que e ,JOtJ.7..eiro•. Além disto o 'Go- - . nal -teve o mérito àe realçar a v::illa

·vêrno Federal,' baix<>u os. Decretos" do ,autêntico São FrauciSco,. como fa
4.505 de 1942. crJAndo. o núcleo CO·l ter de transporte. CE'leiro de viveres,.
lowsl Agro IndustriaJ. do São 'Fran- reserva. de homens e fonte de ene~gia"
-cisco -.em Pet:roIânclia. e 8.031 de 1945· Sr. ·Presidente, 51'S. Cor..stituintes..
AutoI'iZa.ndoaarganizaç.e.o da Usina prosseguindo nas minhas considera-
Rldr<Hllétrica.'·de Paulo Monso é· ções quero aqui d-e1Xarconsígnado
.atra.véS da Inspetoria. de Sêc81S e Dl- que o São Francisco náocOnstitlÚ pro
visão deÁgUS.s rea.11Zou· estudos .de blema novo, oriundo das contfugên-
·hidrául1cà.· e': e%i>erlêlic1a de irrigação eias da. Guerra.
·na sessão das Cachoeiras. de. Paulo No 'Caso em ap·rêço re!t..stou-se en·
.AfOIi:So ~ ltapsrica. . .' tre .nós o olvido de uzng. regra dete,r-

Sr. :Presidente: A s:O.állse das provi- ni.nists.. na Vida dos povos. . ; .
dêDciasa.dotadas pelos .g9ve."'nOS· Im- A beira. dos cursos dá.gua irur~s.m
pertal e 'Republicano para..' :soluçã.o dos e floresceram as civilizações. Os nos-
.pt'6blemas .do São F.r8Jleiseo. eV1den~ sos antepassados mai&reallstas que

"da:quc;·Quas1"tôdas, circttnse!'everam- nós, desde cedo cuídaram de. povoar o
4·seS. .:,.estudes., .projetos, ·prOspeções.' le- São .Francisco e :fomentar seu ,àesen~ .
·vs.ntamentOs e .exper:i.ênc1as., ~volVimentoeconÔmieo. .
·:No ·que·tanga. i1; 'obras'públicas, as Os cu.rrais sãofIanclsea.nos de Gsr- ,

- -imJcascousas .v1s1veis- no ,São Frn.nc!S-- da d'A.vil2. e .Guedes de Brtto fora.m o
. .'~ sã~os·e8.is em~ooDStmçi() a. cor- . 'berço de UIrl& clvlliza,çã.o m-editerrânea•

.. reçio ao can.s.i de Sobradinho: e à'co-' qu~ o Império e a República deixara.Il;L
.Iôniá. de Petro1ândia;· do Govêniô Pe- . ~. Geralc;to Roch9. genuíno serta
d'2rSl' BZ1rotaS·:fi1iviai:!de 'Minas .e. neJo, em CUJO espfrtto flameja. o ideal
B~.· ".. Cie reden~~onOrn!ea do São Ftancls-

. '0 mais que se Pl:onaJa. .sôbr.s o São .co~ sua. !"egJa.o natal e também. e..m1-
:' 'b...._~~.._ ..:' Sr ."" ~. 'nhz:, escreveu um substancioso hvro,
4:t~' 1:,..... Presidente, é pura. ~cUja leitura sug;i;-o a.os 51'S. Ccmsti...

·fi~.V, Ex.:~u.n-() t1lho de Sa.~ ·tt:lntes. Nel~ encontra::rios em llebu
.rã beira.. do. Rio..(UtS Velhas, !e!~- gerais um plano de aproveitamento
·mador da. ~ n.avega.~ m1ne1ra.,ô,CC=- ~ do .soberbo .v&le. Em sel'iação perfeita
~;lSlÜll:i.:a odissé1a do São E-ra.n.c!SCo. co- e com profundo. conhecimento '. da
mo todos os -mineiros. bBli&nos. ~-, .zona, estuda todos' os problemas locais,

·,nambucs.nos, .slagos.nqs.e serg!pan08 cujas soluções pleiteIo; fn.zendocausa
cem 1Jr~fw:;da ams.xgura. . , ". COIUum com êle. '.

O. Impénoe & Repúbl1ca. atraic{05 ,Para tailto bastará que sigamos O,
pelas promessas: de_ outras regl6es. eco- exemplo de outros povon·· ~ colhamos
nom1camente largaram· de mão o S. o fruto maduro de sua exper1ê:ilc1s Da

· flranc!sco. Pr.eocup&ra.m...se ex,clus1?8.- es!eni":, da. hidráUliC1\,.· navegação, tée--
mente com a naV'egabWà~e do Rio e .. nlca.. agrlcola e exploração eeoD6m1c~
o. que .lO~·!azE:r.neste sentidos dos ~urscs dágua..
1ião atende liequer às necess!dacies mi.. O São Prancisco soe :lenhum as~
u1ma.s da ~vegaçã.o. .' peeto, "é 1n:!er..or a.o NUo, ao N1get, 8.0

AconVU1sao sangrenta que abalou o Iangtsê e ao Tennasee.. . .
Mundo e seus .refiexos na .Vida· e. co- . O Egito de RaJ:c.sés m a. Lord Cro-
mun1da.de .l:n'a.s1leiras patentearam.a mero s~b protetoradQ ~ês js.mats·se
cla.mor~a injustiça ~omet1da contra o -descu1àcu do lendário NUa: Levantou
~osso RJo. A p-'l"<JdUçã.o e os tr:mspor- barragens DO Delta., e ao longo de seU
~ alaTS1:CSS sem as qus.1s. não con- 1:eito. a.briu m.flha-resde qUfiOmetros de
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canais de irrigaÇão. humeCieceu as nomia yankees. prevêem. só sejam su-
areias do deserto e incentiv<:lu a 1a- plantados pela procligiosa . realidade
voura algodoeira e de cerea:s~' da energia. atômica._

O Pais dos Fa:raõs, mercê dêstes tza- Sr. Presidente: Não sonhamos com
~..lhos. "adquiriu capacidade para nu- o imposslvel. Entretanto 'o alto ideal
trir vinte milhõzs de habitantes, sem que acalentamos àe ver -o S. Francis-
que se repetissem as crises das vacas co como espinha àorsal do organis-
gordas e das vacas magras". de qu~ mo bra.si1eiro.~ nos impele a solicitar,
nas faIa. a Biblia. da Assembléia e ~ do honrado Presi-

A França, alargando a base de sua dente" da República, .privilégio igual.
pclltica colonial criou' o O/ice du }t{i- tratame:::lto equivalente para, êle, ao
geT, Departamento' autônomo encar- dispensado pelas autoridades nor...e-
regado doe projetar e execmar um vas- american.s.s e de outros Países. às suas
to, 1_. d "t t d v le ariéri.as fluviais. \p.l.l::ono e n.provel amen Q o" a Em discurso que proferi nesta casa
do grande Rio afr..cano. As obras já suste,ntando a 'utilidadee pro-nnO'T'lcn-se ·acham em execução com excelen.., .I:"-o~
tes resultados 'para a região outróra do pela execução do ~~reto8'.q31t
inculta e' l15.bitada por trlbus negras que autorizou a 1nstaü!~ão da.::::.1lSU2&

hidro-elétrica de Paulo Atonso, tive
semi-selvagens. ensejo de apresentar um. coniuntocie

, c A China. com- seu' solo cultivado há sugestões, que postas em prática. se-'
milênios, ádotou a irrigação. como riam o coroamento dos 'esforços e. an-
instrum-ento de sua. sobrevivência eco- siedades.' de quantos almejando a !e-
nõmíea.Conta a se.""Viço de sua agri- llcidacle e o progresso de:,;re País. se
cultura e dos transportes interiores. batem 'pelo aproveitamento das rique-
com cêrca. .de 320.000 quilôm.etros de zas latentes do S. F:anclsco. "
canais. alimentados pelos seus rios. Refira-me apenas à duas dela.s pela
muitos dos qúa.is já. domados pela. En- su:aoport~-neste....~urso.
genhsria. .No $énero a 'obra mais 'Tomando como padrão. o T:-v7-a-;p--
audaciosa. que o engenho humano, Já cujas realizações. são hoje uma. 1m-
concebeu € que .há. de servir de mo- perecível conquis"'lI8. da civilização ame- .
dêlo ao - S. :F.rancisco; ma.terial1- ricana e (uma 1neon.tra.stá.vel vitór..a
sou o saudoso· Presidente Roose- da ciência...... para satisfação das. neces
velt. no vale do TeIlIlessee. Organi- sidades humanas. lembrei ao Govêr,,:,.'·
zoa' o T. V. A. (Autoridat'le do Vale no da. República.: 1.° ·<:l'iação de um
do Tennessee) com mna. ampl1tilde de Departamento autônomo. respol1S8.vel
poderes e a.utonomia. nunca. ,vista' na. pelos estudos. projetos a :;oluçóes de
adm1D.istraç§.o norte-america.na. e con- .todos" os problemas do Vale do São
:nou sua direçã.oa um grupo de com-. FrancIsco e seus afluentes; 2.° !1xa
])eten.tes especialistas. O pla.no do T. ção do" prazo para execuçs.o dopl.a.D.o
v..A. ab1'angia a·, construção' de 28. de-obras dêste,Departamento aprova-
barragens no Tennessee. e afluen.tes) do pelo Govêmo.Federal. visando os
.-:entra1s elétricas etc. Sua. primeira.' problemas de energia. navega.ção,' irrl-,
tarefa fol por o Rio deba.ixo de con- g:ação. saneamento, colomzaçã.o e in-
trate•. a.tra.vés de uma. serie -de diques dustr1al1zação. '. '
altos. "para. converter os 1.200 qu1lô- . O meu ponto de ·v1sta.colnclde tn-
metros da. corrente principal em uma tegralmente cem o de:Geraldo Rocha.
cadeia de lagos comunica.ntes't.. ao preccn1Zar pari o~. Francisco.. a-
o En:i 'lO' anos, Uos Engénbeil"os. do fórmula. de 14 um órgão único contra·
T. V. A. alcançaram P'21a. 'p:-lmeira 1a.dord.a.s dlve-rsas atividades, "~ sU-
'Rr na Wstótla da c:1vllização esta. perintentleras realizações ao abr"-'8o
coisa esp8.l:ltos&, domesticar um. grSo:l- das' contingências locais". . ,
de rio e controlar regoross.mente as· O . Sr. Jw-aei Magctlh.ães - ~ real-
ãguas das chuvaS,". . p:1entl\ ·indispensável a unidade ad-

Empolgado pelo êxito econômico do ~t1va.., -'.
-x'. V. A.• o espirito e:npreélldedor e· O SR; M.A.NuE!,. NOV.US '_ .agra..
ineoritentável dos"no~amerles.n.os deço s colaboração de V. Ex..i:.
subl1me.do nas mais gigantescas rea- O S D _z, l;' A"
n~ ql1e .s.Civi11zaçãO Oclden~. r. 4n"e,. J%r4CO - . e.rgu-
já astentoli na. face & Terra. propõe mentaçfi.o que" V. h& está desen
edffiea.r :).0. Missouri. oara. mais gran- volve~do com, tanto brUho.••
Ciosa. Projetam êles levantar no vale O ~. :MA..'!'fUEL NOVAIS - 'Bon-
de Mis..c::our11{)2re~ com-lb:1s n.ná- o. dnde de V •. E:.& . .
;logos aos ao T. V_ ".A. e cujos 'revo- O Sr. DameJ Fat<lCO - ••• cont:i-
luc1o*1os"e!ei:tos na socled&de. 'e eco- bu1 para. lembrar à. Assemb1é1a. qwm-
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o Sr. Juraci 11'I-a.galhães - Será o
pensamento da Assembléia .

O Sr. OZinto Fonseca - Tive to
honra de subscrever, a emenda 179,
de outõr1a de V. Ex,r. Estou conven
cido de ·que ela deve figurar na Cons-

- tituição, a fim de evitar o que é
calamitoso no Brasil: a descontinui
dade admi.nist:'ativa. No' que se re-.,
fere ao São Francisco, até agora nada.
se fêz.além de planificações acade
rn1cas,d~ simples estudos. Com a in
clusão da 'emenda, é possível reali
zar obra útil; solucionando definiti
vamente 'o problema. SSl'bemos o que-o
houve quando interrompida a cabota
gem: os poderes públicos olhavam pa
ra o São Francisco e para o prosse
guimento apressado das obras da Cen-
tral do Brasil. Bastou se restabele
cesse a- navegação de cabotagem, pa.
ra que fôsse novamente tudo esque
cido. E' preciso .que -se combata a des
continuidade administrativa dos gran
des problemas do Brasil.

O SR. MANUEL NOVAIS - ché
gare! ao ponto a que V. ELO. se re
fere.

Sr. Presidente. a inclusão da emen
da 179 na Constituição será. o marco
O da nova jornada do São Fran.cisco.
Digo mEi...~co inicial porque à luz dO!
da.dos anteriores expostos. é" óbvio Que
ali, tudo está por fazer. '
-Cometeremos um êrro insanável se

adiarmos . por ina1.s tempo a solução
de' seus problemas. Tudo Indica que
devamos apUca.r, Imediatamente remé
dios heróIcos. "8611iio. quando o acudir
mos será tarc.e de mais.

A minha afirmaÇão se baseIa em
fatos.

.O confronto clãs observações colhi
das no local, de Halfeld aos nossos
dia.s. prova. que .âs precipItaçljes plu
vlométr!cas da. regi§.o se tornam ir
regula!'es de ano a ano. a cota. de
descarga. cio Rio decresce, as condi
ções dp. na.vegabllid.e.de pioram. os
tmveme:i de pedra que, interceptam
as águas retardando SU!L vazão, se
desgastam, as erosões, das margens
alargam e obstroem o leito, a eva
poraçáo das águas aumenta por to:
ça das estiasens prolongadas.

Geraldo Rpchs. em OI O São -Fran
clsco" comentando a1e.rnul.do a cUm1
nttição do volume do So Fr9.nci&ico
e &10 das Velhas seu malor e p.'"in~

-cipa! a:flUQte na.r:m o seguinte: Ru
gencias passou em Saba.râ segundo,
cremos .P<ll' volts de 1830. :isto é to
três decênios antes de "uats-'i Na CQ..
leção de gr8.vu:a daquele vi::tjante se
encontra, S:lbarâ à margem de UII1

.
O SR.~l~OVAIS - Pre

tendo aduzir ma1s ::l~.ms argumen
tos. ""de modo "Que possa conquistar o
'FOto de tõda a A&lemblé1a.

"

to ela deve objetivar urna. polítiça
inteligente, no sentido de atrai:

. grandes ~ua:ltidades de. capitais e
técnicos para as obras que o Brasil
tem de realizar, entre as quais se in
clui a do São Francisco.

o SR. ~UEL -SOVAIS - E-'
a.' finalidade que busco com o· meu
cliscurso.

Sr. Presidente: A 10 de abril de
1933" Roosevelt,em mensagem en
viada 'ao Congresso americano, es
crevia estas' palavras: "Sugiro ao
Congresso a criação de uma Autori
dade do Vale do Tennessee. uma
cmporação investida: do· poder de
Gov~rno, ;porém cem a flexibilidade
e a iDiciativ·a. de uma emprêsa par
tiocular. Dever-se--la encarregá-la da
a.znp1íss1ma . função de preparar. e~,
executar planos <iestinados a. asse-'
glll'ar o uso' apropIÜ.l.do, a conserva
ção e o des~nvolyimento dos recu.~os_

naturais da bacia do Rio' Tenessee e
terrlt6tios adjacentes, para o bem
estar geral, s~l e econôm1co da
Nação". ',.,..

No espaço de 30 dlas, o Congresso
americano aprovou a lei que resul
tOu o T~V.A.· e ao_maravilhosa obra
do Tenenessee'~ '

Insplrada neste luminoso- exemplo
de compreensão patriótica e espíri
to públlco.s Assembléia Cónstituin
te Brasileira, estou . convicto, ' dará
seu voto' favorável à emeDd.a 179. ts.l

, qual foiredigiUa e submetida ao seu
!julgamento.
, Para_ objet1!laçáo do aproveitamen
to da.s possibilidades econômIcas do
vale' do São Francisco. dada s. soma
de interesses em jôgo. reputo' de de-

',"C1sIva imPQr+..Anc1a a sua. aprovação
poIs '56 2SSlm. poremos o empreencfi

'mento a .salvo de qualquer surpresa.
'_ seja .indeeisão.. má vonta.de. lentidão

.ou mesmo desist!ncla dos Governes.
O Sr. Aurelfano Leite - Não sei

se assinei ao em~rida. n.o 179. apre
sentada. por V. ELA ao projeto àe
C~nstitu1c;ão. '

O SR. M.u,"'UEL NOVAIS - V.
Ex.s a-o honrou com sua. assinatura..

O Sr. AUTeUano Leite - Mesmo
que nio. a. tivesse ass1nado, as consi
deraçOes cie V. Ex.1l em tOmo -do
assunto flã.o tão convincentes Q.ue
pQ8S8.11a a. adotá-la. como se 'minha.
:Osse.



- 32 - •

gran.de Rio, cujo volume dágua per.. do e nas cheias normais 7.298m3,
J:Ilitla naquela época a navegação de consoante algarismos oficiais que·ser-
uma vasta barcaça que se vê de ve- viram de base à. determinação ão po~
las enfunadas singran-do .em ,di=eção tencial de- e:iergia. .de Paulo Afonso.
so põno . Neste mesmo local armou- Sujeito 3. oscilações de descargas de
se em 1875 o vapor Sa.lda:lh.a Mari- t:!.m.anho VUlto, decorrentes de fato-
nho", com 30 toneladas de arquea- - res meteorológioCos, mais e mais 2.d-
ção· e 60 cms. de calado. "a primei- versos, o S. Francisco· não poderá
ra embarcação dêste gênero que sul';' durar eternamente como caudal pe-
<lOU o São Francisco, cujas águas êle rene. Precisamos levar em conta ain-
deSceu· depois de ter percorrido todo ãa, Sr. presidente, que a Séca é um
curso do Rio das Velhas, tripUlado fenômeno -que cada ano mais se ~ge-
por marinheirosllacionais.· Neste 10-. neraliZa e se aprofunda, sobretudo no..<;
ca.l se atravessa ~oje o P..io .dasVe- sertões ·em Minas e Babia, que as
1has,· quasi à pé enxuto.. derrubadas' e queima das· m~tas e

A descarga calculada por Lisis pa- caatingas prossegue na S-.la fúria ca-
ra as águas mínimas deve. ter de- tastrófiC2. e' propicia com o extravio
crescido de 80% de seu volume'". da umids:de terrestre, ti. diminllição

O Sr. Teódolo Albuquerque - Es- das chuvas, Que os travessões de p~.;,
tamos diante de um dilema: ou fare- dra. extendldos transversalmen.te por
mos o aproveitamento do São Fran- sObre o leito..... desaparecem cottoidos
cisco, 'DUO Brasil desaparecerá como pelas águas. ait1avez mals liber...as
potência. econômica.. . na. sua C<)rteI'ia' para o mar.

O Sr. Et(:i Sa.ntos - '·A situação
O SR. MAJ.~ NOVAIS - De . descrita por --'V. Ex}' é tão real que

pleno acõrdo com V. Ex.a.. vãrias .unidades ·das diversas.. compa-,
Acredito ser êste um índice llustra- nhias de ~vêgaç~o deixam de usar o

tivo . e alarmante, que não pOde pas- leito .utilizável do Sâ<J· Francisco, du-
sa.x .desapercebido· aos Srs. Constitu- - ra:!lte mais de metade do ano por
intes, para cuja confirmação in,,":oco o falta. de condições indispensáTeis à
testemunho, da ilustre bancada mmeira navegabilidade.'
e do egr~gio Pl'esldente Melo Via:na .~SR~ NOVAIS

Os sinais de dessecamento do R10 .e . -'_. - s.-,.
perda. conseqüência de potencial hi- Agrad~o a co~aboraçao de V. Ex.,
dráulico ainda mais grave" se nos afi.. que, fllho de Sao Franc;sco CCitnO. eu, .
gu.ra.m., se recordarmos que o S. Fran- c~nhece bem. as perlpéclas deUlll'a
cisco se revigora e garante sua· pere.. . Vlage;n· a~ bordo de va.por durante a
nidade. tão só atra.vés das águas plu.. .··estaçao seca d? no.. .:... .
visis :Caldas em sua bacia. em"·Minas .~ Sr .• Jtf.racz M'fgalhaes _- ~ eon.:. .
Gerais e nas áreas banhadas pelos cliç~s ae .n~~egabi114ade~sao tao pre-
Carinhanba Corrente, Grande e Pre.. cánas que o Engenhell'o· Miranda
to da Bahia". De Barra do Rio Gran.. Carvalh? classificou as viagens' de
de a Paulo P...fonso, t\xios os afluentes verdade1r.a aventura. Lembro-me bem
são rios torrenciais e. secam completa.~ que, quando da minha admini-,;tração ,
.mente no verão. . na Bahia, durante um ano, houve 29
~ detalhe ·hidrográfico diferencia 'acidentes de navios, dada a J;lrecaric

o S. Francisco dos demais grandes .dade da. naveg-ação~'

rios do M~o, cujo =eg.!IDe perma..O SR. MPo.-NUEI•. NOVAIs
!lent~ nas ~ve~as estaçoes.. é asse·. V.. Ex.;I, qlle governou a Bahla- com
gU!aao pelo Qeg~lo de inverno Q..u das tanta proficiência. sabe que o navio
~o~tanhas> ~usao de neve e ~reserva- b-atizado com o JlOme de "Ju:a<:l Ma~
t~?OS na.tur3.lS de oCompenss,çao, cons. galhães", o maior da frota da Nave-
tl ..u.1dos pelos la~as. _ gação Baiana, leva seis meses sem po-

Está claro, POlS, que. a d1minulçao der transpOr '8. COrredeira do Sobra-
das chuvas nas cabecel.."'S.S.llI do Rio dinho porque esta. não .oferece.calado
T!'onco e nos 'seus afluentes perenes, ' :
afetará mortalmente su;. dinà.m1ca. e ~ Sr. .Rui ~cr.ntos Acrescentó
pcssibilidades econ6!n.icas. Para. fazer- :na.JS s. V. Ex. que ê.,.<rte me~o va.-
m1)s· uma idéise" avaliã..'"'Inos até onde. pOr, certa. noite. an~ol"ou e levou 3
o S. Francisco ~S~ submisso à 1n!lu.. " me~es, sem poder desatracar, porque
êncla. das chuvas intermitentes da re.. o no baixou... •

·g1áo, vale citar o rez1Stro numérico de O SR. ~irEL ~OVAIs
suas descargas. No torte das estiá... E' uma verdade.
gens....uméàia obs~a.da concspOnde Sr. Presidente. largac!o à sua PTÓ-
ao deslocam.eno de B...gm2- por segun.. pr18, sorte e com a. natureza :1. sola-
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pá-lo, te:cde o S. Francisco a. conver
ter-se fatalmente em rio torrencial,
como de resto seus afluentes ~ todos
cs cursos do Nordestes Brasileiro.

Sr. Presidente. sómente êstes ar
gumentos de ordem física. se assim
posso ej.:pressar-me, seriam bastante
para justificar uma imediata. delibera
ção nossa em pról doS. Francisco,
aprovando a emenda 179 que objetiva
sua salvação. Existem, poréIll, ou
tros motivos' de natureza orgâni
ca que ref9rçam minhas razões.
Contingente . ao abandono do 'São
Francisco presenciamos desola-'
dos', o despovoamento de sua
bacia. cujos mora.dores adoram-no c...""
mo a Deus, qUe protegi! seu lar, ;e".l
pão e sua: saúàe'. Em .dolorosa. retira
da. anualmente milbari!s de ribem
nhos sobem suas áli'&Uas. de cambulha
da com os nordestinos vitimas das sê
C2S. para lavrar com seus músculos e
regar com seu suor, as fecundas terras
paullstas e bateiar as gemas preciosas
nos gar..mpos de GOiás e Mato Grosso.
,,E a-eontinuarem as cousas no. ri- .
timo em que vão, dentro em pouco. o~
sertões elo São FrancI~o ficarão de
sabitados. Antes que se a.dote medidas
de efetiva assistência e<lonômics. aos
sertanejos para prendê-l0 à term, am
parar sua f:rntília. defender sua saúde e
abriga-lo da. miséria. não adianta. pro
testar•.nem tentar impedir, esta: ,on
da; em1gratória;antl·braslleira, que
nos rouba. o braÇO e vitalldade e ex
gota~' a fonte da futura I'~upe
ração-eco!lômfca: do São -Francisco.

'Urge portanto socorrermos o gran
de Rio- com' a COÍ1Struç§.o de- obras hi
dráulicas, que contenham suas águ.'\s.
regularl.sem suas descargas, conservem
sua capacidade 'volum~trl'ca: e permi
liam a~egurar trabalho rêmunerado:"
ao ribeirinho.· Do ·contrárlo. que será
de nosso· vale sem água e, sem gente?
senhor Presidente: responc.~rei em
sentença: candente. Será um ·imenso
Deserto. sep31'3.ndo irremed.ià.veIm-en
te"'o Norte do Sul do Pa:is, e. consunilr
os últimos restos de' uma. economia
descontrolada e a. apagsr os vestígios
de uma dvillzat;ii.o, lega-da pelos nO~C3
maiores, que não fomos cs.lla2eS de
salvngu8:1"dar; será a rutna e o aniqui-

. lamento de uma. raça. Q.ue se plasmou
nos sertões pa.ra. glória da. Pátria; serl\
o túnliI10 da unidade brastleira.!

Eis porque limitei em 20 anos,
o prn.-zo para o Govêrno Federal t:a.çar
e executar um plailO de aproveitameI1
te do São Franciss:o. Os motivos apr~-

sentados justüicam plenamente a ur
gência do empreendimento, cuja pros
cratinação, além de imprevidência cri-

, .minosa, importa em prejuizo financei
ro para o Tesouro, Vlsto cemo' o- Govêr
no compelido pelo põvo, terá de con~

c:-etG:á-lo amanh<i.• em cOlldiçõ·es téc- •
nicas mais desfavorã,ycis e cpm m!l.í.o
res despesas.

Sr. Presidente: Não trago planos
para submeter à Casa. Compete aos
engenhe'iIos e ~onomistas, e não ll.
mim. elaborá-los, dar a última pala
vra sõbre a qu-estão.

Em complemento às consideraç~s

expendidas nêste discurso, desejo ape~

!las focalisar mais alguns aspectos paI
pitantes.
,A opinião dominante é tle que a

navegação constitue o problema. pl'i
D:la.cial da região 1 "O'-são,Francisco é
sem ,dúvida uma grande artéria na
tural que se articula no sistema de
comunicações entre o Centro -é o Nor
deste do Pals. O seu vale oferece o
caminho mais -direto a quem, do Cen~
tIo partindo por terrap:r~ura o Nor~

te, dele podendo irradiar para tôdas as
direções". • '

Conjugada sua previlegiada situação
geográfica, aos 6.000 quilômetros de
sua rêdenavegâvel, num. país com 3.
superfície de f}.511.00'O qm2., possuindo
35.000 quilômetros de fenovias e me
no,S de 2;000 de estradas· de rodagem

"pavimentadas. deduz-seque. o SOO
Franc!sco em matéria' de Yiação. é um
"pre~ente divino", que s6, mesmo uma
n:tção de ineptos -e Insensatos lançará.
fora. déixando de explorá~lo.·

Povos ms.is· a-diantados e possuIdo
res de, moderníssimos sistemas ferr<l
viá.rio e "ToÕílviário; regularisaI'am seus'
nos, ampliaram' e aperfeiçoaram sua
réde ele comunicaç§es fluviais. -,

O Sena. o Reno, o Danúbio, o Vol~
ga, doma<ios· pelo homem, são gigan
tescasaortas. do aparêlho circulatório
euro;peu. a senriço do progresso .indus
trial, da economia e da defesa' da
França. Alemanha, Europa Central e
RÚSSia. '-

, No. continente aine..'1eano, délxando
de lado os. Estados Unidos e o Canadá,
cujos Clll"SOS dágua são. rigorosamente
aproveitados, quero invocar a lição,
que a Argentina nos eStá ministrando.
A "isinha. e próspera Nação dedica
cuidados especiaIs à navegação do Rio
da Prata. Que lhes éusta somas fabu-'
rosas em dregagem, etc.. mas que é a
linha .vital de seu comércio. No eil·
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"tanto, com um têrço' dá populaçã.o
brasilel"ia, anotem a contraste. Senha·
res Constituintes, dispõe de 41.000
quilômetros de ferrovias e uma. rêde·
de ;;stradas de roãagem pavimentadas
que mede 40.000 quilômetros. Por que,
nós braS:leí.ros, que temos tolerado c6.
pias servis de más idéias estrangeil"o Si
não lhe assimilamos as boas ? Por que,
s6 o Brasil, o Pais mais carente de

.comunicações, entre as Nações livres
"do Mundo, cujo sistema ·de. viação
além de insuficiente é uma pobre col·
clu de retalhos, onde se gasta quinZe
ancs como de 1930 a 1945 para cons"
truir ridieulos 2.416 quilômetros de.
ferrovias; por que sôo Brasil, repito. não'
enfrent3. e resolve o problema da na
vegação fluvis.l e não encorpara o São
Francisco ao seu sistema geral de
viação. há muito articulado à. Central
do Bras:l. em Pirapora e à Leste Bra
sU~~ro em Joazeiro e Propriâ? E tan
to mais in1portant~ se nos afigUra o
tráfego sanfranciscano. ao constatar
mos que o rio corta uma região in
teiràmente desprovida. de estra.das.
cuja produção deperece per falta de
esCoamento, cujo comércio depende
visceraImente dos transportes fluviais
e além do mais, é o traço de união
politica e de fraternidade social e eco
nômica entre CÜlCO Estados federa.
dos..

Vale Nssaltar ainda, 81'. Preslden-'
te, a enorme ·vantagem que oferece a
viação fluvial, como colaboradora da
expans~o econômica dos povos, por

ser . o meio de transporte que cobra.
·mais baixos iretes,.o quaconstitui wn
estímulo "às atividades produtoras.'

A solução dêste problema sáofrs.n
ciscano está a espera" dos governos fe·
del'ais. .
. Az com:ssóesque estudaram o São
Fr~ncisco no Império e na.. República
pret:oderam corrigir a navegabllida
de do rio a.través de dragagens de ca
nais, remoções de pedras, troncos de
árvores, etc.,.e retificação das corre
deira.s, obras que, si exeeutadas. jamais
.lograriam dotá-lo de uma. navegaçãc
reguIg.r nas duas estações. O Ofice
cZu Nigér e o T. V. A. forneceram a.
chave do en1gma. - o represamento
das águas do tio. .
. O plano de Geraldo Rocha prevê s.
const..'"ução de uma. escada de ~rra
gens ao longo do ·Sâo Fra.nc~co e
afluentes. em Sobrad!nho, Morparã,
P1ra.pora. Rlos Grande. CoITe:lte, Pa,-.
racntu1 Urucu1a e RIo da.s Velhas.

Certamente que uma. obra. COll1Dre
ta exigirá a construção de mais algu
mas reprêsas, inclusi"Ç'e na seçáo en

.tre Joazeiro e Petrolândia, de modo
que.· nas cinco seções ·em que S-~ di-·
vide o rio-tronco, a navegação se l"es
tabeleça cam exceção do trecho das
Cachoeiras de ltaparica e Paulo AiO:l
50. Aq~, se quisermos que os vapores
na\~::guem de Pirapora à foz,-teremos
de construir um canal de contõmo•
fazendo desaparecer a descriminação
atual de alto, médio e baixo São
Francisco. Tôdas as represas, como as .
do T. V. ·A., deverão .~er projetadas
e destinadas a múltiplos' tinS: facili
tar a nav~ga.ção, permitir o armazena
mento e o contrôle das águas das
cheias e inunclaçiio, governar a dis
trtbu:ção das .águg,s para irriga.çáo, re
gularizar o regime de descarga do rio
e produzir. energia elétrica.

Pelo r~présamento das águas, o São
Francisco . transformar-se-á, como o
TennesseeJl_uma. <:adeia de lagos co
mmlicantes. ·ocorrendo---conseqüente.."'!.._
mente pela elevação do nível ·1íquido.
o afogaInento dos obstáculos e apro
fundamento dos canaIS de navegação•..
cujo problema ficará assim definiti
7amente resolvido. Destarte faremos
o riot'rancamente navegável em tôda
.sua, extensão, contaremos com um ser
viço de transportes à alturg. das ne
cessidades da l'egi..ão, reaparelharemos
a. frotafluv1al, .substituindo os· vapo
res obsoletos por . Unldádes d~. maior
tonelagem e velocidade, com mais es
paço. para ~arga.s e melhor lotação
~a.ra passageU"cs. .

As reprêsas· solucionam também a
irrigação e captação de energia, o. se
gundo ~. o ter.ceiro,na ord~m de l'ele

, vã.ncL1, entre os funda.mentais proble
.mas do vale do São Franc:sco.·

A Irrigação, que tem feito ~ prospe
ridade de muitos po~os. entre· n~
.slnda está na fase experimental.

.A bacia do São Francisco é e. região
ideal pare sua aplicaçã.o no Bre.sil,
:pois oferece ~ondiÇÕes exc-epcionals
para 5eu emprêgo em larga. escala..•

Seu solo calcáreo, extraord1n.àr1a
mente f~l quando irri~do, cobrindo
uma· área. plana aproximadamente de
2a5.000 quilômetros quadrados, presta.
se adm.iràvelreent-e para a. agricultura
mecaniZada. . .. .

O melhor ate5'~do desta "fertilidli.
de IlOS dão,. asvasantes e as !lhas
cujas plantações vicejam E.s custas do
.humus carreado -pelas enchentes e.da.
hu:n1dade roubad3. d1reta.:ne~te do Rio
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-e as experimentações feitas pelos -téc
r.iccs elos govêrnos Federal e Pernam-
bucano.... . o

A utilização .dos métodos adotados
pelos francêseS em suas Colônias. pe
los eí;ipicios no Nilo e pelos america
nos no 'Vale do Tennessee, permitir
nos-à converter as varzéas e" baixios
dO vale. São franciscano em' colosal
"Vergel.

'.As despesas com a abertura de ca
nais, nivelamento do. terreno e insta
lação de bombas serão so~ejamente
compensadas, pelo surto de nova ri-

queza. agrícola. de intaliveis resultado!
financeiros e de 1n"ancendentes efeit,Ot
na ,vida brasileira. pela estabilidade
econômica e valorização da terra e do
Homem de D.DSSOS sertões. .

Os resultados publicados, pelo Otice
.du Niger, T.V.A. eCompa.nbias ex
ploradoras do Nilo, comprovam atra
vés tle estatísticas lnsof1smáveis a.

7entabllidade' da L'Tigação e demoDS-
tram .a viabilidade de qualquer em-·
prêsa. seI:lelhante As reallsadas no

:Niger, Tennessee e ·Nilo.
A bacia do S _. -Francisco, racional

mente irrigada. representa. um espaço
geográfico, capaz de abrigar ao.ooo.OOO
-de sêres humanos, isto é~ quasi duas
,vê~ a. população do BrasU. :tste
<:ál.culo se funda no cotejo àas áreas
i..""l'1ga.das do Nilo e os 20 milbões de
-egípicios .queas habitam. cem os ••
'205.000 qm2 de.. área. 1rrigá,vel do s.
Francisco, merecendo frisar que o Só
10 do nosso vale é quelltattvamente
superior ao dg Egito e as águas do
s •. Francisco, ma1s abUIídante que as
~e Nilo, cuja desea.oooga mfniroa.- orça.
em: 177 ma. por segundo.

Construidos os grandes reservató
nos. abertos os ca~de 1nigação e
denamadas as água:; pelas te.rrss
·marg1nais abr...remos caminbo à co
lotLiZação. Irrigação e colonização se
.completam1

Um problema. é corolá."1o do outro,
assim. como !:\ industriallsação o é da
enérg1a.

Promover-se-à a colonização em
-duas 'etapas~' Na. prime.ira·t~r-se-à. em
vista. a. f!x&.ção do i'ibeirinho e mnsse.s
m1gra.tóriasdas zonas fla.jels.ctss ~eIa
lSêca. e sua. e,dapt&ção ás d1!erentes
condições rtII'ais or..g!nadas 'pela ir
r"~ção. Auxillados pela. moderna. mé.
qU!.n.á-?fa agrícola, onentados pela téc
nica, bafejados pela. fa.c1l1dnde de cré
dito, prop:'ietários das terras. resguar-

dados das doenças.. oS-:léo-colônos são
!ranc!scanos entt'ega.r-se-hão· à tare
~a de produçã.o das utll1ds.des tndis-

pensáveis' ao' seu sustento. ao consu
I:10 da região e zonas.conVi..zinh3.S.

A ele....ação do standard de vida re
'g!onai criará um mercado interno de
primeira grandeza para os produtos
agrIcolss e propiciará. um lucro com
pensador ao tra.baL~o/ nas terras ir
rlgadas. .

A expansão de lavouras adequada
mente escoli'..idas de acõrdo com os
atributos climâticos e geológicos de
zona e a coexistência de mão de obra.
barata. ensejarão uma produção de
baiXo custo, capaz de dominar segu
ramente os mercados internacionais.

O técnico, inglês Pierceo assevera que
o "S. l"rancisco. regiã.c de clima quen
te competirá.. com vale do !{iIo em
produção. de algodão si fôr igualmente
irrigado" .

Com uma c1rcunstancla a acrescen
tar em nosso 'favOr. pois que o sudão.
o maior empório do algodão egípiclo.
dista mais do dObro dos centros de
exportação de Alexandr1a e Port 5ald.
que oS. Francisco de qualquer de
nossos pOrtos do Rio de Janeiro a.
Reci!e.

Quando o desenvolvimento econô
mico da região at1ngtr um. 2.1to nfvel
e os nosSos recursos bamanos já. não
forem. suficientes para atender à SUfl,

.-' Cl'escente produção, dai por deante
utillsaremos a colonização alieDigena.

Sr. Presidente: Os corajosos serta
nejos ~dt:sempenharã.o mais uma vêz
na História do S. Franclsco, a fun
ção de desbravadores e p!oneiros de
sua resurreição econômica.

A colonização e '3, !.clgação são
franciscanas, se, entrosam com. outro
g:-r.nd-e prOblema nacional - D das
sê:cas. que envolve em 5eIlS tentáculos
os Estados do Nordeste Brasileiro e
gra.:ndeporção de nosso 'tale.

Os sertanejos castigados pela caní
cula illclemente. que queima nte as raí
zesa flora. do Nordeste e estorrica.
açudes e cacimba.s, fogem cú e.....-ter
minto guiados por um cruel -destino.

Na caminhada sem fim e que é ()
fim. d~ muitos retirantes, lá bem lon·
ge refulgem as miragens do Sul. Est.e.s
fugas que são espet:lculos de tragédia.
SÓ se acabarão para 03 heróicos e ln
telizes filhos de UJ1.nha Terra. no dia
em que cunseguirem taz.çr pouso Do
beira. dê um riCG f; florescente Slio
Francisco.

sr. Presidente: A constnu;ão de Da'r~

ragcos se rela.ciol'~a ainda. com o po
tencial d.e e:lergiJ. cio sno Fraacts~o e
do Pais. '
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E quem diz energia, subentende ~~n
cludentemente "pl"ogresso 1ndu.s~1'l:l1,
nqueza pública. ind-ependênci.a. ~n.on.ô

nrics.. 1)restfg-Lc internadonal, e forta
lezá. militar. agentes e têrInos ·de uma
entidade qu~ muito a~mos, ~h8.madS
independência, politi<:s: Até os Estados
ms.is poderosos tiv-eremem mente es
ta n.oção, ao solidificarem suas funcia
ÇÕeS Nacionais. Os EstM.os Unidos.
SeD1pre o nosso melhor Mestre, ·senho
res de 65% do petróleo m~nàial, de
inexgotáveis . jazidas ,·de ~:;arvão.e de·
um número incalculável de usinas têr
mo-eIétri~s, se entregam f~briIm€nte
â explo~ção de suas rese17~s 1laturals .

. de energia. Chega-se m.esmo a afir,,:,
mar que "não fõra·a. en.ergia elétrica

~do- T.V.A., o programa de guerra. n~r
te-a:meTleano, não se pod~r~ ter cum
prido, nem de longe, no i,lue resp~ita
à produçã.o de· .al.umfn!o,· a.viões. fos
fatos. nitratQs. navios, .granadas, bom;.
b&s. etc. ~

Aí) ter que. estribar-me na história
econômica. de outros POVOs, pat'a. fun
damentar a idé1a. de aproveitamento
do São Francisco, :fico g~l:uio s6 de
pensar' como nós, p:ú.Ijtarm~nte fracc;.s
e .econômicaznente ciesãrganizados,coIl
seg'.llmOS ,manter· durante. um século
o Brasil independ€nte. com tanta gén
tea dormir "em -berço esplêndido",
sem. dar eõr de si,' das realidades na
,,?-onais e dos olhos cubiçosos que nos
espreitam: .' ~

. Se. os .rlbcirmh.os Sã.ofranciscaDos
me estivessem. ouvindo ne.sce mstaIlte,
excl....marlam ungidos, de. fé, s6 ]lor
milagre do Senhor Bom Jesus da Ls
pa.! E comungo core êles na mesma
:ré Cl'istã. '

órs.. vej:únossr. PreSidenc.~: Um
. pais, cujo petróleo industriaIiza.daInar
dá para o consumo dos ~erviços &0

. COnselho Nacional em Bahia .e para
acen$Lel' os lampiqes ~dos pobres d.e
Sal:vadol'. e .que apesar dos peços' já
J)B'!urados em Candeias. Itapal'1~a e
Aratú. teroêm, uma <Capacidade àe/pro
duÇâo diária calcUlada em 2~OOO bar
r1s de ól~o. Onf.crma.;ão ,llutoriZada).
aincls.. não possui' ali U1na. t'ef1uá.ria
moderna.; um pajs . Cuj90 Pl'Odução
de ~rvâo cie 1n!~r1ar !luaUdadc .não .
at1nge 1. 000.000. de _tonela~ ou se
jam. I11enos de 30% do con.l;umo de nos...
S8S Indústrias. estradas ce terro. na~nos. etc•• e cuja• .Pl'odU~áO' de· en.:!'
g1a elétrica. é de 1.200.000 Kw:' um. .
Pa1s a.ss.I.:n tão pobre em comb~
ve1s e energia. não tem dire-ito. de. dis
mpar por 1nercta 1lIC. pat"1môn1o do
valor óo São Fra:ncisco.

PS.I'3. esclarecimento e etüfica;ãc de!:>
Srs. Constituintes, d-evo salientar que".
no v&le do São Francisco e~tem 49
queci2.s dág-oJa. com potênch superior
a. 2.000 H .. P .• inc1uindo-se. en:re -elas
PaUlo Monso ~ Ibparica, respe.cti_a.
mente com 608.000 e 142.000 H. ?

Exceptuaudo-se estas duas.. situadas
entre Bà1lia" e Alagóas, B.ahia e Per
nambuco, tôdas as' outras perter.cem
a. l\finas Gerais e distribUJ.d.az pelos
cursos do São F!'ancisco. Rio d3.s Ve
lhas. P~atu, Urucaina. ?a:rã e Pa
raopeba.

Sr. Presidente. A ce;~idade gera
dora das· cshoe1raS sãofranclscanas,
<iepois àa realiZação de alguns "tra.ba
lhos, está e~~imada em. 2.000'.000 de
Kw. •
. Todos sabemos que até agora apenas·
Paulo .t\..!on.so'-e-lt3.parica foram cou-:
V'enientemente eStiz.aã:"d"as.-· A usina
hidroeléttica '. de PaUl-o Afonso cuJa
instalação já 'está autorizada, teve o

.seu p6tencta.1 deteI'Illina.;i-o na ,base de
descarga. minjma do Ãiv .de 819 m3:
por segundo e a.s obras projetadas para
e:xlploração, da .. formidável cachoeira, /
não prevêm a constr-.:ção de ,rése..'"Va-·
tórios de conipens~ção.
_Q..l:;g:Qjeto se cinge à c:s.nalização das

águas d-e'tl:m1lraÇQ··do--ri.o.- ·-J:::-..da-ro-----
pois, que a construçeo de barragens
à- montante dS,s. meneionadaseacho
eiraS, armazenadoras de' biliões .-<ie
metros cúbiCJ.>S dá.gua~ permitfrã. pelo
uso d-e comoponas, regulariZar' e. deso.
carga do rio dentro de um.a. médIa.
volumétrica. 3. a 4 vêzes a-eima da·
mínima. atual. o que represenM um

"acréscimo. de idênticas proporções na
produção de ene~. &te detalheJ)õe
-em relêvo, o acêrto do represamento
dás águas d'OSão Franci.sco, em dife
rentes pOntos' do seu leito e no o.os
anuenres. Porque as b!tr.t'S€ens. além
das~vs.n:ta.,geJ:lS resultantes da nó:rtcil.
11zação do regime de vazão. com sen
sí"Ve1s e:feitos .no potencial'de .energia.
de tôdas as·cachoei.Y'SS. tavorecema.
tnsta.1a<Flo de centl'ais elétricas' nos.
prop:ios locsJs-de ~ua~ ce-nst7'uç5es.

ConfenClos êstes .resultados. poCe:re
JIlos' concluir sem otJroi5!l1os pen:ú
ciost'S, que a I:>rociução de. energia. do
São .FrancIsco tornar-se-á ilimitada
e marcará. o advenio da mdustriali
#ção d.05Sertões do centro é Nor':
deste brasileirDs.

As ma.téria.lJ prim.a.s núnersis e agrf
colas. atra1das do solo sãofranciSeano,·
recebeí'ão beD.ef~:ato nss 1ábrless
a.clana4as pela energia. tomecid;.. pelas.

,-
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us:nas hidroé'~tricas da. Região, donde
sa.irão diretamente para--' os me..'"Cados
consumidores. .
. O grande parque inc.ustrial do .São
Francisco, soIlhado pçr Delmiro Gou
V'eia, ·conver...er-se-á, em Vigorosa rea
Ji.cla,de para: orgJ.t1ho de nossa geração
e ps.ra hon..-a do Brasil, que conseguirá
assim definitiva harmonia política e
estã;vel equilíbrio econôm:co entre as
Regiões nacionais e mais perfeito en
tendimento" e solidariedade. entre os
b:'asUeiros! .

Finalisando estas sumárias consi":',
deraçóes sóbre osproblema.s' do São
Francisco,. d.ii-ei algumas palavras sô
bre'o saneamento da Região. Ninguém
conteSta· que o problema sanitário é o
eakanhar de Aquiles da comunidade
sãofranclooana. '

'A àssistên.c1a m é d ic o hospitalar
tonstitUl. um tator de vida ou de
morte, para; o feliz desfêcho de.qua!-
quer empreendimento no São Fran
cisco, e é o lnstrumentomais eficaz
pal'3. -sustar a rarefação demográfica.

Gra.ndes co1Sas não podem~s esperar
de um povo cujos ind~cesde morta
i1ãa.de. são dos ~is altos do ·país e
.;a.lV'ez do mundo. , .

No São Francisco vive uma. popu!a
ç~ ccmtinuamente agred1da' pelo im
paltIà1smo-:e1ldêInlco, minada pela
verminose. . sifilis,tubercuIose, etc.,
compondo no seu conjunto nosológico,
1.1m tratado vivo de pstologia 'Ó1'opieaL

. M.as~ ~esm.o assim, doente e 'perma
nentemente subnutrioda, ma~.nada e
esquecida-. e s ta popu1a.ção, é uma.
grande f.êrça 'operativa, ela Nação.' ,
. O, ,Departamento N.a.cionalde Ma-
lá.ria.' está encarando com setied2.de a.
tarefa, de sua com.~tência. Posso em
primeira mão' noticiar! para conh€c~
menta e· g'!"ati-dão ao pOvo, sãofran
ciscano. as providêlicia.s que o doutor
Mário, Pinoti, seu Dr:tetor. acaba de
a40tar p:.t:"a. exttnçãoda malária no
Sã.o, Francisco. Declarou-me Ressoal
me:1te o ilustre malariologista·pnmeio,
com ineontido regosljo meu, ha~r or-~

d~~ a jnst.?-la~o imediap. do sél'
Vlço de dedetlZaÇso na bacIa do :'10

'- na trecho à monta:n<te de Paulo Afo::l's6
até Car'..nh3.nha, serviço que será es
ten.dido às' clemais sessóes. a.pós a con
clusão dos necessários reconhecl
me:ntos ~ntomológicos e inquéritos ss-
:citários. " '

A: aplicação do D.D. T., insetictda.
descoberto pelos americanos e porêles.
~P:egsdO eficaZmente nos vários tea-

tros de guerra ,oooe·bavia. impaludismo
associada à qUininização preventiva e
cura·tiva, pod~ extirpar a malária. 
do São Francisco.

E s ta. s .n:.edides constituem in-·
discutivelmente o passo culminante
do Govêrno Fedel'al .para c ·saneamento ,
da região e por isso fazem jus aos
mais sinceros louvores e aplausos o
Exmo. Sr. Presidente Dutra, o emi
~ente Ministro Sot:S~ C3.mpos e:,~

Dr. MáríoPinot1 e todos os seus "êo-,
la.boradores. ,.

Restaura.da a saúde de nosso se:'-
, tanejo pa:ra o g.meiIlIl-O da. terra. irri

gada. para o tra.to d<ls currais, para'o
la'bor das fábricas eletrificadas, reto
mará. o São Francisco o ciclo de seu
antigo esplendor .e a Constituinte de
1946 terá. salda.do ·adivkla imprescr1"

- tíyel, que o pais contraiu com O' rio,
que foi "o ca~ dia civilização

brasileir3.. ". '(Muito 'bem; muito bem.
Pa,lmas. O orador é, cumprimentado.)

O orador' se demora. natTibuna.
por ter o -Sr. Juract· Maga!hães
cedido o tempo da sua inscrição.-

O SR. CAMPOS VERGAL - Sr.
Presidente, tleço a palvza, pela. ordem .

O SR. PRESIDENTE: - Tem a. pa-
lavra o nobre Re'pr~se~tante. .'

O SR•. CAMPOS VERGAL (Pele
ordem.) (*) - SI. Presidente, pedi' a'
paJAvra para encamjnhar um reque-
rimento~ ,

:Há qnase um mês tivemos o prazer
de" er.C3.minhar à. colenda Assembléia.
'por' intermédic.:_ de V. Ex.3, um re
querimento no se.ntieo. de, se nomear
comissão o.e cinco. S!'S. Representanw

tes, a fpn de averiguar. "in loco", a.
vetd2.deira situação dos Sanat6rios ou
Leprocômios: Pirapit1ngu;", Padre'Ben
to•.Santângelo. Cocais e outros do· Es
tado 'de São Paulo.
"Reiteramos agora ~à V. Ex.a. ratifi

canad,o..;oem todos os seus têrmos, o
pr1mitivo pedido para· que V. Ex.a. se
digne nomca!' aquela com1Ssáo, a. :fim.
de que ela se deEO~igue dêss2 expres
sivoe alfrui.~i<:o de.sic!erc:.tum.

Sr., Presidente, teribo en:. mãos mf:n
s~gem assinada/por 46C leprosos da.
Prefeitura. do San~,t6rio Padre 3ento_
Há. também grande núnle.:-o de tele
gramas'e carta:sdos infelizes hsnseIl!a
nos do Estado de Sáo 'Paulo. que cla
mam por :nedi~ humanitárias e ao
mesmo tempo enérgicas, a fim de que

(*) Não foi revisto p€lo orador. ,
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suas condições alcan:;em alguma mé-
lhona.· .

Devemos lembrar-nos de qu~, ado
tando providênclas· em próldos han
senianos e dos leprosos, nada faremos
além daquilo 4 que êie:;; têm d:ireito.

.vIsto que são justamenk 'êles que nos
ajudam, nos auxUiam. isolando-se,
ilhando-se nos leprocômlos, nos sana~

tórios. A comissão solicitada devex:.á,
12ortanto, cophecer ,in loco a si~uaçao

-dOS- quase 7.000 doentes hansemanos.
Sabemos com segurança que esses

infelizes estão subtraídos, roubados no
seu direito de viver de maneira con
digna. Apelam êles p~ que sua, Pre~
'feitura, seu corpo onentador e tliretor
sejam eleitos 'pelos próprios leprosos.

Des.::jam umciiretof geral amigO da.
classe que os !avoreçz. e lhes mitigue
a. situação verdadeiramente lasti
mâvel em que se acham.

Sr. Presidente,' absobltam~:n.te não
podemos olv::dar a, situaçác desses d,g
,entes, dos leprosos do Estado de 53:0
,Paulo. Para êles todt,; o nosso, carl-

• 'nho tôda. a nossa' atenção, visto que
não~ há moléstia' mais dolorosa, infe
licidade maior do que, essa.

Assim, será um ato de h~a.nidade,
de' sentimento c..'istão - maIS .doAue
isso - um gesto d.e sol1aaried.a.àe hu
mana volvermos nossas vistas para os
doentes dêsses leprosários.
1.Incluo, Sr: PI'esidente, ao meu re~

:querimento pedido s.fliti'vo dos lepro
sos. subscrito 'por 460 d~s seres
humanos, . o que toi feito com difi
-culdade, com aflição, pois .Inúmeros
dêles, as .mãos a.tacadas pela terrível
1epra, mal co-nsegulram lançar no' pa
pel suas assmatu..""aS.,

Encaminho às honradas máos de"
V. Ex.a. o requerimento a. que aludi.
(Muito bem~ muito õem,)

Senhor Presidente: Há. , quase um
mês, tivemos o prazer de encamJnha,r
à colenda' Assembléia, por iDte...~é:'

die d~ V. Ex.~,' U!!l requerimento so
licitando a. nomeaçã.o de uma. Co:ms
são de cinco Senhores Representan
tes', a fim de que· averlgu.asse "in
loco", a verdadeira. sltus.ção dos Sa··
natórios ,ou Leprocômios: Plrapitin
:gui.. ~a.dre. Bento. &ntângelo, CocaLs
e outros do Estado de SOO Paulo.

" ,Reitera:nos. agora. a V. Ex.·. ra
tifi:::ando eI:l todos, t)S seus têrmoo o
primitivo pedido, para que V. Ex.. -se
di.gne nomea.!' a ,solicitada co!Il1ssão,
a. fim de que ela. se de.s~brigue dêsse
expressivo e alt..~t1co U deslàera-

."tUm". -" .

Rá, neste se-ntido, fIlúmeros pedidos
de doen.tes kt-ernados, que clamam
por Justiça e por cllreitoo que lhes
foram COn!1sca.dCl.'S.

Sala das Sessões. 26 . de junho de
1946. - Campos VergaI•.

Nosso prezado amigo Professor
Campos Verga!. ' -

Já nos ha.bituamos a 'dirigirmo
nos a. V. Ex.a. qua.ndo em sittia.ção
düfcil. Não vamos tomax, seu pre~
cioso tempo com delongas~

Através a . imprensa, soubémos do
pedido fDnnulado à Presid~}!~a.
Egrégia. Casa., sôbre a nom.eaçao de
uma coInissão de parlamentares para.
vir até nós. , .. -"'_~~_ ~""".L

Estamos certos, tudo caminba. para
a Verdade e para' a Justiça.;

Estamos no limiar de uma nov30
era. e já vemos desponta.r. os prime!
ros clarões d'e uma. luz :vinda. de co
raçóesnobres. para. ~. tre'V3S 'd-e. co-
.r.ações sofredóres. , ,

Confiando em"". Ex. a como se con
fia Iium.-J.eaLamigo, torinula.mos aqui
mais um pedIaõ:--=---que--CGnceiç&o,_<

Neves S'anta.ma.r1a venha com a Co
lnissão de parlamentares.

Que Deus abençOe V. Ex. a..

Os internados do Sanatório "Padre
, Bento" :- Segue:n-:.•se 4~O ass1p.a.turas.

O SR. PRESIDEN'.J.'!E ~. O·,nobre
Deputado acaba' de pedir' a pala.vra
pela ordem, pa.rn apresentação de re- ,
querimento. '. ' .
. Devo informar que S.' Exa(. em.
maio .dêste "ano, trouxera. à, Mesa.· re
qu.erimento siIÍillar. que tomou -c. nú-'
mero 202•.NE;le .pleIteava S~ Ex.a~'a.

nomeaç3o de uma cOnllssão de cinco
membros, a. fim .de apurar 1n'egu]a."'Í
dades dadas como ocoiTldas nos ~e
prosár1os de São Paulo. :esse reque
rimento foI a imprimir. Como v1sa.v~
& nomeação de uma comissão, escapa
va à competência '.da. Mesatomu
qualquer providênc1a. a respeito, pois
o mesmo deverá sofrer discussão, de
aCôrdó com o art. 61,§ 3.°, letra c, e..
em conseqüência.· iigurar na. ,. Ordem
de Dia. .

Assim, .Sua Ex,&. te!'á. d~tro, 'em
breve, olJortunidade de pedfr prefe
rência à Ca.s3. para o ,requerimento.
podendo comprometer-me desele' já., a
colocá.;.!o em. prfrileiro lugar na: , ar
demão Dis., na próA1ma., terça-!e1ra.
'éJe modo que sej2. discutido, votado e.
em conseaüênda, nbmead9. a COmis-
"São.· ,
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Não sei seínte1'Pretei bem o pensa.- valer SU3.S opiniões, a. ~ualquer' custo
mento do nobre Representante. mas para debater os assuntos. com

O SR. CAMPOS VERGAL _ Vos- honestidade. convencer ou ser conven-
sa Excelência tem tOda razão. e ,nÓs . cidos de que a l'az5.c está ou não do
outros "ficamos Imensamente agrade- nosso lado.
ciclos a V. ExB.•pela promessa. de co- O projeto constitucional tem sido
locar preferencialmente êsse requeri- pejorativamente tratado "por muitos
mento na ordem do dia, em atenção e, igualmente, elogiado por outros.
à magnitude da causa. ' Sem dúvida. o projeto, que mereceu

mais de quatro mil emends.s está, po-
O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa- sltivamente, longe de corresponde:- à

lavra o Sr. Joáo Amazonas. Inédia c.os sentimentos gerais desta,
o SR. JOÃO AMAZONAS - Se- Casa.

- nbor Presidente, são 'muitas as vozes Somes dos que votaram contra o
autorizad&s, 'algumas ,de eméritos projeto. porque o julgamos em desa.
constitucionalistaS que ,+desta tribun:l côrc.o com as aspíràções democráti-
têm comentado 0 projeto de Consti- cas e pr'ogT'essistas do nosso pOVO;
tuição da República. e um documento obsoleto paxa a épo-

Sem pretender, mesmo de longe. CO:"" ca em que vivemos.
locar-me no UiveI dêsses ilustres Re. ----Apresentamos 180 emendas, e dese6

presentantes, cuios conhecimentos ju- io, desta tribuna, justificar alguma.s,
rldicos e filológicos são dosll1ais .ele6 referentes à. legislação social e, se me
vados. e cuja expel'iência e prãtica permitir o tempo, ao capítulo dosfun
parlamentar merecem nossa. admira.- clonários públicos civis. Mas, antes ãe
ção, quero. dentro de minhas poss1bi- entrar, propriamente, nessa. a.precia-
lldaàes, pequenas sem dúvidas. cola'· ção, não posso deixar de criticar a
borar com a critica comunista, Isto é. falta de clareza e a dubie<lade que

~ critica desapaixonada e construtiva, carad~riZam, de mode geral, o .pro-
na discussão da~. Lei Básica que deve jeto. ~aI'et'e'que a falta de coragem
reger os ,. destinos de nosso Pais. politica ou a astúcia de 'alguns Repre 6

'. Assumimos compr.om.i.sSos políticos -sentantes prevaleceu na, sua elabora-
peraD.te o eleitorado de nossa terra.. no ção. Encontram-se, aqui e ali. dis-
sentido de defender. desta tribuna. a. 'Positivos intc:l.cíonalmen*colocados
'Democracia. o progresso e, o 'bem es- oü outros ~ue dão margem á interpre-

. tar do nosso povo.. PrometemOs am- taç5es bem diferentes daquelas que
, parar, os dire1tos' sagrados dos c1da.- se tem em vista.
~ dãos e ascQoqulstas sociais já alcan- Jus~nteno capíto.1loque se refe-

çadas. mas nem'sempre respeitadas. re à. olustiça. do ,Trabalho ou aos di~
pela grande claSse tra.balhadora. :ee- reitos socrais do proletar=';io é ande
vemos reconhecer,com o' espírito rea- melhor se pode verificar o que a:fir-

- lista de hom~ns 'afeitos à política; que mo. Poderíamos perguntar, Senhores
essas promessas, a.lgUnias inscritãs nos Constituintes: em face dO. que o pro
progi"àmas dos partidos, aqufrepresen,· jeto dispõe, que tipo de justiça· do
tados. não têm merecido considera- trabalho vamos ter? Paritária ou to
ção. e respeito por part.ede muitos dos gada' E exatamente por' isso há
senhores Constituintes. ~ereI;Ilos, emenda~ formuladas pelos partidários
crer qUe' a "UnS falta sinceridade, mas de uma e de outra corrente de opi-

.que a muitos falta apenas a compre- mão. A banceda pauliSta - ,tanto da
ensão re21 dos problemas, apresenta":' UDN como do Partido Republicano,
dos, deixando-se, MSim, levar pelas reivindicam o desa.parecimento da
primeiras "Soluções que IDes ocorrem. justiça paritária. -enquanto a bancada

Todos os fenômenos, tomados de
qualquer Cal!l-pO da. natU.!"eza, não. po- do meu partido e a do Partido Traoa-
demo ser observados isoladamente. por- 1h1sk, ass1Iilcomo alguris outros P..e-,
que se .torna...-iam absUrdos ou incom.- presentanU!S. defendem a justiça pa.-

'preenSiveis. Nós., que " os : ana.lli:sm.os ritária. Parece Que o legislador. apo-
do ponto de vista marxista. isto, é. d1a~ logis-:'J.da justiça togada. teve medo
lético. sahemos' o quanto é importan- d~. tornar claro seu pensamento. medo
te & àiscussão, o amplO debate, a. de encontrar; como deve. ,neste -ple
apreclação ~e tôdas as suas' facêtas, nárló, o repúdio ao seu retrógrado
oara concluir-se acertado-mente. i'Onto de" vista. Em. primeiro .1ug"Jor,

'y. Entramos,' po!.'3. nestes debate, não colocando••enl :estl"i~es. 'S Justiça
com o propósito de quem quel" fazer do Trabalho no capitulo destInado ao
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tá...-ia ~ ampliar-se sua jurisdição às
Cidades ciI'cunvizinbas.
.A1i2.s, poderia.tnos começaI' por· aqui.

nossa critica. aos det-ensores da justi
ça togada, alguns. deles como os Depu
tados Aureliano Leite e Pllnio BarretD.
nom.~ que nos ocórrem no momento.
lner~edores do nosso respeito e ad:,
tniração. , ' '

. Evidente:::nente; a tese de S. Ex.t\ tem
sido rejeitada pela Prática. poiS o que
há hoje no Pais, com exceção de a.l
gumas dezenas d~dades, é justiça t0
gada, é o iuiz de direito .para. resol
Y'er os ~issíd!os"_entre emprega.dos e

. empregadores.. E que OCOI'i'-e.fl.-Justa
mente ai, os direitos dos trabalhadores
são relegados e. de .mOdo ge~· nem
sequer suas' reclamaçães-são tomadas '.

. por tênnQ., _. . -, .
A nós•. que :vivemos 'ligados à c~e

operária, .poderialnos tt'azera êslie
pIenárlo_o testemunho de milhares de
casos em que nem ,sequer o trabalha.-
dor, ~qo'dos' seus direitos' pode
ser ouvido perõjt:Iiz-cóm.pe.teJl~,quase
sempre amigo -dos pOtentados locals':'~

Já no meu discurso anterior, di~
~a:' . .

" .
.,,~ predso que se pondere rem-

.' bém grande diferença .entre ~ as 
partes mtere:s's8das ná.·soluç.ão-·':.do. '
dissf:àio, :trabà:lhlsta: ' " '

, . .-::.=. •. de.um lado o patrão" . todo, '
eficiente. e .poderoso, .' acoID!)anha- ' •
do decustos05· advogadOs e todo ~ .
um aparato burocrátleo -e turicio
nal.;"~de·outro.o ~ába1hs.dor po
bre, ineficiente. só~multas : vêz~

· -em evidente situação deinferlon
dade. ,Não ~pode. pois,':"haverpara;..
leIo entré eles' é o :n.utor e. réu :;IsS

· 'questões clveis, onde o- poderio das
," .p~s se equivale na grande maio':'

ria. dos casos. 'A situação. é,pois,
muito diferente.· .'
"A· presenç3., n<YTr1br.ma.l j~ga-"

-dor, de um represeIl~te;decl'\S-.
se"do .operárto reClamante é... Já.
um melo deestá.belecer cert'o' equi;"
líbrlo de máne:im que sua. preten-

· sãopóSs3. ser estudada e a-precla-
dá com sincericlade. sem, os per
ca.lç<::s de sua lnfériodade" <:ll1t~l .
e' econômica, fre~te a-o em.prega- -
,dor. ' ,'. - .

. . \ \ ',.. .: ~ ......'
p{lr·issv~ ao ("ontrário dos que de

. fendem a justiça. togada, lutamos !)ela.
._extensão· da justiça parlt&"is-· do tra

balho a todos os pontos 'do' território
nac1anai,•. -

Poder Judiciário, o Jegislador assegu
rou aos juizes desta os mesmos direi
tos dos magistraõos .togados, Inclusive
ao Vitalic1~dade, i!l.terp!'etaçáo que' se
pC'derta, por extensão, levar aos Drõ
prios vDgais. que 53!) os j1ÚZés da
justiça pari~ de hoje. e esta. ;Jer
deria, assim, o .seu. caráter de órgão
de eleição,' com· prazo deternllnado,
pelos empregados -e· empregadores.
. :Na verdade, pOrém, Ilem' mesmo isto

. pode ser' considerado -() V'erdacieiro es
if..rito do que se confém no projeto.
porque, no art. 105. se diz que-a lei
o:-tIiná.ria r.eguIará' a forma de coIÍsti
tuição- desta justiça...Partindo dêsse'
princípio, tôda ela ~ode ser togada. e
a indicaçáo constltucional de .juntas
ou juizes L:e .conciliação e jU1gs.mento.
simples órgãos assessores da.. mesma,
dependendo ·da.' interpretação. qU.e se
quiser dar. em qualque:: momento, ao
dispositivo da. lei básica.. ..

Por êsse motivo, apresentamos
mn.a emenda qti~ repete ós térmoS da
carta de 34, isto é, que: .

, "A 'constibrlção dostnbunais: de
trabaL'1o e das juntas de concilia-'

, çãoe· julgamento obedecerá. sem
pre aQ principio da eleição dos
seus membros,. znetade .':pelasas
sociaçôes representativas dos em
pregàdos e m~ta.de· pelas ,associa
ção' dos empregàdores, sendo o
presidente de livre nomeaçS.o do
Poder' executivo" ..

:E: complet;mlos:
"ParâgrSo!o único. -"Os membros'

da. Justiça do Trabalho funcio-'
.":na.rão pelo ,prazo qu'e' a lei detér-
minar".· ..' .

Apresentamos, ainda. Srs. Constitu
1!ltes. uma 'emenda para. tornar' a'
Justiça. do 'I'!aoalho órgão ·CI.ue possa' ,
atende!." OS" .tnter~sS8.dos em qualquer
ponto do território nacional, evitan
do~e a injustiça. sgora cometid:l., de
seus beneficios alcar:çarem 'apenas os
que labutam nos grs,ndescentros. de1
xando·seaoo juizes·de d1rei-ro~'·da.ac~
. marcas . o julgamento" dos disslillos _.
ocorridos nas cidades do interior.

,"No 'art. 103, iteM m ~ seja
',determinada a. c.l'1.ação de Juntas
,de· COnciliação e Julgamento. .em
.todo o território do P9.fs". ' ..

Permite., .00...·~titUL~~se
Juntas ele Conciliação .e' JUlgamento
nos centros ele ma.ior densidade !lr~la-
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Além dos arSumentos já apresenta.- desaca:ta tão flagrantemen.te as leIs de
dos desta tribuna. no discurso li. que respeito a pessoa. huma.:m. - redUZiJ::l-
ine refe...-i, quero lembrar aos nobres do-se dessa forma a nada êsse índ1s-
Constituintes que a eleição dos jui- cutível direito do trabalhador.
zes diretamente pelo povo é princípio. A greve Srs. Constituintes, é, antes
da mais sadia democracia, e faz par- de mais nada um direito fundamental
te. ·nã'o só da:s .leis americanas, !ran- ào homem. direito que lhe assiste de
cêsas, .e soviéticas, como de muitas ou- trabalhar ou não, é um princípio bã-
tra -.; -~ d nh sico e fundamental eis Democracia. Es qt!e se1.....a· eJ..Ua o o enumerar <:> T"Io-mocrac1a, evidentemente, é umdesta Tribuna, mas qlle,. certamente, .... ~

- nheclm.j.A d li - insb:1mlento de progresso, de avanço
5ao do co enw os us"..es e es- social e está. claro que a sociedade nào
tudiosos Constituintes." evolue sem luta. A Democracia é

No que se refere aos Direitos 5CCla1sj aquêle regime que permite o povo lu-
d-esejo acentlUi.r Towes· - Drmncnd - tar 'pOr melhores condições de 'yida, .

·Rer-Crownells.- alguns pontos que pelo seu bem estar.·e pelo conforto•
. !ora:m motivos ~ emendas d.à m1- E' o regime q,ue chega mesmo a ad-
· Ilha bancada. Em pr.uneiro lugar. devo mitir como legal até o direito à. i.n.sm-
tra.tar da jorna(ia' m.ãxima de 8 horas reição armada como faz s Constit-Ui-
e o ·fu,ço p01'que dos" direitos operãriOS' ção Americana, :!?ranceza e outras.
constantes do projeto é um dos mais . Daí o êrro segundo o meu ponto de
2.ntigos, é uina cú:nq.uista universal já \'ista do Sr. deputado Sa:npaio Vi
consa.grada do proletaris.do. Na ver- dal quando investe contra. o direito
dade. não poàeremos admitir· que a de greve que chama de processo no
.Constituição Brasileira de 1945 deixe lento e erroneam.ente o classifica como
de consignar de màneirâ- decisiva a um,fato e não oom.o um diref.to~ quali.
jmuida máxima ele .8- horas de tra- do na verdad-e' é' um "fato e éum di-
balho: '. . reito. .
.. Entretanto, o projeto, ao contrário Negar o direito de greve:, ao. tra.b~-
do que era de espa-ar. nUIna época em 1hador, é· con.sagrar um prmcípiO Ulú
que a semana de 40 horas é jã uma lateral de fazer justiça, isto é, penn1-
realld"'.de, permite ao prorrogação do tir que os patrões disponham obriga.-·

... i tóriamente da mão de obra escmva.,
trab2lho de·.-a.côrdo com o que a le que paguem salários de fome aGS que

·ordinârla determinar. lhe fazem a fortuna, usufruindo· com
E· a lei, nR prá.tioa.. d-erennina isto o que atml.-lmente se conye~c.io

reaJmente a jornada de 10 e -12 horas. ~ nou chamar de "Lucros Ex"traordmá
-coniónne os ·artigos 59'e. 61 da Conso- rios".
lldação das Lr;1Z'l'raba.ll:llstas·· e que, seria um êrro' .dos Constituintes de
·exagerada.por certoS·pa.trões, elevam- 46, çoncordar' com .as restrições . do· .
se mesmo até 14 horas diárlas! -', ,. Projeto ao direito de greve, quando

. . S Co -t1~-t.e. '.pod-~~ in'· não fosse por outro motivo, pela e.."C-Orn.· rs. ns ~ s. ~~ ~ . - - d ":4- • B
voeM aqui a ata (je. C".aapUltepec, comI) penenclS. ~l..I.J.4~.que VlvemOl? a,-
um bom argumento, mas, prdiro ir . seados em diSpOSlti.....OS desse tipo o
.mais ·atraz aInda... recuar' ao .ano de .Sr. Negrão de 'Lima. Macedo Soa-:es,·

. Pereira ·,Lira. e <>utr'os adotam' proces-
.1919~ para demoIlStrar que,"já nessa sos de restrições ·violentas ao. movi-
épOC3 .P Brasil assumira o· COJllprom.1s~ menta grev;S"'"a, e. apesar. de tndo· o
-se solene. na; Conferência . de Was· proletariado vai à. greve já que a misé- .

'. llillgton, convocada.. pela .organiZa.ç~o ria em que vi-ç-e o obr..ga a lutar POI."
~ternacional de 'l'rabalho da. Liga das melhores salãrl-os.Inicia-se, então, a
Naç~, 'de respeitar .0 priricipio do era dos julgamentos do Estado N.:/vo

· dia de8 horas ou da. semma. de 48 agora .. realizadOS nos tribunais. mili-
lloras,.:. ··questão .- . diz as Resoluções tares, que éonftamos dada a int.."gri
da .Conferência, . """":"'Clue co.nstitulra ~o dade~dos se~ juizes e auditores. sr.!

.. llri:neiroponto "-as. SUB. Ordem ClO bam reduzir a riada uma. lei monstrua-
Die;.'·~. ~, _. '. sacamo essa que proíbe os "trnbalha-

E da. jornada· mãrlma. do trabalho' ~ dores de reivindicar melhores condi-
pod.e~moopa.ssa:r ao Direito de Greve ções de vida.. -
para! eo~delia.~ os têrmos ~o. p!0jeto .,A co-ndenaçã:o, senhores, Repr.ees:t;
que restringe aobel.pra.zer, Já na.o cU- tantes, de opa-ários no~Br.&.sU de hOJe
go do leg1s~dor,ll1a.sde qualquer sim- é claplorosa ,vergoDila. Que só pode S~r
pIes autoridade. - de um sen'bor Pe- entendida na Hespanha. de Franco ou
re1ra. Lira, por exemplo que nem au- nos feUdos de Salazar . Cabe a nós
totidade pode·· ser considerado, já' que que lutamos pela. demoe:me1a. consa,-

/
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grar> sem restrições na Carta Y.Lag:la
.que~ estamos ~l&borando, ó direito de
greve.

Sr. Presidente, não poderíamos. co
mo partido que somos do proletariado.
a sua vanguarda ccnsciente. deixar
de lutar. nesta Assembiéia, pela. li
berdade e pela autonomia dos Sindi
catos. O ?':ojeto neste particular tr~

ta também evasivamente o p:ob1ema
e o coloca de tal Dlaneu-a que bem po
deria passar ·eomo gato por lebre. .

. A redação'constitucional do art. 164,
no seu § 27 diz: .

§ 27: A AssociaçãO .. profissional
ou' sindical é livre. A lei regular·
lhes-á. a forma.· de consti~UiÇã.o. a
representação legal nos ~contratos

coletivos de tmbalho e o exer~!cio'
de função delegadas pelo podêr
públieo" .

Ora. ou bem há OU bem não há. !i
berdade de associação. Que espécie de
:liberdade é essa condicionada. pelo
que a lei determinar? Evident;"emente
estamos diante do, mesmo argumento
jurídico do Estado Novo. A Carta· de
37 também fala na livre assOciação,
mas a lei é que .regulava o assunt~ e·
o 'faz de tal. maneira que até hoje· os
sindicatos vivem' aW'elac:!os ao carro do
51'. Ministro.do Trabttlho que usa e
abusa. de sua autoridade .,para. intemr,
até militarmente. nos sindicatos. Como está :-edigido .p8.rece mais aqueb

. anedota do pai que permi& à fiL'1a
o direito de 'casar-se com quem en
tender..se ~ontanto que fosse com .o
Sr. Ms.noel.

A bancada do Partido Comunista. do'
:Brasil" apresentou Uma. emenda redi·
gida' nestes tênnos:

u ~ 27: S§.,o .garantidas .a ',Uber.
liade e autonomia sindica,i".

E ac.."Çõ~ia. mais:
, ..A lei assegu:re.rá a l'ep~esentaçâo

sindical dos trabalhadores nas
emprêsas".

Não 'há dúvida' ' que os smdicat.os
tanto devem ser livres como autô.:.1o-·
mos. N~sse 'Selitido é também lnco.m
preens{~el' a proposição aqui . apr~e:l-

-' tada pela. !lustre banca.daào Partido
Trabalh1sta. BrS.s1lefro, po:-queé COIl
t1'ária. à. liberdade sindical, deZendel;l
do tál> sàmente .s, a:ctOil.omia admir.iS
tmtiw a deiXaodo que a leiordi.!1â·
ria determine; s.final,essa. própria. au
tonomia. já que regula a forma de or
gan1za~ e con&tltu1çã.o dos sindIca-
tos. .

,Acr.esee..."timos ao parágrafo em.
apreço, o 'direito à representação le
gal dos sindicatos nas emprêsas.

Justifica-se a inclusão desse qispO
siti....o CO%!!O gam~tia do. próprio direi
"to de associação, desrespeitado cons
tante:nénte pelos :patrões menos esc=l1
pulosos, qt:e despedem em' geral seus
operários quando. em funçao da cole.:
tividade trabalhadora ~ desigu...",dos
:pelos seus sindicatos, procuram ob~r
quaisquer. vantagens de melhoria. ou
quando defendem. o cumprimento eras
leis sociais. '

'""?'rata-se. de assegurar aos sinãicatos
o direito de representação legal dentro
da e211prêsa> isto é. de. ter êle um ou
vários' delegados, escolhidos entre' os'
próprios -traba1hadores, .democràtica
mente eleitos pelos seus companheiros>
cuja funç.ã.O_ s~rá z~ pelo direito.dos

~.traban-..adores. --- ."
, Tais delegados, ]'Jrotegidos pela leI,
serão um grande fator" de bom enten-

---dlmento nas. relações· entre o Capital
e o Trabalho, pois reciprocamente p0
dem evitar quaisquer abusos cometi
'dos pelos seus companhelros,-!ac1litan-
d(.. ,meios para 'Uma: maior e melhor
produção. , . . . -. . .
O~po de que dispomos não

nos permiteX-~@Se de,
maior profundidade sôbre as emexr~
das que' apresenta.m.os _e sóbre- outras. -,_
da autoria de Uustres Repl"esenta:ltes

... desta Casá, entre clas algum.àS suiJs<:r1
. tas pelo Deputado· Juscelino K,ubst

chek e outros membros da b'anead6. mi
neira,' emendas que tratam dos di
reltos . operários e que moStram, uma .
~ cOlll::n-eensáo" dos .que as apre",:,
sentmn. embora reconheçamos que aI
~ ~e~ sáo matérta de legisla.-

:çao or~. " .
Devo .pronunciai ainda, Sr.' Pres1

sidente; algumas palavras sóbre o ca- .
pitulo "Dos :'unclonártos Públicos".
,Apresentamos a1guma.s "emend3.S SÓbre
-o assunto. e entre elas a. d2. estabili

dade dos.chaxnados "'extl"'anumerál"ics")
que constituem hoje a maioria. do 'fun
cionalismo ,püblico. Trata;'se' de !a~'.

zer cessar a' injust.1ça ora. cometida
aos cldad~os -que trabalham anos e
,ancs .$egu1dos p:1..~ o ..EStado,' sem
qus.1squer -~tes :ztãm garan~
ameaçados' de n.ão serem. ~dUZid05,
cada. .doze meses pa..~ados e'depen
dendo·:;empre~ graç&S'dOS seus <:he
f~. todo-pode~ no a:sstmto.·

DeZormando um -d1sPositivo' de lei
que permite, em· t:a.ráter precárlo> ad
miti.rcontratados. 'O que se fez. na
verG3.de, foi tra:lsfonna:- a exceção na
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regra geral. e hoje, todos ou quase
todos os funcionários públicos. estão
trabalhando, algum; há dez anos, sem
J,JI'e em carãter precário. Não pode
o .Estado, c as .emprêsas autárquicas
e pa.ra-estatais, que adotam o mesmo
-sistema; . fugir ao cumpr..me:lto dos
direitos assegurados a outros traba
lhadores~'amenos que nesse particular,
deixe a lei çle ser igual para. todos.
E' um cónt..~senso~ 'e' motivo de pro
fundo descontentamento, que os feITo
ViAríos dà Central do Brasil ou da
Rêde :Mineira de Viaçã.o não· gozem
dos mesmos direitos que os ferram
1'1os das emprêsas particulares, quan
do, efetivamente, deveriam estar me-o
lhor Protegidos, pois cabe ao Estado
dar . o exemplo no que se refere' 'ao
respeito das leis.. Tal, anormalidade
só.é possível no regimé de privilégios
1nstitu1do' pelo· Estado Nevo. e náo
pode, por isso mesms:l. subsistir. no re-:
gime democrático .. que pretendemos·
~tabelecer constitucionalmente DO
Brasil_ .

E· esSa,Sr.·~resid~~te.nossaopinião
a 'respeito de alguns pontos ~opro
jeto em. debate e ,estamos convenci··
dos de que representa, dentro da d,e
'mocmcia .burguesa. algo de .melhor
para' as -nossas instituições, se bem
que pouco. relativamente à época em
que viven:IOS e ao sacrifício que! !jze•.
mos na. 'lútá' pela. ccmstrução 'dé um
mundo melllor, na guerra .contra'o
na.z'&Q,lDo.. SomoS· reanstas e compre- ~
endemos que a composição desta AE
sembléia é~' ·a1nda•.predom1nantemen~
te rea.cionãria. incapaz·de dar ao Brasil
uma Carta que ,lhe. pertriita .àvançar
com rapidez no camfnbo do Progresso:
:Mas, confiamos' no··patrlot1smode to..
dos, e. por . isso desejamos colaborar
honesta e, lealmente na. elaboração' de
uma Carta que assegure -ao menos os
pl'Íllcjpics básicos inerentes ao que
se p~~ha..mai "regime democrático:'

Era. o que-: .tinha a dizer. (Múito
bem; muit!> bem. Pa.lmas.)

O SR. PRESIDENTE ~ - T~ a
palanB. o Senhor Pedro Vergara.

""0 SR. PEDRO VERGARA - Se
nhor Presidente! senhores Consti-

. tuintcs1 .",4'-' •

. Os grand,esproblemas, que se 6e
para.m.a.os .homens' de Estado, no
Brasil, são graves. ' .

:Muitos assumem, aos· seus . olhOS.
~ grartdsde alannante c preeente;
são os transportes, a produção. a ali
mentação•. o saneamento. 'as doenças
endêmicas, assistêucla. socia1~ etc..•

. , ./

Permiti, porém, írae observe: há
proble:nas circunscritos, q,ue têm ·uma
gra.vidade presente e transitória.· e que,
sentidos. diretamente, na sua evi
ciência, se procure resolvê-los, deime
mato; e há. outros qu.e tem uma gra.
vidade permanente e contínua. - :lo
um tempo, atual e futura, e .que, di
luidos na sua amplit.ude, - não sen
tidos de modo direto, - são julgados
adiáveis. .

Dê a.côrdo com o velho apoftégma:
-"Primum vivere deinde philosop'ha
Te", - OS problemas da hora que pas-.
sa, na. sua gravidade contingente. 
~ão OS que mais impressionam e. por
isso, os homens de Estado se interes
sam porêles. de·modo precípuo: se
há. crise de transportes. - é preciso
resolvê-la, já e já. porque, - se não
ná. trens. se não há vapores, se não.
há caminhões. nem automóveis, nem.
bondes. - a vida. social e a vida. cc
mercial :Se mobllisam, param as ati
vidades cessa o intercâmbio de inte-
rêsse e'relações, que ~ngendra o pro
g~essa; sei não hé. produção, se ~ão

se planta e não se colhe, - se nun
guám os rebanhos e não há ca.rn.~.~
a fome se .. difunde e as· populaçoe.:>
adoecem ou pereceD1:

- São êstes os chamados problemas
do dia; não é possível conceber-se a
ordem. a. paz, a. vida 'normal, em co
mum. sem qUe sejamêles atacados e

-resolVidos, d~sde logo.
Mas, se O· povo vive em favel~ ou

mucambos, em palhoças ou rancnos.
- se o trabalhador não tem· direitos;
se aS. familias se estiélam na pobreza ~
e na' miséria.; ou se 'desagregam na
de~:iàeãomoral;. se a tubercoluse, do.

su~nutiição, a sifilis, o descordôrto
-abatem e .dessonun as massas. prole
tárias; se há nillhares ou ·milhões de
crianças anãs, ou. sem lat', ou sem es
colas, ou sem amparo; essa desvel1tlli"ir.

-~ generaliZad~por ser um tato cons
tante, não constitu1,para certos es..
.tac:istas, um problema _do· dia, atual.
imediato; jã..não estamos. segundo o
seu critério.' na ;lresença de ?l"obl~..
mas imperiosos. gritantes. inelutã.vels.

A sua. gravidade é reconheci<ia. mas
_ se entende ..que é possível a4iá-1cs•
, para mais tarde, pa....-a. G.epois.

. Ora,~Senh(":':-s Constituintes. a ver-
•da.de esmagado:a, s. veroa.de bem.
velha, e tão ve1ha.,:. que parece até
~ ~lldade ~ .um lugar camu'U.
- é esta.: os problemas cbAmad::s
atua~'.de soluçáD 1.media,ta c 1mpror·
rogá.vel são sempre. ou quase sempre.

. ,~
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o efeito dos problemns esquecidOS ou
deiX3,:j.os· para o ,ti.ia. de a.o:umhã..

.AsSim adInitinlos que é mistér i!l
crementÁr agora, a produção, sob
pena. de morrermõs de fome, dentro
em 'Pouco; mas, mo se ~, ou não se
quer ver a falta de produção é, no
fundo,. uma. resultante da decadência. '
física ou moral do' povo, e que, esta.
decaJdênc1:l decorre, à. sua. vez! das
enfermidades, da Slib-allJ:lentaçao, do.
an.altabet1.sIno, da· falta .de preparo'
técnieo da ausêncta de pro!issã.c es-.' .
peci1'.l.llz.9.da •

Permit":, que me detenha, hoje, na
,questão d.a. infância desvalida, e. que
apresente. neste. particular. ~~3
emendas ao projeto de COnstltUi~O.
O a-bandono em-que se ,vê a criança,
neste 1)$15, é à primeira viSta, o mais
típico e o mais doloroso dos enCal'gOs
estatais.:s tão gra.voe, que parece, de fato, o .
problema básico. originário.

Estamos entreta:lto, em face de
outroprobleIna que éa sua csusa. e
que' por ;~o mesmo, parecendo mais
remoto que. o seu efeito. se a.presenta,
ainda, à co!!'templação Cios homens
de Estâdo, sem a u..rgên-ciB. que-nele_
está insita. ' .
Refiro~me .às famflias 1n!.ellzes, de

.sorganlzadas pela.' sepa.raçã.o ou·pela
lIlOrte dos .cõn,tuges, -pela exig,üida.de
dos recursos, ou)lel:8. penúl'ia. abSoluta.

Venho pois. falar-vos do problen;a
dós' menores amm.donados. desptotegl-

. dos QU delinqüentes; venho pedir-vos
uma. solução fustitucio1l5.1 para êste
problema; .venho dizer-vos.' que a
proteção à in!âneia é um dever imenso
dos homens de' Esta.do. e que nenhum
-problema é tomo êste grave, atual e
premente. - Entretanto" qUa.n.do
quero enunciar ·0 meu pensamento•.
verifico, desorientado, o meu engano:
o 'Problema., ,por' excelência, o proble
m.a.. básico,· 0- prOblett1a causal, na

espéCie, é o da.. ft;lmfJia.~

E não é tudo: -quando qu~

. :r1xar-me.· firmemente. ~nesse'~u-'
pdsto, o' que vejo. mais' adiante, como
causa da eauss., é a1n~ isto: ...: o

'problema. da. 1nfâ.nc1a. 'abandonada é,
sem. dúv1àa, uma decorrência do prO
blema. da ramOia !D!e1tZ, IIl1I.8, que êste
problema. ta.mbém. é o resUlta<io- de
outros, mais remotoS e m.a1:s profundos.
- mais tor:nentosos e mais ti1!íce!s:
são êsses as problemas do trabalho 2

, ' dos saJárlos' da criança q,ue trabíLlha 
do lar, da.'saiíde•. d&. hfg'1ene e da .a1!-

ment.ação ela' Juventude pobre_ - ,dO
ensi.nc, do aprendizado, da educação da
iniância desvalic.a..

Precisamos. pois. . reconhecer esta.
verda.de:.qua.ndo abrimos. a caixa. de
segre~s e suspresas., que é complexo
de funçóes do Estfj!lo - ao realidade' se
desdobra. sempre) em noyos élos de
dependências e relações, e. -entã.o, ,pa
rece queatintimos· à razão primeira.~
à causa. das causas) de todos.. os pro
blemas do poder público: as finan-
ças. - .

Não é possível que as !anúllas po
bres sejam. suficientemente 3Ssis~da.S,.
e que se construam hospitais e esco
las, p-ara a maiorfu.dos jovens enfer
mos e analfabetos ~ sem renlÍ&S pIÍ
blicas; nãoé. possivel Que se criem OU
se mantenh~'crécb.es,lactárlos. ~
ternidades, .p&t:oonatQS. Wane.tos.)· asi
los, preventór1~._ refonnat6rios. edu
candários,em número bastante para.
atender a. centenas d-e milbares de
mães e de crianças desarc:paradas.~ se
o Munic!pl-o e os Estados nãoarrecs.r
dam o que ,Pl'ec1sam., ou se a 'Nação._
se debate na desordem· das suas f1n2n-.
ças. ou se as verbas do 'orçamento. em.
cada um destes setores.sáo. recla.ma.
~epe1a;ão de crise& impre
vistas ou calariirtosa:ç-au-::'se-exaur~
na~ despeSas dos serviÇos rotineiros•
Ma~ s~nhores: se qúiU.Ssemos, pC:;

rar aqui .- as nossas conclusões se
~undarlam.novazio; é crue as, f!n.an~
ças não são ainda a. causa :Prlme1r9.
de gue decorre a. vida do ~tado~ com
os seus multiplos. e intrincauosimpe-
:ra.ttvos; " '"',

A base de· tudo ~- isto s1m - pode-
mos afltmar,é a econoIni3.. . '

Mas que é isto? - é ::. atividade so
c!al. é o fo~entO' eta. riqueza, é a (lrga.':'
nizaçê,o do trabalho. é a produção, e
a. allIneI?-tação, é. a saúde.

Em smna: ao procura daS causas. no
entrozaIDe!lto ou na sucessão àos pro
blemas, do F.b~o, üos leya à perplexi
dade cie um circulo vicioso: aqui 'os
efeitos revertem ou reflue:!l às eati
sas, que os produziram.
,-Como encarar, então, os problemas.
do ,Estado? Deverâ o estadista colocar
êsSe problemas numa. ordem causal. e
debelando as causas nefastas fazer que·
sw.-Jam) apenas, as benef1css? ,

Devem tratar, prl:D.elro, os ~b1e
mas ·urgentes~ - ou seje.m ilS .c:r1ses.
para depois cuidar doS problemas pei
ma:1el1tes e gerais·?"'
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se ao preparo',p=ofisSion~ -. temos, para. a intâ!lcis.· desvalida, - se le
sob a. supervisão daquele Serviço - va.ntem ~""raÇÕeS, a1ojamr-n~osal-
os pa.tronatos agrlcolas•. ,"para. onde bergues. , ," .'
são levadas a cultivar e explorar a ter- Para, 'isso, impõe-se' que a União,
m; e temos b, aprend:lZàdo faa...~ as. 05 Estado~,- e os Municípios autor
escolas" p..."'O!ic;sina.1s. .' () .. ensino .'pre- guem.elementos' -mw.,eriais~ mais efi-
vocacio~ de.que se org-..llha. aad- cazes ',"
lXiimstração dêste Distrito., 'dirigida, ImPõe-Se, .,.àii:tt\a., -que os ricos, os
até bem pouco, por êsse :'homem ~ãe abastados. os capitalistas., se. entu- ,
Estado. êsse .educador_e>êsse 'patriota, sia.smem, pela <:ausa.•. e façam o que

;- -que ,é.-'o nosso' ilUstre coiega:.J)epu- faz' êsse ,homem,., sob' ·todos os títu-
· tado -Jonas Corre1a. r - ' . los notável; - ca.tólicó. fervoroso; his-

Mas.·:ao~o dêsseS, estabeleclmen- toriador h-a'b~tuado·às pesquisas,' eco
tos e organismos oficia.is,. temos, a.in nomista. de -'!renome nacional. -:- o
da., Ó .longa..11sta. das' 'entidades semi- D%:•. .Mário' de 'Andra.deRa.mos:-as

" . 'Oficiais, subvenc1o~ :privad3S ,que ---suasdoa.çQes' em ~iro. para pro
se .entregam, afanosas" e . profícUas, -teção de. infânc1a., atiligem' à.' soma
à difid1~ tare!a~. -enquad1.'adas DG e8- 1l.proA:im..ada. de meio 'riúlhão ':de' cru
quema, a. quiaÍudo. .': :.',: _,: zeirOs. 1:: preciso que OS.~ MaWa2ZQ,

A -Obra.que jÁ' Lres.UZaram. e eStão . os ~elli. os Guinl~'ps Mário de
real~o.êel;ltre··-I16s.:e partodõ' o' AJm:eida. - todos· os que.' póssuem

· país. ··essas inBtiPulçÕeS. - merece o uma-A-alma. cobieem·aglórla e a ben.e
nosso _en~m1o, o 1Il0ss0 ent1Jsja.gnome~çucla,a. .uma só .vezpiedosa. pa.-.

·eQ;·-:n.óSsa. .gratidão. Q Patronstode trtótiea. efá.cil, de MárlG de :Andra-
M .. d -4. .....-.-·t - f de RamOs .'. '. -' ".

encres" e u,s8-Cõ:lw.~ ~" azem E' n:~o tain.béÍn; que a 'obra.
-' parte ..êsre,l;> - admiráveis, educar.dár;l.os· d~.,'''' ~h~~C"".""·u'--'~nd·.' _ a.' ...........~'

..·.da pobreza., que são o Asfló.de 'Nossa ~.u..et!lICllo ~= --......
·senhora... de ,Pompéia.,·~ :Cidade, panha. de redenção -da..:criança., ,..-;, a.
·e. o' Asilo,Agrfcola.,santa.·Isa.bel,· em mais· f~ de tôdas' as .in1eiatfvas

'" Jupa.:ranã. ,-=- está' ~ sem' QúVida.·, -na privadas. de que pode .enobrecer-se
. ',frente, ~do .pj,edoso..... moVifuento.', '. ~a nossa. capacidade de. cooperação

'.:' Tôda: 'essa, -:-:esqtieiJia,tiZa.ção .,P9tém•. social e que podem ·honrar· a. .·nossa,
está>:m~tp:"vaziS,do._;~~o< reaJo imprensa - sere'V1gor~e . renasÇa,

',' 'Entendo.:·-Pois";·?6eli!iCi'es "Constituin- numimpUIso 'febrU que ~ebate· e
tes. que a.solução.da.-fufâ.ric:la.dese:n-: cómOva. ,os corações. ,.,. . " '

'. pameia.entre. :nós..:nãõ-é.ma!S'.um:;pro- ' PrOPU$í.por fim, senhm-es Consti
.. plema. -, de. estudo.-· de·arga;niza.ção. de - tuin~. que ~ ']nel~ ::tlp ,~oj~to

" critica' de e.náJ1se;' é t1lIla. obra.de 'con~ - os.segu1nte~ . &pos!t!vos,: .' ,:,' "';'
··tm~ e' desdobnuti:eíito;'·1rias.· é Art. 164. §'35 ,<b1$):~..A.:P'n1ão.

por fsSo~·.:;;:mna..:obra~d.efinan~ os EStados .e o~LMuniclpi05. ,.~e..
'.. 'ças•.devei-bss,"de... amôlio,econôm1co. setva.rão" 2%. daS'suas rendil.stri- .
. de· ::10r-m~~.~e1?-t8.1e butãr1ss' pars,6"proteçito.da.:ma-

,de. -or, so1idarleda;de-- huma.na.~,· ternidade·e da. tn!àn.cla.'. ,: '. ~

'; ',~,O~' 'Sr~~LiJW':Mac1iaOO'~ __ Nisso;: eg. Pa...-ãgia.!o '1D1co 7, será, criado
· tamos.~: de" ~Ôl'do .COI:l.v.: '~:""'., ' :os. trniSo.nos Estadbs' e' nos Mu-

.'-: . 0-: SR:' ·-·pmRO' vER.GliRA'·....=.:: -E', . :n1~los um órgão AU~u1co odes-
.kSSi,m;.::néC:essá..-io:m·,ij,ue. praU!erem, até t1ml.do .a, .. :receber--:as= rendaS-e· a.

- . aO' máximo~ as' mstitulções .~s, . ,superieliteD.der o problema.. d~ "que
· ps.m..que. estas d~volvam; J.sêmpre . :trata.'. 'êstedis~~tivo." "
, e· sempre. os seus" serviÇos. "Na.da Art·.·I64, §24. . ,

.:... de .b1ocos< de. concreto'ancado;' nads. AcresCente-se no' f.LIIt:· '
. 'dEi: Paláclos' SUl1t110S"0s' para. receber . '

a- zmsér.l:a.' a desve.ntuta. ' , "Nenhum· 'menorpodeI'â ser a.dmi-
O ·Sr~ 'Li*;w"Ma.eJ:.ado -'·~v. Ex.,a· ai. tido ao trabaJbo'sem"prévio exame

está atácandc·. o EStado Novo. - médJco"., .
. '; .' -.- '. . Eram.'as cansldera.~·'que :tiJiha.·

O : SR. 'PEDRO VEGARA :"";":'DS.da ~ :.. -'"'uztr~••z~_ ~ ••:.~ 10--

de ~ções. C!l,.'"8.a,.: de.; instalações. ; ~al~. o~;;;, "~;;'~;;~~)'.
próprias- doshoté1s ' .de luxo ou. dos . - '" . .
eStabe1eclmentoS··de= énsino: pa..-a. a O· SR. PRESIVEN'I'E - Está,:fin-
-a.rtstroc:raei; .basta.. qut"" M· terreno da a hora da. sessã.o;vou levantá.-~~
de.cada educaI1dârto. de '. ca4a' --asilo;· designando ~paraa. de amànb§" a5e-
<1e'eadareformatóri0s já- c'exrstentes. ' gulnte:' .' :, .

.,'
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OnDn/t .. 1>'0 DIA'

contiriúação da cliscuSsão, em st:
gundo turno, do Proje~ da. Consti-
tmção. . , "
· .. . De.i%ira.m. 'de cómparecer 58 Se:"'

nhores .Representantes:' '

;Pa:rtido Socif:tl' .Democrtítico
AmSZO!Jas:.' . '.

Leópoldo. Peres.·
'l?ere~ ~ .SUm..~ Pará.:

',0 _,.i··

;,'"

Ur.iáo DemqCTé-ticct Nacional
Cesrá.': "

Gentil Barreh-s.. '
_Pernámbuca: .

'João Cleofas.

AlagOas: ..
Mfuio, C-omes.

· Rui ·Pa!meirà.. .

· " .sergipe~:,

Vãltel' Franco.,·.,'
., ~'Leaildro Maciel•., .
:-Eíeri~do.V~~~,"", .~.,_.

':.,:"·São PaitIo:· .
'.Toledo: l?iza.

, .
Mato GrOsso:

. João Vila:iboa.s. . ,"
· pc:rtido Trlt~lh.isM ~as:leirO .

.. ~~:'<,- ,,,". ~.'

:,.,L~~e§.~.

" ' 'M1n.s.s Gerais:
Ler.t Santos,"'"

. .'
_ São 'Pa.nJ,o: -.

· Marcondes, Pilho, . : '-,' .. ,' 6,

~tigoBorghl. . ".. , ..
Pedroso '-J'únior:. .. .

· BertoCondé.. , , . '.
: 'P~.~d~U~·40·,BT~I. :-::.,

.::' .-Pe~bu~:-·· -':,:-'~ .
.Agost1nhn. Oliveira .. " ~ ....-. ~ :._ .~

. "D!stritô' Fedei'ai.: '. ",,;; .~.. ';'::: : _. '':'
· BatuitS;Neto·~:. >- , ", '

. Pa.rl;ido:Re77UõZicano'·
"Minas oenü.S: '. ';.

."',.... o,' • ~••· Bem.ardes·F11ho." '. .'. ." .
Mário Brant•. '" /' "." .: :'
'~á::' 0',: . .- :-
:MUDhoz c.a "Rocb.a. .... -.;. ~:'

" .....'.. . .,

". -, Par:t:i:l.ó'Po;n:.Im- SindicaUst4 ,: eeara.: .i ~

·.:':·j:o~ ~odatO. . . .. .' i

'. PartidoDemocratc. Cristão'
PernambUCO: . :-:
ArrUda.:CãlDara.:
. SãO' Pàulo:

ManualV1tor.' . .
~ Partido '.Republicano .. Progressista

R10 Grande. do Nor..e: .
cS!é Filho.'

\ .
Leva.n:taw&e a sessão às 18 bett.s.

• : .__ l

_ .....:....

.." ~ ..

" .

· Nelson Pa.tijós.' "
Moum·, Cai'Vr..1ho.
. ~:",

" ':Pereira ·:júnlor~. ' .....
.; JOsé ·Nfdvá.' ':: .
· Monso Matos.·.
,'Pia~: ->". " ~,'

, '. Sigefredo Paeheco~'

.Pernambuco.; .' :.. ' '.,
Novais Filho.
Osvaldo J'..J.nú:,.. :.'

. Costa pôrto:.. '
. t11isses" Lins.

Pessoa.GU~: " '~ ,
AlagoaS: ''', ": '

JoséMarta..· ~'- ~.: ,
,. S~~p,é .....
· Leite Neto~. " .. - .'
'~'~." ...

.-' Luiz· Banem. . .'
~-pir1to Santo: - ..', .

Ar! viaDá.. ; ~: ,.'
" . Mlnes, -Gem1S: ..': '." ~.':.' ,

· ,Rodriiues seabtà.~ '. . .~ ..
· Wemngton~" .'

'José '·P.l!rmim.' . .
MIlton 'Ptates. ."

--: .Sio~U10:
• -.' r '. ~

'Novell Júnior.
.: Antonio ,·1<'ellciauo.. ·
:',M.artins,.~~ .

SfIvio, ele CampOS;,' :
José Annando. .

. AtallbaNogue1ra.. .
João AbdaI8..~· .- '.

.SsmpaloV1dal., ,,"
:f{~órlo Monte:ro.
. Pamná.:
Lauro, Lopes..
. Santa C9.tarlns: - . ...

'AltamirÓ G~·.··

.. roo Grande elo Súl:
GeéúUo Vs.rgaS~ ,
Bl~-nc.()urt ~bUSs.'
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Nacional

Mimi.s Gerais: ':

Levindo Coelho.
Melo Viana.
Bías Fortes.
Duque de Mesquita.•.
Israel Pinheir::l.-·

-.Joacfuim Libãnia. "
Al:fredo Sá..

São Paulo: ' ,

Alves Palma•

Golãs:

Pedro Ludovico.
Dar10 Card&o.
Caia.do Godói.
.Guilherme Xavier.

Mato Grosso:,., .~.

Ponce de Arruda.
.ArgemU'o Fialho•
M.arttil1ano Araújo.',

santa. Catarina.: ,

Nereu R.g,mos.
Ade1'bal Silva..
Otac1l1o Costa.
Orlando Brasll.
. Rio Grande do. Sul: '

Ernesto Dorneles.
Adroaldo Co=;ta.
!(ameI~.
Antero. Lelvas.
M:à.nuel Duarte.
Nlcolau Verguál."o.
H~ofllo ~buja.

Ur..ião iJe.m.ccrotica
.AmaZonas:· .

sever1&no Nunes .
, P!aul: .

Antônio Correia.
A'CleltDa.rRocha.

» .,.

. ,~ \ ,

"

._,
o

~ 14 horas, eoniparec~ os 'Se~
2lbores:

, . Partida Social. Demcicrã.tico
Acre:

HugoCânieiro., '

Amazonas:
,Alvaro Maia..

Paorá: '
João Bote1ho~

.~aUl:... ' _._._,.
ArêiS. ~ Leão. ' ".-

ceará.:
Almeida. Monte.
Osvaldo Stud.lut.. , ,~
Raul' Barbosà.,

Rio Grande çio Nort.e·: ",
José, VareJa. ,', '

. Valítedo Gurgel.,
, "Putiba:::,: .

. .. " ..
:::.Jandui,C~e1ro.';' ...
.SaDnuel·I)uaJte.

PerD.ambnco:' , ' ,
, Gere!no, Pontes: "

, ~os.=· '
. GóiS MOnteiro'.

Medeiros Neto.
. .._Lama- ::Montenegro.
~:~' .: :;Êahi~: :

, Regis Pacheco. '
Negre1roo Fs!cão~
Vieira 'de-· Melo. '
Alta.mtra.rid~ ~Reqti13o.
FT61s.da.Mo~" '

E:~ Santo:~ - .
- AtOio Vjri.qua.
. ,Rio de JaDe1rO:

. Carlos Plnto.- '
Bastos Tavares.
Ae11rc1o '.:'ô:-res.
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Partiào Traõalhistt:z,. Bmsi~.·.

,Bahia:
Luis "Lago.

D1stTito .Federal:
Rui Almeida..
o' /

~ Mipa-s GeraiS:
Ezequiel Mendes.

Sâo Pat:10: o

Gu:lot'9.Ci 3llveira'•.

..... -.

Rio Grande do Sul:'
Arlhur Flscher.

, o

, ..~

. .
Partiilo ,RepubUcc~Pr..Ogr~-.~ ~ '", -. '

-São Pauló:- -<

campos· Ve-~. '

.Partido ..Republicano'

Maranhão:

· Linó Maclíado.

. . '. Pa.rf..doLíbeTtailcr .' .

. Rio .Grimde- -dO SU1~ ~_: .' .
Raul Pila. ~', . o.. ' , -., .-.

O SR. PREsrnEN'1'E~.Acb&ndo
se ..presentes 94 serihcii-es .~esen-
teso declaro aberta. a. sessão." .,

Passa-se à leitura' da. ~a.tà· da· sessão
anter1or. o> • • :,

O SR.. RUGO CAItNEIRO,~(l.ciS'l:.
plen~e7 se7":Jh:.do como 2.0"' Secretário)
procede à. le1tura. da. a.ta..

O SR. PRESIDENTE _.Em. dlaGi1s'-
são a ata. '.. '

O SR. JtaNout ·cÀ.R.NEl:Ro
Sr. Presidente, peço a. Palavra" ~bre
a a.ta.., _ .'..'

O SR. PRESIDENTE - Tem 8r pa.
lavra o nome Represe~T.e. ' '.

O SR. JANDtit" CARNEIRO 
(S6bre a ata> - ar. Presidente. peçó
'jJ~ .para faIar da banca~. e o
faço com o objetivo. de so11clta.r de
V. Ex.A u:na ret1!1caçAo à ata.•. "

Em cllscUrso: preterido' Relo. meu
eminente colega. e Prest~o amigo,
Sr. DepUtado L1no Macl1ado. publl-

~:.. -_.------
FeliPe BalbL

Partido Comunistà

Ba.hia:

· Carlos Matighellil.

Distrito 'Federa!:

-- . Mauricio Grab6is.
· Ba~ta. -Neto.

. Rio .de· Janeiro: ,

Alc1-des Sabença.
. SãO PauIo~

José Crispim.
Jorge Ai::làão. .' .

....- .....

:, ~ ..
•

• ...:.' r '

, \ ..

Hermes LiIna.
'Jursndir P1!es.

Rio de: Janeiro:
Prado Kel1Y. . 

HjIlas Gerais.=
Montei:I:'o de cast:t"o ~ ~.:"
Lopes- Gançado. ' "

São Paulo:
Mário Masagã~:_
Plinio Barreto..
AureI1anoLeite .

GOiás:
Jales .Macliado. ,

Mato Grosso:
VespaS!ano~.
Agrlcola. de Banes•.
: .Paraná:
Erasto Gaenner,', :.:
.'. Ca.nta c~tari!la-:

Tomás.' Fontes.

Ceará:

?lfnío Pompeu.
'. Fernandes·+·Tãvora.
Paulo SaraSate.
Egbe...-ro Rodrigues.
Alencar A:raIipe.
, Rio GnDde de Norte:

. Aluísio_ Alves.
Pa-""aiba.: .( .

Acla.lber~ Ribeiro.
José Gaudênclo.
Plínio Lemos.
~emando Nóbrega .'.

Bahia:

Manuel Novais.
Nestor Duarte. '
Rui S~tos.- .

Di~rlto Federa.l:·
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/'

~ .• O SR. PR.E5IDENTE ._. Os. senho- br~ 'Constituintes psra assuntos es-
:resque·a.provam,:'quell"sm levimtsr-se. trftaJIlente l!.gaeOS n.o evolver de tão
(Pausei)" .. importante at!vi-dade. Trata-se de

Está ap:-ovado. proposição já bastante debatida, nes-
Acha-se ainda sõbre 3:. Mesa. o se- ta ca.sa, por dignos representantes dos

guinte vários setores pa.storis, no Brasil.
lU:Q~ E' que se está' generaliZando noS

~':" .;"'emos q"ue, ouvida. <> 0'''''2.. se' sertões e centr(lS pastoris bsianos, co-
~Ll."" '" ~. mo aliás~ quero crer - em tôdas as

cons1~ .em· ata. -um voto de pesar demais regiões da' pecuária i>ov1na. na
pelo falecimento, 'ocorrido recenten:.en- . donal, a realidade deums. situação
te em: Guarà.íniranga, (ceaxá), do Mis- penosa de sobressaltos e, de ansiedade,
sionário Capuchinho Frei Honórlo Ma- .' preambular de pessimismos que podem
ria de Origgio. 'que, a.1ém de notável ser· responSáveis· por fUIlestas conse
orador .sacro e' .iorns.llsta~,supennten- qüênclas. nesse setor da riqueza do
deu. com reconhecida. ~!1ciênct.a. s. pais. In!-ormações fidedignas que me
Missão Capueh1nha no norte "do pais. são dirlgidas; como a.pelos instantes à.

•. ' saí,g:. 'dà.s SesSõa~.: 26 de junho de minha &ção JntermecUaria. junto aos
I n".. . A.+ B ia ' A~ - meus ilustres. pares e aos órgãos do

. o:r-=., - . ~....encrcg..- :-z.co poder-executivo•. ass1naJam CLue a. :r:e-
Pacheeo~ ~ Líno .Machado. tração v.i<:Jlenta .e .. sutpl'eendente das
'o SR.. ·.PP..oES!DENTE -Os 8enho- operações·-e dos negócios em torno da.

resque aprovax:n o reQ.uer1inento que1- indústria bovina. está. provocando alar_
ram levantar-se. <Pause)., ri:!ante. crise que pode ser causa. .de ir-

~ .EStá,-apI'ÓY9.do., '. repa.rãveIs -prejUÍZos ou o. descalabro
. O- SR.. aUARACI- SIJ.iVEIR.A _ da' economia, laboriosamente coro
Sr.. ... ~~de'"4. .......· . petoo a """al"'VI'a•. pé'l~ truída 'pelos 'Pec'".Iaristas . autênticos .

• .;.~ lIC'i y ~... '"'" 1l:sses -aconteCimentos se' originam, es-
'ordem.': . .. .'.' .' pecialm.ente. .da. a~tude deret1'ai-

(j"sR~' .i:'&ESíDENTE...,:..Tem a'pa~ mento.do. nosso' pr1nc!pa.l .estabelecl-
la obre e.... tante" .mento· de. créctito bancártó, restringin-

vra:o,I1 ,poçpresen ~. . .' do de súbito e de maneira. extensiva. as
O"~'; GUARAcr .S::LVÉmA<(PeZa atividades de sua ·carteirs.espeds.ll-

·ordem)... C·). SI'•.Presidente, senhores mela, .. depois de tê.-la feito f1na!lcia- '.
--' oonstituintes,~~'bancada .~a.~~ dora. com l:argueza. de inicia't1vas, cqm.

. c~muit9.tr~zs. ,e"pesar;, em- s1nal limonsiderad'RSliberali'Ciades e em
de '~~eciade,·Pa.rS '. coni ..aA.ssem- conseqüêIicia" ta:lvez. "de canh~tros re~.
tIéis,' Nacional Constttuinte;·.eneáne'" sultados qwmto 'àos' fins -que se pro
gouo;.mede dfze!:Q.lle ..vai reunir-se .pais.· pusera 'de amdlfo' eampâ.ro· à indás-,
tomar,.a8 :·prov1dências·~qúe.'requer.a tria. ·gsdettá·do ·pa~. ·ll:ssecs'so ,de evs:..
pub11~~Q.deretratosp.emem:Modesta. siva. ~eerédttouo Banco'; do' ··Brii.sil

- .Casa. .numa revisUa. ,destà Capltat.· La- desde: .9..·nossa 1nd~pendêneia' polltlci..
m~ ..o 1ncid~te ·~,.dci:Iaroque: aban';" e"'de>organ1za'çãp; permanente. e.Ca~
.:cada~que~r~~tO";ag1rá'·..de' 3C&'dO de· c:rédito· s1stetDâtlco 'para ·!omm.to
com..;a., necess1dá.de :qUe-'o·momento.· e' e . amParo :da' produção Ititclonal. em:
(~lracon~tQs:..êXlgem~:·(Midto:bêm, especial;' -nas ·seções. a;grleo!a. e· pasto-
'mUito õem•..:pal1'ii.a$~r ...:.. . ,.. rU, constitui .motivo'impenpsQ a pro-

-... _.. -' .....-'. •... ..,.' ;,. mover :jUs.ts,.·preocuP8.-·.çáo. dos.. ; nossos. .
,<e'SE. 'REaIS PAOBECO ''-'';''Senhór' . econoí:nista.:e talvez venha. a ser.o'b~

- Pres1dente;. peço... a. :·paIavra,. '. pela· 'Or~; jeto .de ·exIila:ns.ç!o e'· sugestao. "opor-
.' dem.- ,',.: ,-:-,., . ,;j .. :~ ." '. tlinas. neste· reclnto.. . '.: '.

;.~o:~~:·:!'R.~:;-' Tein'~a' '};a... . NeSte :~moméntot ·'eesejo ·tãO· 8Ômep.te
.Iawa ,o.nobi"e.BepresemaIlte. .... mvoc;a.r; a :.a.teDção ~o- geVêrno. 'e. -do

. - '- ~.,.. ..;':' ~ . . .,. .. . Presidente .doBa.n~o..do"Bra-s!l ....pa.m:
·-::o::SR.~,-:iiEaIs"P.ACBECO-:(PeZ4CoT; . a situsçã.o,:aflitiva. e ah.~e· que~'3;
dem),' ~.olseg:zt!nte:.d~).:.":"':;:&- .' .título de auxillo ~. proteção à'"'pecUárla.

. nhOl"-::e-es1dente~· Srs,;,;( Constttum.tes; na.c1Oiia.l;contra.~:ela.' se .~ improv1Zou
Repreaenta:nte· do' Estàdô:; da :'Bahta. amea.Ç1tdora.:nente; ~'~~ooencia' de

.. 'riesta,-AsseDi~CC1m;;,~tu'ada' an.;. desacerlia:ó1:.S :orlen·t.açóes d~responsá-

nidade-::us:'ZOIUi': e'b1qtte .:p..~ondera. 90' veis :pela.":'exec~çiio de .' proV1àênc1as
pêCu3.rla.:::como:· p:1nc1p:a.I IiqUeza,.ve-· _d~daS.à segurançac!o·seu· <1esen-'
jo-me·éompeUdo ·,a.~:·E:ol1cltn.r,a' tole;.. .. ·volvimento.· ..·· .~.. .'- ": .
râ.n~: ea:,a,:tenC;1i,o b~évo1e.. <1os ..:no-· 'A CBrt.e1N;-.. Agrtcola- .do· Bsm.eo do'
----.;. .,:", . ...".. . .. BrasU está l1m!ta.ndo:· &.p~

...(O).··.Não!o1·~~vo pelo·oradór.. àmts. 'dos seus c:édlt09 em penhores, .

•
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.
despaeho telegráfico que ac~bo de re

ceber de órgão especiálizado, na B&
bis. que é a Cooperativa Central Ins~
tituto de PecUá.ri.a da Bahia:

"Cifra global empréstimos pe_
".::uá.rios Bahia 66 matriz poderá
fO!1?-ee.:er ~ Chde Cartei1'a Agrícola.
capIt,aJ., lnforma prorrogação ano
não é medida geral apenas con
cess~o ~riado:res idôneos não con
seguiram colocar produção. Banco
B~sil solicitando mutuá.1'ios re
forcem garantia gravando gado
adquirido impossibtlitando· novo
financiamento .

Menção adicional. Situação
criadores baianos angustiosa. Mer
~do gado cria. estagnado. Norti:
não compra. Gado raça sem colo
cação. Gado magro sem interêsse
vL.-tude falta absoluta chuvas tro
v:oa.das, ameaçando grande sêca
zona pecuária Estado. Bancos
particulares retraídos não operam.
- Copecuãria~"

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

O· SR. DARIO CARDOSO - 8e
nh~ Presidente, peço 3. palavra, pela
ordem. _. .

O SR. PRESIDENTE - Tem: a pa
lavra o nobre- rrepresentante.

O -SR. DARIO CARDOSO (Pela
-ordem) - Sr. Presidente, há dias
vinha. eu focalizando, desta. ' tribuna

-assunto relativo ~o POder Judiciário,
qUando. pela terminação da hora, fui
obrigado a intelTomper meu discurso.

Pretendo. entretanto, continuá-lo
tôda. vez que se .me oferecer oportu
nidade."":

51'. Presid~nte, quando, por diver
sas ocasiões. oeupou a atenção da As
sembléia o nobre- Deputado Sr. .)'ales
Machado, veio à baila, trazido por
S: Ex.a, o caso Michel, demanda ju
dicial que tomou êsse nome no' meu 
Estado, -;on!onne disse em ~ueri
mento que formulei a respeito à- egré
glaMesa. '

Não !ôra.o intuito injurioso com'
r :que S. Ex." o $r. Jales Machado se

referiu a êsse caso, e eu só teria. a
.agradecet a.o Representante goiano a
lembrança de tê~10 trazido a êste ple
nário. mesmo parque do meu re!eridc
cUscurso eonsmtB,. ret6rência. ã ques
tão Michel ju:;táfuente para, com base
nela. pleitear ou -reforçar 8. minha ba
tslha em prol da uri1fiCll.ção da Jus
tiça, visto como sou daqueles que
:Pensam que sem justiça berü organi-

zada e gara!ltiàa r.ão teremos dem.o
Cl·acia. no Brasil.

Sr. Presid~nte,quando·o Sr. Depu
tado Jales Machado chamou a aten
ção do recinto para a minha condut«.
de mamstrado, no caso Michel, de
clarei que a referência a essa de·
manda, com a. intençáo de me inju
riar. ~ tingi:oia, fa.talme.nte, a Justiça.
de minha terra, porquanto todos os
atos por miín praticados naquele plei
to tinham sido sandonados, não sõ
pelo Tribunal, mas por todos os juizes
do Estado que ~omigo e o T,ribunal
se solidaiizaram. sem discrepância.

Venho, agora, documentar a minha.
asserção ou, melhqr, provar que o Tri
bunal goiano, em sua unanimidade,
manifestou-se solidário com todOB Oi
meus atos. ~

O Sr. JaZes Machado - Declaro li
V. Ex.lI. que nem no livro nem no
aparte houve intEnção de ferir a ma
gistratura goiana.

o SR.. DARIO CARlDOSO ...:.. ],[as
teve a intenção de fi:nr-::ne.

- .
O Sr: JaZes Machado - Respondi

o aparte do nobre colega, quando afir
mava que o govêrno do Sr_ Pedro
Ludovico foi de paz e prosperidade.
Houve outros apartes.

o SR. DAP..!O OARDOSO - Désses
outros, pelo menos,- o "Dili.rio da ÃS
sembleia" não dá notíCia.

Ma~ Sr ..~sidente, quero a.penali
documentar minha. assertiva de que
o TPbunal aprovou Il'ÚJ:Ü].a conduta.
Para tanto,. trago certidão da 'ata da
sessão em que, por unanimidade de
'\'atos, foi aprovada eloquente moção
de_ solidariedade à minha pessoa.
apresentada pelo-,Desembargaà.or Au
gusto Rios, ratific&.ndo, assim, tOda a
miIlha ação no caso Michel e, do r3es
mo passo, declaràr à Assembl~ia que,
sen';lo, talvez, o Representante dQ povo
mals pobre com assento nesta Ca~
tenho, entretanto, uma. riqueza: a da. 
minha. dignidade, que de!cnderel com
CE'.lor, em qualquer terreno ~ onde q,uer
que esteja. <Palmas.)

Sr. Presidente, eis a certldão da.
ata. da sessão do 'l'rib1JDal, em que se
cogitou da. questão Michel, quancio
aquele órgão da Justiça teve, através
de um -jornal do "l'riangulo Mineiro,
notícia de que' eu estava sencio a-ta
cado por um indivíduo cujo nome não
é digno de ser det:Una4o neste rec1:l-
to aug-l.18to: -
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CERTIDÃO

O Bâcllarel Ri~ladá.via Licínío
de Miranda, Secret:.á.rio do Tri
bunal de Apelação do Estado de
Goiâ.s. na forma. da lei. etc.:
Certifica. ao requerimento 'ver
bal de parte interessada que. re
vendo na. Secretaria do Tri'lJunal
de Apelação do Estado de Goiás
encontrou o I!vro de ~tro. de
Atas das Egrégias Câmaras Re
unidfiS, números t~ (3). nêle,
às fôlhas sessenta e quatro, vel'SO

- (64~v.) a sessenta e oito, verso
(õS·v. ), ata Q,.ue passa a.. trans-

• crever na. integra: ".Ata da déci
ma prúneira (ll}') sessão' ordi
nár..a do Tribunal Pl e II o do
Estado çle Goiâs. Presidência do
E:Xlcelentissimo senhDr Desem
~or Dario. DéUo ca.rdoso.
Aos daze (12) dia.s do m.ês de
IXUlio do ano de mil novecentos e
quarenta e - três. 120 PaláciG" da
Justiça. em Goiânia, caPital do
Estado de Goiás. à .hora regi
mental. presentes os Excelentís
s:imos Senhores Desembargadores.
Da:r1o J:)élio Cardoso, Elâdio de
Amor:1nl, José. campos, Ovidio
:Ma.eb3A:io, Augusto Rios, Jorge
Jatld.im, foj aberts. a ses,o;ã.Or lida
e aprovsda a -ata da anterior.
Pinda a léitura dos acórdãos Uc;ou
da. pala:vra. o ExeelentissUno
Senho:r Desem:bargador Aug\lStO .
Rios para prOJPôr aos seuS ll11Stres
p:a.res a ""i~ão na ata de u'a
moção ee. veemente protesto e
solene repulsa às soêzes' dIatrl
bes de um ingrato. inSolente, at!
ra.<1.as contra O 'Tribunal' e o seu
d~gnó Presiden.te. DisSe Sua Ex
eelência. que ~ue:ia- desde !og;o
fazeraeentuar~ a' notà. de prO-

. fJ]Il.i.1o desagrado e de estuante
revolta, que estava. a sacudir ns.
-q~le instante as aJ"Cad.a.s àolod
da.s dos corações, da mais alta
ID..ag!Strs.t'UIa goia.!u\.. ao ter co
nh"ecinlento de Que ~lsS colunas
de um antigo jornal mlneiro se

. 'EStava a a-tassa1h.s.rà gloriosa
Cl1pc!a do l:'ed:estal óI'a~t~'Zo,·~or.-

'sistente na nossa msior tradíção
de 1Ulgar e Ufania que ~re fo1
oEgrég!o Tribunal de Apcla.ç4o
dêste' nobre Estado. Por ter sido
.visado m.ui pa.rticularmente a
person.alidade integra e honesta

do E."I::celentissimo senhor Desem
àargador :oa.rto Délio Cardoso,
aca.tad.o e sereno Presidente desta
Coleooissima Côrte de Justiça.
Continuando, falou Sua Excelên
cia da tnsteza., tédio e asco, que
lhe compungiam a alIna, por ver
Goiás, a sua terra a~da. tão.
'boa e generosa, tão hQSi:lltalelra e
simples. - tão ingênua e magnâ
nima, ser vitima. dos asSaltos ãe
um elemento que, aqui, se dis
farçando sob a In.ásCara da cultu-

. ra e da nobreza se insurge, aa>ós
a esmola de pingues gordissim%
)llroventos e fa.dos ,bene!icio.s re
cebidos. contra mãos caridosas
que lhes enc:b.era:n as bôlsas rôtas
e vasia.s, de oride---viera.m. aqui
encontrando alIllParo a tôdas as
suas pretensões. sem saberm()s•.
imellzmente, que entre estas ha
-ç.-eriam de aparecer até. as mais
crimiDD&l.S. Disse SUa. Excelência
ta:ue tinha a alma a saltar to
mada. d~5SS; natural- revolta quer
explodindo a um tempo n'alma,
~~ e na mente, fazia a
.sua. máguã---rebentar --eIILl14.':úleos
llaI'a calcinar com o' azorr~~e:'
~IdsI1te da. mais im'Petuosa -re-.
pulsa., o atrevimento e a a.udáCia
c::re um forasteiro indigno qtte
embalde, qUis tentar conspurcar
a maís alta Co::-poração JUdidá.-

...na do Estado, se 'encontrava
UItid:a e- conj~ por UttlSÓ

se:ntim~toem'P'01gante e sublime,
e que pode diZer d~ público, alto
e bom som. ne.s-ta· hora de 5US

. Última consternação reslgnada~

das glórias cie Goiás. cujos filhos...
se ao longe vão, é tão sômente '
para, por lá. deiXarem relUZindo
ao alto _como brazóes de híerã~

tica beleza- as formas olímpicas
da fina edU:ea.Ção do caro bêrço-
pát.tio altanando a. II1ais e ma.1s,.
a glórta e a ufania da. ·terra da
divosa t Disse Sua. :EJ;.celência que
~va atonito ante 'as verrJn.as"
bai'3taS e soêzes cujas teses SÓ po
d"eris.m ter ·sido ditadas pOr um

- coração .mal~valo, naxnais trtste
impulsã.o de són:tidas ambições.
e:n k:::..;o· re!readas _ Disse· qUe

,estava. ao corrente dos fatos; que
ss'bta da lisura. ga.. gn,ndeza. <1'a!
ma. com Sua. EX'oelênd& o emi
nente Desemba..""gador - D a r 1o
cardoso se l1a.via. conduz1do ns.
q'uestão de Aná.polis, sendo que p-. -
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como sempre, no 3,:3. de b2m S~::'

"Io'1E à causa. da Jusuça., estava a
dar inStruÇões a um. Juiz, que
melhor teria agido, se de logo se
tivesse suspeitado no feito; que

· dava o seu testemtínho do acen
drado m:nor que' Sua Excelência
sempre consagrou ao bom llome
da' Magistratura., mas que, no
caso estava em jôgo a nonra
dessa, Magistratura fundamente
ferida por uma pessoa :ncc:lSCi
ente e virulenta, na pessoa mais
de que reS})eitável do estimado
Presidente do Tribunal goiano;

'que infelizmente a. nosm pobre
teITa con.tini.lava a faze:- 'ricos os
pobres dialbos que não er..cont.ra
vam alhures abrigo às suas des
medidas ambições; que infeliz
mente os goianos não con.hecem
por serem. lnocentes, e sempre
possuidores de boa fé, a hidras
que nos iludem; mas que feliz.
mente a hora da mais justa
eX';)losão em justo revíde e que
êste era no sentido de olharmos,
de ora. em diante, com o repúdio
soléne do nosso. mais soberano
desprezo, para, aquêles que vi
nham se abeberar na fonte magna
e e.."reesslvamente liDeraI da nossa
opulenta e garrida terra7 aqui, em
troca, quiseram deix.a.r o veneno
de suas' coJJ.Sctências corruptas.
digo, c()r.rompidas e o esqueci
mento criminoso dos beneficios
~a~~~mr~~doo. C~
eitava os seus ilustres pares a
.assinarem u'a vibrante moção de
solidariedade à veneranda pessoa
de Sua ~celêneia o- Desembar
gs.rlor Dario Délio. Cardoso. p:"e
claro e mui honrado Preside'!1te
dêste Egrégio Tri:btmal e Que se
consignasse na ata. o mais vee
lnf-m-teltrOtP.Sto contra. Q.J; o~,

'baiXas e nefandas verrinas de
Guimarães Lima, que passam
longe, mUito longe, 'da v~neranda.

personaIida.de do Egrégio Pre
sidente. Uscu a .seguir da palavra.
o Exmo 0'0 Sénbo1" Des o J'Jrge
Jaràim, que, em brilhantes e elo
qüeI1ltes palavras, ex;rnm.tu. com

· indignação, a sua repulsa às iD-
· .iúrias do "Lavoura e Comércio".

de Uberaba. contra o Poder Ju
diciário dêste Estado' e seu digno
chefe. '0 Exmo. Sro Desembarga
dor Dario Pélio Ca.rdos!>; íntegro
~Àenteà.ê.ste Egrégio Tribunal

de A~1z.,;:lç. ~2!1~festanc.o sua
:r=.es~:ita. soli-de.:ied:;>,de a Sl,la. Ex
-eelêr..cia. bem COIIlO aos demais
membros do.; Judiciário, visados
pelas \".errinas de> Sr. Guimarães
Lima. Acrescentou que o Ex
celentissimo Sr. Desembargador
?residente se impõe ca<la dia
ma1s à confiança e à. estima. de
~us pa.:res, pela sua conduta sem
J)::'e retilinea e sem mácUla, na
direç.ã.o dos negócios judiciários
do Ests,d-o. Pediu a palavra, em
seguida, o Exmo. Sr. Des-embar·
gOOor OVícUo ::Machado- Júnior.

.que, em fluentes e calorosas pa
la.vras, profligou a: atitude do

'autor da represer&taçã.o o publicaua
. no "'Lavoura e Comércio", afir

ma.ndo ,ca1"ecer êle de qualidades
morais e intelectuais para apre
ciar e muito menos p'ara criticar
atos das autoridatles judiciárias
de Goiãs. Disse S .. Ex.a que o
passado do Exmo. Sr. Desem
bargador Dario Délio o Cardoso,
todo êle dedicado ao fiem, e a
sua cOnCuta frente dos destinos
judlciárlos. do Estado e nos de·

. mais cargos que tem ocupado,
dispensa qualquer elogio e desafia
devassa-o Nessa contormidade, re
pelia. os insultos do Sr. Guimarães
Lima, deixando expresso o seu
veemente p r o t e s t o contra a.
atitude indigna do aludido ex
I>romotor e s sua inteh-a sotida
ried3lde ao Excelent!ssimo Senhor
Desémnargador Presidente" do
Tri'bunaI de ApeIa.ção. Fêz iam
bém uso da palavra o Exmo. Se
nE0r Des. José Campo~, que.
aPós haver declarado jã. haver
toma<io a defesa da justiça de
Goiás.· na ~úestá<J· suscitada pela.
publicação rei~ pelo ex-promotor
de Análpol:s. esta'lm do p'l~UO
a.coroocom os seus ilustres pares
na repuI5a à. lnsll1tuosa atitUde
por é1e tomada contra o Judíciâ
ri<l e o 'Presidente do Tribunal,
achando ind1sp€nsã;vel se tomasse
ama atitude enérgica contra o
referido ex-promotor, pois se vai
'tomando freqüe'nte e a a.titude de
certos interessados em causas que
sobem. em grau de recurso ao
Supremo Tribunal Federal. for~

mando perante essa alta Côrte
de Justiça ambiente contra o Tri
bunal goiano, com.. o intuito d~

obter a reforma de suas decisões.
Tomou por últunC) ao palavra o
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~o. Sr. Des. Elállb de
Amorim•. decIS:rando~se de Uiteiro
a<:ô!"do . com os demais ilustres
Srs. Desembargadores, a.o mani
testa·r a sua solidarleda<le ao
integro Presidente da. Casa. cen
surando o proceclim.~to indigno
do re:ferido Sr. Guimarães Lima..
COII1 palavras enérgicas. Termi
na.das as manifestações das &t-
celentissil.'rios Srs. DeseIn.barga
dores, o Exttlo. Sr. DesemDarga~or
PrE:sidente proferiu... palavras de
desvanecido . agradecimento aos
seus dignos pares, declara-nüo ·que
a menifestaçãc unânime que aca
bava de receber do Tribunal cons
titUía nullS um motivo para que
continuasse desemperiha.ndo com
energia e patriotiStno suas eleva
das funções, agindo sem. desfaleci-

mento nem tergiversação, não se
deixando entibiarpelas assacadi
lhas dos que preten.dem por
interesses inconfessáveis investir
contra a sua toga. acreSoCentando
que -tendo por escõpo a cumpri
mento do dever e da lei e por
guia a sua consciência continuará,
tranqUHs e serenamente, o e~er

cfcio d.e seus místeres. Quando
jã no uso da palavra o Extno. Se.:
nhor Desembargador Pr~ídente.
corn.pareceu o Ex:mo. Sr. doutor
Colernar Natal e Silva. Procura
dor Geral do Estado que, ao
terminar o Ex.celel'ltíssimo Senhor
Desembargador PJ:esitd.eni"..eo seu

"agrad-ecimento, solicitou a pala-Yl1l
e, em longa e blilhante oraçáo,
manifestou-se, cotn pal.a.vras de
veemel1te indigna~áo, ~onrtra. a
atitude do .eX-.promotor público
de Anáipolis. que .c!asstlicou de
desertor das fHeiras do Ministério
Público. Declarou S. Ex.a que
%'Qo~H$t o in.iUlioso e L'Ulígno pro
cedimento do sennar u-uune.l"a~
Lima, .corr~o representante õe
'Outro Poder nesta Casa. como
Chefe do Ministério Púb.uco do
Estado e de tneInbro do próprio
Tl'ibunaL Depois de dissertar
longa e eloqüentemente sôbre. as
honrosas tradições de integr'..dade
e d-c honestid~e do· Tribunal
goia.no. requereu S. Ex.a coru::ta.sse
da. a ta a sua. vee1Ilente e ealol"OSa
l'e,pulsa à representação estam
pada no "'Lavoura e Com.~rcio" e
as palavras de sofu:ia.riedade a
todos os que foram alvejados
pelas verrinas do Sr. GUima.rã.es

Lima. O E.x.mo. Sr. Presidente.
em. comovidas pala ..-rG.S, agradeceu
a brilhante manliestação do Ex
calentfss':"""Z1o Sr. Dr. Proctz.rarlor
Geral do Esta.do, cujas grandes
Qualidades de caráter e de inte- .
llgência .res.sa.ltou. Entram os
~utos. de habea.s-c011Jus originã
rios número 209, em julgamento,
J'acintoPereira dos Santos. paci~

ente. O Tribunal, por unanimi
daàe de votoo. de' acôrdo com o
parecer do Exmo. SI' . Doutor
Procur.ador Geral do Estado, co.n
cedeu a ordem Cie h.a.oeas-corpus
impetra.da. Custas. as da lei. O
Exmo. Sr. DesembaJ:'gado~ José
Caml>Os pedit:. prorrogaçáo de
prazo pa1,"·g, proferir o .acóroáo n&
açã{) rescisór~ 15, de Anã..
pOlis: A 'Prefettuiã~unicipaI,

A.c. o Dr. Carlos Seixas Perei.ra.
R. e o Exmo. Sr. Desemba1"g'ador
:g).á.dio d.e Amorim faz idêntioCo
'Pedí<io. para lavrar o a.córdão na.
ação rescisória n.o 11, de Goiãnia.
Nada mais havendo· a se tratar.
foi encerrada a sessão. Eu. André
Xavier de Almeida, Secretário

lh""te:t"in~.~"Tei a presentes..ta.
que, depois de1idae- a.chada con
forme. .será assIna.da. peló··:'Ex-:;
~elentíss!mo Sr. Desembargador
PreSidel1te e por mim.. Secretãno
interino, - Dario Cardoso. 
A.. XaVier. Secretârio inter'.no.
Era o que se conttinhs no livro
de atas no inicio declarado, que
hem e fielnlente foi tr.s.'nscnto.
Eu. Dr, Mauricio de Miranda.
Secretário do T1:ibuna·! de Apela
ção do Esta.üo de Goiás. mandei
dati1ogra.far a presente certidã.o
que, conferida, vai· por mim. as
sinada.

De\To assinalar que o Sr. Desembal'
g~dQo}' Augusto Rios. nropanente dI.
n:loçao de SOl1daried.ade. quandoss
eendeu ao '1'rlbuna.l. era o juiz :n.a1s
antigo do Estado de Goiás: conta.~a.
3:4 anos, 3 meses e 20' dias c.e jU<Ucs.
tura. se me náo trái a memó~ ria.
Primeira instãncta.A ·sua ascenção
ao carg~ de Desembargador indepen
deu, asslm. de qUalquer favor dos seus .
cclega,s. ?a..t~se. além. de :ilUdo, ele
um ef~ao digno .do ma.tor aca.ta
mento e respeito, assim pela. sua. cUl
ema, COIno peTs. sua. ina.t8.cáve! hones
tidade. -

De modo, Sr. Presíde:lte. que não
existe um a.to meu, uma atitude se-



qu,er, tomada como Presidente do
Tri'bunal de Goiás, na questáo Michel,
como, aliã.s, em qualquer oUt.1'&. que
não haja. merecido a. sançã.o dêsse
órgão. Possuo, além' disso. documen
t0:5 de todos os juizes do Esta.do. ma
nifestando-me sua. soliQ.a.riedad:e ir
restrita, pelas atitudes assUIniàas no
referido caso.

Afianço à' Assembléia que, se por
ventma eu voltasse dez vezes à. Pre
sidên~!a. do Tribunal de Goiá.s e dez
vezes 'defrontasse êsse caso teria em
relação a. êle o mesmo procedimento
que tanto contrariou a certos indí
..,iduos, nias QJ:e mais me credenciou
no conceito ds. magistra.tura goiana,
como acllibo de demonstrar com o do
cumento lido.'

O .SR. PR.ESIDENTE - Esta. es
gotado o tempo destina.dQ a V. Ex.&.

Ó SR. DARIO CARDOSO - Vou
term1nar, Sr. Presidente. Oportuna
mente continuarei m1nha.s considera
çôes para concluit, expondo os moti
\'"05 ·ppr qúe pleiteei, desta. tribuna, a
unificação da JustIça. no Bra.siI.
(Muito bem. Muito bem. PaI:mas. )

O.sR. ALVARO MAIA - Sr•.
Presidente, peç.o a. pala.vra, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a 'Pa
13,ua o nobre Representante.

O SR. ALVARO MAIA (PeltL or
-'em} - Sr. Presidente: na. sessáo
de 21 d~ corrente. o nobre colega.
Sr. Egberto Rodrigues pron.unctou
um discurso a respeito da campanha
da borracha no Amazonas. res::sZl.ltan
do. entre outros. alguns pontos inve
r1dicos, que n§.o. estão baseados em
h:11onnaçóes fidedignas.

s ..Ex.8. enea.minban.do a. 1n.dJ~a.ção

2'.· 82. ao Sr. Presidente da Repú
'bl1oa, pediu se tomassem providências
2!o sentJdo de retoroarem ao Nordeste
tra>bs.Il:1adores que foram para a ea.m
panba da. borrtLch~ durante a. guerra.
::xmn<ilàI.

O nobre Representa.nte 'i'i:irmou
que, nos seringa.1s da. Amaz(mi~ mt>t
!eram vinte e três mil nordestinos
e 9 resto lá se encontra. à. ~.

O 51'. Aureliano Leite - Não foi
apenas S. Ex... Quem tal a!Umou.
O "Jornal elo Brasil", em tópico Que
loi lIdo desta. tribuna, declarou a
mesma. eoR.

o SR . ALVARO Ut'.!A - Aqui
estâo doctUIlentos oficiais provando
o contrário.

São êles: rela.tório 8:presenta.do à
Assembléia de Acionistas do Banco
da Borr.acha, de 14 de fevereiro de
1946; relatório da Comissão Adminis
trativa, de Encam'Dbamento de Tra.
balhadores, pelo Sr. Valentim 13011
çats, em 14 de março de 1946; recente
entrevIsta. do Sr. Firmo Dutra, Pre
sidente do Banco da Borracha, a.
"O Jornal", sõbre o -desenvo1vimento
desta i.."ldústri3. na A.D:lazônia; enfim..
l'eIatÓ1i.os e dados ofieiais e~ans.dos
dQ Serviço Especial de Saúde PO
biJca..

O Sr. Aurelia.no Leite - Então V.
Ex.a consi<iera o tópico do "Jorna1
do Brasil" como calúnia. ?

O SR... ALVARO MAIA - De modo
3J.gum. Penso, porém, que as infor
mações que se..."'Viram de base 3. &se
tópico não são verdadeiras.

, O Sr. -La:meira Bittencourt - V.
Ex.a tem tôda razão. Não se trata àe
eonsidera-r caluniosa ou não a a.firma
tiva de um órgão responsável como é
o "Jornal do Brasil".

. O Sr. Aureliano Leite - Foi con..
tudo-, llll12. afirmativa categórica.

O Sr. La.meirà Bittencourt - Tra
te-se ou não de afirmativa categóri
ca, provinda embora de 6rgãl) 8Jutorl.
zado é preciso interpretar .essa. atir
mativa. em seus devidos têrmos ~ Aqui
estamos para dar nosso- depoimento
como Re;lresenta.ntes da Amazônia e
es~ia'1mente do Estado do Pará.

O ST. Hugo C~TO- Posso acres
centa:r que os Representantes do Am-e
virãe>-.depor no mesmo sentido.

O Sr. ,La:meira Bittencou.rt - Não
vamos afirmar que todG seringueiro
recebeu a.ss!stência com.pleta, mas .essa.
mortandade de vinte: três mil nofdes
tinos é exageradisslms..

O Sr. Egberto Eoárigues - Náo
apoia.do. ...

O SR. ALVARO MAIA - Dura!1~
a campanha. da bo=-racha, 10ram enca
minhados para o Vale AmStZÔn1co. pe
lo serviço Espec1nl de Ma.bil1zac;ão de
Tt'abalha.dores, cêrea de 10.123 traba..
lhadores.

O Sr. Egberto Rodrigues - Há. eqUÍ
VQCO de V • Ex.·. Só do ceará ps.rt1rs.m
43.000.
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o SR. ALVARO MAIA - ExalIline
V. Ex.o. as estatísticas e dados ofi
ciais.

(TT0Ct2m-Se apartes. O Sr. Pre
sidente reclama. atençiio) . ~

O S1. Paulo SarCtSClte - V. Ex.;!,
permite 'Q.IIl apa.rte?

O SR. ALVARO MAtA - Com mui
to prazer.

O Sr. Paulo Sarasate - De ant~
mão quero ressaltar o seguinte: quan
do abordamos, em diScurso ou em apar
te., a questã.o dos trabalhadores enca
ntinha,dos para a Amazonia,. não· te
mos a' menor restrição a fazer ao po
vo amazonense, ao ]lOVO de tõda a
AInazônia, com o qual estamos intima
mente ligados por todos os motivos e
prop6sitos.

O SEl. ALVARO MAIA - Declara
que não morreram êsses milhares de
trabalhadores .
. O Sr. Pa.ulo SarCLSate - Possuo in
:formações andais, já encaminhadas a

,el;jta Assembléia, pelas quais se verifica
Que o numero dos trabalhaQores mor
tos não é o.apontado 'POr V. Ex.o., mas
eonsideràveLn1ente maior.

O Sr. Aureliano Leite - Contrad..j
cumentos oficiais,· lidos pelo ilustre
orador, existem outros, também ofi
ciais.

O SR. PRESIDENTE - Peç() aos
ilustres Representantes não lnber
romperem o orador, qUe clispõe de
pouco tempo.

O SR. ALVaaO MAlA ~ Mas, to
ram eIlcaminha.dos aquêles to .123;
mais 16.235, ~la ComisSão Adminis
trttUva de l\1obilizaçao cre TraDaLna.;.
dores, perfazendo um tQtal de 26.358.
Acrescidas 8.06S pessoas de familia,
perfaz um total de 34.423 durante to-
do o petiodo da. guett8t. '

Não é 'Po.ssive1, portanto. Clue hou
v~~se a mortalidade de vinte e tl'ês
mil trabalhado"es. e os demais este- ,
jam ã. míngua," porque 05 que resi
dem na AlnaZônia são. a!)l:oximada
mente. dois milhões de.- brasileiros, e
tão brasileu-os como os outros, e so
mos tazn::Jé:n âescendentes âe nordes
tinos e não iriamo$. de forma algu
ma. permitir que brssileiros morres-
sem à míngua. . .

(Trocam.·se numerosos apartes.)
O SR. PP..ESIDENTE - Peco .aos

prezaclO$ cotnpa:nheu-os q~e não' apar
teiem o orador sem prévla ~rmissão,

pols o tempo de Que S. Exl\.. 'dispõe
estâ quase findo.

O Sr. Lameira Bittencourt - Per
mite-me o nobre orador um apa...-te?

O SR. -ALVARO M.A!A Com
::L:.Ul."O "pl'aZ~r.

O ·Sr Lameira Bittenco1!.rt - Acre
dito que a questão. ievantada neste
plenário, pelo ilustre aepresentante.
e que V. Ex:J.. vem contestando ca
ba.lmente. com dados e documentos,
náo visasse intuitos secunctários ...

O Sr. Paulo Sarasate - E' claro.
.o SR. LA1"\iEIRA :BITTENCOURT

- .... mas, o que não se discute é
que trazer o assunto para aqui (}
quase estabececer um <:iívisor de águas.
Sabemos que a inlot'maçáo prestada
é in.vcrídic3.. pois não 11.0uve tal mor-
tandade. .

O SR. PRESIDENTE - Lembrl)ao nobre orador estar findo o tem·
:po de que dispunha .

O SR. ALVARO MAIA. - Senhor
Presidente, exgot.ado o prazo regi·
nzea.taL_~ que eu podia dispor, re~
servo~me para,- oportur~amel.lte, 'v~l~
tar a.o 8.SSl.ll1 to e ter o prazer, entãOr-,~

de discuti-lo mais amp1.aJnente com
os ài.stlntos colegas que me· honra
ram com apartes. (Muito bem; mui...
to bem.)

O Slt. BATISTA NETO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela o~dem.

O SR. PRESIDEN1:'E - Tem a pe.
lavrs. o nobre Represe~tante.

'0 SR. BATISTA NETO ~(pela or
dem)" - Lê o seguinte. discurso: Se
~or Presidente, e Srs. nep1"ese.ntan
teso é evidente que viVemos numa.
hora grave na liistórla política de
nossa terra. Isso porque llsira sô
bre o poV"o brasileiro ~~ aIl12aça mais
feroz contra as liberdades públi~as..
Com c perigo d~" volt..'\n:nos acs ne
grO;) dia.s do Estat:.o No\'.o.

Há dias" passados, Sr. Presidente.
daqui desta tribuna., eu dava conhe
cimento a·esta egré:;is Assemõbleia.
do qUe.se passava no Arsenal de Mari
nha da nha d~ Co:t)fas. :Eram per
seguições a .trabalhadores honestos e
indei'esos cul.m.i.nBn"do com dezenas de
demissões, aumentand-o assim, as çon
àiçóes de miséria em Que vive o nosso
povo. IDfelizmente. Sr" Presidente,
estas perseguiçõe~ continua In agor:::r.
com mais intensidade e violência.; até
parece que está instals.ds. I"..a Ilh...1.
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IV

Pela Portaria n.O ~9, de 23 de
maio de 194ü. de acôrâCl com o ar
tigo 187 do Estatuto dos· Militares
e item 64. do art. 2 ". de Regul~
Inento DiscipUnar da Arma.da,
combinado com o parágra.:fo único
do art. 10 do Decreto-lei núrilero'
5.175, de 7 de ja.neÍI('I de 1943, foi
dispensado dêste Arsenal. o extra
numerário-mensalista. Manuel Se
veriano de Oliveira, matricula. nú
:mero 132.734. da função de Maqui
n1s~a Marítimo, referência XI, da
'1'. N. M.,.P. 1.511-003;

Pelas Portarias abaixe enum.e
radas, de ~ôrdo com o parágra
fo único, do art. 10 do Decreto
lei n.o 5.175. de 7 de janeiro de
1943, foram dispensados deste Ar
senal, os seguintes se.'"Vidores civis:

Portaria n. r 2$8, de 27. de maio
de 1946. 'Roque Sto1a.no da Silva,
matrí<:ul:l 261-197, T 51-0'13;

Portaria !l. Co 285, dI; 20 de maio
de 1945, José Manue3 da Roch&,
matrícula 608-253, T 61-Z90;

Porta.ria n.!" 297, ·de 27 de malo
de - 1946, PaUlin.o Antômo VIeira
Neto. mátricula 7\)0-275, T.
211-059;

Portaría n.O 287, dt 21 de maio
de 1946, Agos~inllo d&. Silva Lima.
matriculA 137-599.T 63-040;

Portaria n. o 290, de 23 de maio
de 1946. Ots.cíUo Rosa de Lima,
matricl1'n 261-1~, T. 32.279:

ORDEM no OXA N. l:' 22

Em 3 de junh' d~: 1946

Para conhecimento de todo pes
soal dêste Arsenal laço publico o
seguinte:

tem nesta Assem:bléia os seus repre
sentantes que juraram defender a.

. Classe Operária e () Povo Brasileiro.
Em nome da .minha bancad.a, <:.

bancada Com.unista, faço· o mais ve
emente proteste contra êstes remanes
centes do fascismo,enquistados ainà.2.
nc aparêlho estatal dificultando eatia.
vez mais a aproxiinação do povo corr..
o Govêrno que muito necessita do
apoio poPular no sentido de resolve=
os graves problemas de nossa terra.

Tenho en::. mão.s, Sr. Presidente,. a
lista das últimas demissões de operá
rios do Arsenal -de Marinha da Ilha
àas Cobras.

peço lJicença para pr~edet à su~

leitura:

tias Cobras uma Sucur521 do Senhor
Peraira Lira, com parés e outros cªr
rascos. et.c.

O Diretor do Arsenal de Marinha,
o Almirante Jlilk.. Novais Bittencaurt,
a.ge da maneira a mais reacionária
contra· os operá.rios, estabele<:endo tnn
regime de espionagem e prisões. ale
gando "complots" contra a sua pessoa
com o fim exclusivo de perse~ir

aquêles qt:e não comungs.m com os
seus sentimentos fascistas, e por isto
são demitidos sumàriamente:

A nossa bancada. Sr. Presidente,
tem recebido vãrias denúncias de que
o operário é ch:1IIlado a çamparecer
num gabinete fechad.o e aí é coagido,
pOr elementos de rev61"ler em. punho,
&. assinar um documento dizenào que
não pertence ma.is ao Partido Comu
nista. do Brasil. Resultado: sssinan
do ou não, sofre lá mesmo as pena
1idades ,de demissão.

Vejamos, Sr. Presidente, que são
'Os mesrncs ~étodos adotados pela po

. lícia do P!'ofess~r Lira, quand.O Quer
descobrir um plano Cohen Cl'l:1a1quer.

Mas. Sr. Presidente. esquecem-se
éstes senhores que o fascismo foi der
rotado militarmente na Europa pelos
exércitos das Nações tTr-..idas e que o
Brasil oomou parte ativa com os nos
.sos heróicos pracinhas que compunham
a Fôrç.a Expedicionária Brasileira.

EsqUecem-se tambéII1 qy.e o povo
brasileiro. depois desta guerra de li
bertação saiu mais consciente polltica
mente e está disposto a não ceder um
passo na defes? das liberdades. <::on
quistadns s. custa do' sangue de seus
melhores filh..oi.

A bancada. do meu Partido, Senhor
Presidente. estará. sempre nesta tri
bun.."l. na defesa intransigente dos di
reItos mais elexnentares do nosso
'PC'Vo.

Em discurso proferido nesta Casa, .
Sr . ?residente. peló ilm:tre represen
tante Dr. Gabriel Passos. disse êle·
com bastante a.cêrto: "Que não se
rf)mbate uma doutrinn ou uma fê
com ~edidas violentas ou policiais"
e tem muita razão sua- Exeeiência,
põrque se a violência. barrasse a mar
che da História~ a socie<iade não ·teria
.atrav~a.do várias reg1tnes. O nosso
Partido, Sr. PreGidente. é tl,.'n ·parti
do Te<x:lnhecido legalmente pelo Tri
bunal Elr:ltoral, portanto tem o mes
mo direito como outro qualquer Par
tido de fazer propaganda. de seu pro
gra.ma, e ainda mais, 81'. Presidente,
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roTtaxis n. c 291, d~ Z3 de maio
de 1946, GUilherme Renê Arantes,
:matricula 608-965, T, 32.222;

Porta:ria n. C' m. de 23 de maio
de 1946. LUis Vilela. Ferreira. ma~
trieula 136-81(', T. 100-286;

Porta.ria n. o 293, de 23 de maio
de 1945, Válter PaUlS dos Ss.ntos,
matrieula 139-451, T. 261-224;

pbrtaxia n. ( 294., de 23 de ~o
de 194õ, Nilo Pires Branco, matri
cula 262-133, T. T78-()'11;

Portaria n. o 295, de 23 de maio
de 1945. Aurélio Pereira &osa, ma
tricula 134.424..

Arsenal de Marinha da Dha das
Cobras, em 3 de junho de 1946.
- Julio Regis Bittencourt, Vice
.Alm1r&.nte. E. N., da R.. REM.,

o CONV"0 Diretor gerpl".

"ORDEM: DO DIA N. o 23

Em 10 de junho de 190t6

Para conhecimento de todo pessoal
õ&te Arsenal faço público o seguin
te:

xv
Pelas Portarias abaixo enume

radas. de acôrdo com o parágrafo
único do Art. 10 do Decreto-lei
n.- 5.175. de 7-1-1943, foram dis
~os dêste Arsenal os se
guintes extranumerâr1os-dJaris
tas:

Portaria. n.o 301. de 30 àe malo
de 1946, Otávio Rocha Filho, ma
tricula. 7oo.38l. T. 54-071 dispen
sado a. pedido;

Portaria n.0 302, de 3 d~ junho
de 1946, Jaime Lucas Borges, ma
trícula 608.178, T. 777-023, dis
pensado a pedido; .

Portaria D.o 304, de 3 de junho
de 1946, Just1no Maciel José Fran
cisco. matricúla 134.635.· T. 110
742, disPenSado a pedido;

Portaria. n.O 278, de .13 de maIO
de l!*'6, David Rollm de Moura,
matr1cula 136.126. T. 31-031, dis
pema pOr conveni!ncla. do servi
ÇO;

Po:t:u1a. D.O 279. de 13 de mnto
de 1946. Antônio Bento, matr1ctna
134.390. T., 172..184. dispense. por
conveniência do serviço;'

Portaria n.o 298. de 29 ele m.a1o
lie 1MG. Antnío Gom~ de Lffmr.:
matrícDla 136.366; T .. 31-2'2'9. cUs
pe:csa por con~en1êoc1a. do, seni-
to; -

Portatia. n.o 299, de 29 de~
de 1946. Genésio José GonÇalv~,

. matrícula 608-462, T. 31-729. &
pensa. por conveniência do ~ervi-

ço; .
Portaria n5' 300, de 29 de Inã.lo

de 1946. Cândido Silvestre, matr1- 
cuIa 136.162. T. 31-067, dispen
sa por :::onveniência do serviço;

Arsenal de Marln....lta da Illia c:i&
Cobras, em 10 de junho de 1946.
- Júlio Regis Bittencourt. ~V1ce.

Almirante, E.N., da R. Rem.,
Conv., Diretor-Geral

Mais uma vez, Sr. Pl"es1dente, dei
xo aqui meu veemente protesto con
tra medidas arbltrãrias que se estãiJ
tomando em relação a trabalhadores
do Arsenal de Malin1Ur,-na-~Ilha das
Cobras. porque o Sr. AIm1rante Júlio
Regis Bittencourt está cercado de re
manescentes do lascfsmo.

Como trabalhador daquela. Ilha, co'"
nheço todos os que alí -labutam, in
clUSive eletnentos fichados como in
tegraUstas. participantes do ataque ao
Palácio do· President.e da Repúblk<t
daqtreia-éD.o.ca. -Sáo êstes os homens
de maior coiina.nça--dO- Sr~._Almirant~.
os seus secretários, os que :es~o .-eni-.
postos de tmportAncia do Govêrno.
~ prec1so que o Sr. General Dutra

se lembre de que o povo brasileiro
anse1a. por um regime democrático. .
Por isso estamos aqui para elaborar
uma carta constitucional democráti
ca à aJ.tura das concUções novas cria
das DO mundo pela elJminação mill..
tar do nazi-fascismo e para. a qual'
s. Ex.lI. terá o apoio do pOvo, do::s
trabalhadores c especlaImente do.
Partido Comunista, sabendo-se Uvrazo
de todos êsses elementos fascistas,.

o para..fasclstas, elementos rea.cionã
rios. quinta-colunas reconhecidos pe.. o

los jorro.a.1s desta capital, que I:.lOSt;ra...
ram bem ao' povo bras11e1ro Quem sâc,).
êles.

Em. o que ,t1nh& ':\ d!zer. <Muito
bem; muftt) ~.)

O. SR. MAtJRo1CIO GRABOIS '
Sr. Presidente, peço a paIana, pela.:
ordem.

O SR. PRES:DENTE - Tem 'lt
palavra o nobre Re!Jresentante.

O SR. MAUEICIO GRABOIS (.)
- (Pela' ord:em) - Sr ?residente, to...
àos os pa.1'tidos pollt1cos '1"8.cUts.dcs nc
Distrito Federal, na última. eleição de

(*) Ná<I- :foi ~..sto pelo orador.
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2 .de ãeze...'>1'lbro desfralciaram a ban
deira da sua autonomia, e. assim pro
cedendo, corresponderam aos anseios
da população d~ capital.

A luta pe1a a.utonomia é do próprio
povo carioca.. Em.. 1930, quando do mo
'rimento da Aliança Liberal, que mo
billzou a pOpulação brasileira, embo:-a
traída posteriormente, havia em seu
programa. relvindica.çóes da massa po
pular. Entre essas reivindicações da
.AJia~ça Liberal constava a aútonorma
ào Distrito Federal.

Foi, portanto, em conseqüência das
reiv.indicações da população cal'iooa
:Pela autonomia do Distrito Federal,
que esta foi inscrita na Carta de 1934.
Y' i êsse o compromisso pÚblico assu
l::lido pelos dirigentes da AUanç3, Li
beral. em 1930, para com o povo ca
rioca..

Na plataforma lida, na Esplanada
_"" Castelo, àiZia o seguinte o candi
dato de·então:

"Opinamos" pela aut<:lnomia da.
Capital da República. seria tem
po, aliás.· de se lhe reconhecera.
maioridade política e administra
tiva._ quando mais não fô..c:;se pela.
i.mprestabilidade da curatela que
se lhe deu.

OUtras razões, porém. que estão
no conhecimento de todos, concor
rem para tornar oportuna, agora.
essa fundaznental modificação.

EsColhendo. por iDic1ativa pró-
pria, os seuS governadores, poderá
o Distrito tomar-lhes oontas di
retamente. f1seaUzé.-los com efi
ciência. como é da. essên~ia. das
inStituições republicanas.

Não é justo, nem é lógico. afi
lIal. que se continue a deixax de
reconhecer à maior e mais adian
tada das capitais do Brasil a elé-

.' mentar capacidade adminlstrati
VR•. atribuida indistintamente a.
todos os componentes da FOO.cra
ção. ~inda àos menos prósperos e
cultos.'~

'.AssUn. a autonomia do Distrito Fe
deral. consignada. na. COnstitUição de
19M,. foi uma promessa feita ao povo
brasileiro.

O Sr. Aureliano Leite - Como to
Gas· as pl'onlessas que se. fiZeram
nessa. célebre fals da Esplanada ~o

Qa.stelo, acentue V. Ex.
O SR. MA.'URICIO GR.ABOIS

V Ex. deOaterá. quando j~r opOr
tuno. os problemas de ord~ política,
ligados às llremessas feitas na EspIa.

. l1aIda do Castelo.

o Sr. Aureliano Leite - V. Ex. està
se referindo. justamente, a essa parte;
portanto é pertinente, meu aparte.

O SR. MAURI<:IO GRABOIS 
Sem dítvida. a. promessa consigna.d.a.
na Carta de S4 nã.o fOI cumprida.
posteriormente. O poV'o carioca foi
traído nas suas aspirações. quando o
mundo marchava. para o facis:::lo e
Hitler predominava na polltlca. inter
nacional, vacilando, então. muitos de
~ocratas na defesa de seus princí
pIOS.

A luta pela aut<lnomia. como dis
se. é pela democracia; portanto,.
aquêles que se ma.nifestam contra a.
autonomia, São inimigos da derno
t:r:\C:::t.
Q~ndo se procurou negar a demo

craCIa em nosso pa!s. liquidando com
as liberdades. o l1rímelro passo, ()
passo inicial foi cassar a autonom.1a.
cio Distrito Federal. Todos sabemos
que a. experiência inielal foi o fecha
mento da Câmara Municipal. antes.
mesmo, de Se fechar a Câmara dos
Deputados. Todos conhecemos o que
foi o golpe de Estado de 10' de no
vembro, de caráter orC:-fascista le
vado 3 efeito no período em Q'ue o
fascismo estava em ascenção no
mundo. Foi. justamente com a ins
talaçã,o do chamado «E~ado Novo"
do regime de DitadU-."a. que foram li':·
quidadas tôdas as liberdades e .se
cassou a autonomia do Distrito Fe
deral.
por~nto. a luta. por essa autono-

tr'..ia é o prosseguimento da luta. pela.
Liberda.de, conseqüentemente da lu
1:2. coritr=. a ditadura. Os que apre
goam que o Distrito Federal, não
tem direito de se governar, de esco
lher o seu Prefeito, estão. na prãti
ca, estimulando aquêles que preten
dem golpear a denlOcracia em. nosso
pais.

Os antagonistas da independência.
administrativa da C3pital da Repú
blica argumentam que, se esta lhe
tôr concedida. haverá profundo cho
que contra. o govêrno da cidade e o
federal. Incontestàvelm.ente, o argu
mento não Pl'OCP.de, não convence.

Só se justificaria se as coisas fi
cassem, como na época do Estado
Nevo, em que os govel'nadores eraI:1
simples mandatárlos do· Presidente
da Repúbliea. porque um Prefeito
eJeitcJ em nada se c.hoca com a. admi.
nistração federal.

Ora. êsse mesmo ?..rgumento jus
tificaria cassar-se também a autono
mia de S'o Paulo e dos c!emais Es-
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tados d:l Fede~ação. Ao contrário se
~ Prefeito não fôr el~ito em ?leito
livre. mas· escoUtido pelo Presidente
da República. ai, sim. iremos encon-·
trar dinculcades,porque baverá pr(}
fundas diverg~ncias entre a Câmara
mur..icipal e c prefeito·. O Partiria
que ob,tiv:;r. na Câmara m.unicipal.
a, maJona de vereador es. natural":
mente. se houver eleição livre do
Prefeito. elegerá êste P:"efeito.

1'.1as a<:onteceo contrário se o ?re
feito fôr nom~ado pelo Presidente da
República, porque poderão ter contra
si a maioria ou a totalidade dos
membros da Câmara municipal.

Não há dúvida tLlg'..lllla de que t,o.
dos os Partidos do Distrito Fedenl
têm como bandeira 3. autonomia.

Qual. portanto., a posição dos 'Ve
r.eadores eleitos. pe~te um Prefelto
não escolhido pelo próprio povo?

Ai. ~im, é que haverá profundo-
choque entre n Câmara Municipal e
o Prefeito :n§.o eleito.

Outro aspecto que os inimigos da
~utonomia procuram. ~presenta.r é o
de' que se trata de uma cida.de cos
mopolita, que r~ebe em seu seio
estrangeiros de tôda procedência, ho
mens de pass3.do ~ãa explicado, que
fazem fortuna. aqui e se retiram· a.pós_

Tal argumento envolve uma pr()-·
funda injúria ao povo C2.tioc~. O
número de estrangeiros no DistIito
Federal é bastante reduzido. Não
se Justifi<:a <:assar a autonomia de
cêrca. de 2 milhões de habitantes de
vido a um númerc. ín.fimo de estran
geiros' que aqui Vivem.

Trata-se, pois, de argumento im
procedente, sem nenhuma. razão de
S~_ .

Outro motivo é de que existe gra.n
de efervescência política no Distnto
Federal. N:.ão é exato. en.tretanto..
O q:ue há - e que -a • 'População dests.
-eapltal tem uma. grande educa.ção

política e, por isso, partí~ipa ativa
mente da. Sllil. vida. pública...

Ora, isso não representa t:.!Il mal
ao contrário. é índice do desenv<>lVi':
!1?-ento do povo, significa .que o ca
noca merece escolher seu Prefeito e
~rova. que essa movimentação poiJ
tl~a faz pressâõ. sôbre o presid.ente
da República.. ficando êste exclusiva
mente sujeito à. vontadepopuIar.

Nos momentos mais difíceis da. vida.
política. qual tem sido a atitude d.s.
população do Distrito Federal'} Ela.
tem se colocado sempre a<. lado do
direito, da. democracfa. e da. justiça.

Ainda há pouco, durante o período
e:n que o Brasil foi vítim.::t' da. agres
sao bruta! da· Alem~'la nazist:L,
quando no:-sos nàvios--forarn-torpedea
dos, que vunos? O povo clIXioca co
locand~e acima das divergênciai pc>
!íti<:a.s e de quaisquer nreferências.
foi à rua pedir ao govêmô que decla
rasse & guerra à Nação agressora.

Trata-se, portanto, de l.:ma reivin
dicação do povo do Distrito Federal 
da sua cOOlpleta autononrla com ~
e!e~~o__1?refeito. -

Se isso não--bastasse... ---p~ertamos
comparar os dados referenteS-a--~--

r~ad~ção ~ederal. .par~ 'Ver como _o
DIStnto contrf.bui. poderosamente
para a sua, :receita orçamentária.. '

Tenho em meu poder dados extraí
dos .dos balanços gerais da Uniáoo-.
-::elativos ao exercício de 1944. Por-

. esses dat!os constatamos que o I)is
trit~ F~d.eral concotte, para a. receita.
Ol"üiná;1":&', com 39% do totá.1 da atte
cadaçao. e, para a renda extraordí-
náTia. com 67%. .

Relativamente à contribuição dos
F.stados . e Muni~1pios, a~rcenta.gem.
atribuída M Distrito Fed.eral sôbre
2, receita., é de 14,48% e, sôbre' a des
pesa, de 13;56%.

El-los:

FmAl~Ç";'S DA UNIÃo

Dados txtraidos dcs "BalançOS Gerais da. União relativos ao
eJi.erdcio de 1944"

Distrito Federal Total %
'. Cr$ (a) Cr$ (b) a/b

~~~.ao~=ántária .... ,.. ..... 2.907.931.583 :7.366.199.222 39,5
R"'-..l~ Y:'-tr" ~~_;.':""'."""" 2.331.023.816 6.509.169.8õS 3S.s
_~ On..uu.,.na. 576.910.868 857.029.356 57,3

. Excl~do-se Sáo Pau1o, qUE: arrecadou 33,3 % da Receita Orça.rnen
tári~, vetifl<:a.-se que o .DiStrito F~d:el'al arreeads::ldo 39,5 % _supera. a to
'taliaade dos outros Estaçt(ls.vs, quaJS juntos arrecadsI1l-m apenas 27,2 %.
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Principais titulos da Renda Ordinária

I

Distrito FederaZ
cr$ (a) .

Total,
~(o)·

%
alo

a) Importação, entrada, saída
e esta<lia de navias e aeto-
naves. etc , .......•

b) Impôsto de Conumo .... s
c) Impôsto de Renáa e pro
_ ventos de qualquernatu-

reza .....................•
-d,) Impôsto do Sêla e afins ..

n Rendas Patrimoniais .
m Rendas Industriais .nr RendjitS' Diversas .

378.176. BGI
476.6OS.4~2

725 .20'7.036
34n.535.516
157.278.979
94.1~7.419

159.04S.Ô14

902.438.736
1.947.126.904

2.037 .506.360
7~2 .65-7 .309
164.409.4:44
379. &75.106
333,462 .lB7

41,9
24,5

35,6
45,9
95,7
24,8
47,7

EsTADos E MUNICÍPIOS (~)

Execução orçamentária segundo as uniciades da Federação
-

Ano de 1944

Despesa.

% do D.F. Despesa % do D.F.
s/demais slàeinais
unidades .efetuada unidades .

1854 % .63.191' 1449 %
304 % 110.633 828 %

1943 % 47.526 1926 %
2362 % 43.405 2109 %
1270 % 71.370 1283 %
248l?- % 39.840 2297 %'
1391 % &7.779 1351 %
395 % 255.477 358 %

2113 % 42..737 2142 %
1943 % 49.. 69'! 1842 %

330 % 301.151 304 %
124 % 766.943 119 %.

1095 % 85.593 1069 %
. 367 % 304.417 3GI %

ar 915.514 li'

41 % 2.463.275 37 %
'"565% 181.117 505 o/q
939% 103.090 I 888 %
129 % 750.274 122 %

3151 %' 36.303 25-22 %
1505 % 53.012 17'2:T %

6.752.3'i&

54.811
126.485
52.315
43.029
80.003
40.979
73.066

257.248'
48.103
~.310

307.':12
818.702
92.707

276.720
1.016.396
2.505.232

179.772
108.294
785.570
32.261
67.531

Receita

arrecadada \
. ,

Il Receita

~_I----'r-----I-----I-----
Unidades da Federação I

----o

Amazonas .•...........
Pará. ." .......•...........
Maranhão . o' ~ ••• ," ••• o ••

Piam . . ". o •

ceará. o o ••••• " ••••• o o ••••

Rio Grand-e do Norte' ... o

.Para.íba . . ...•....•......
Pernambuco . ..: .
Alagoas ..••.• , ....•..••..
sergipe , .
B5.hía . . ....••......•... ,.
Minas Gerais . . ..
EspIrito Santo .
Rio de Janeiro .
Dís~to Federal . . o

São ~aulo o •••

Paraná. ........•• " ••. ,
Santa. Catarina ..... o' •••

P..io Gra.nde do SUl • . .
~to Grosso "

..G-oiaz •••••••••.•.•••••••

... PDrcentagem da receita do Distrito Federal sôbre o total
da receita arrecadada . . ............•. ',' . ~... . . . . . .. .. . . . . . . 14,48 %

... Porcentagem. da despesa do Dtstrito Federa1 sõbre c total
da c:iespesa erett~.(j,d:a • •••••••••••••.••••.•••..• "••••••• ~ • • • •. 13,55 %
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Poreentagem de estabelecimentos comerciais e industriais ata.ea.distas
do Distrito Federal sóbre as capitais dos Estados, conforme inquértto do
I B G E em Novembro de 1944:

Estabelecimentos informantes . 35,85 %
Vendas . . .. _ iI oi' • • 33,51 %

Total de pagamentos de impostos .

(*) Não inCluídos os Territórios.

Indispensável se to~na, portanto, Sr.
Presidente. que na Carta Mágna que
esta.mos elaborando fique assegur-ada
a autonomia do n:strito Federal.

O Sr. Caires de Brito - V. EX.a
permite um aparte? Devemos consi
derar que quasi tôda eSsa grande ren
da do Distrito Federal é aplicada e:m
meia dúzia de bairros grs.n!inos, jus
tamente· porque o Prefeito MO assu
me compromissos perante o povo.
_ O SR. MAUR!CIO GRABOIS - O
nobre colega tem tôda razão. Justa
mente no período em que a popula
çâo do Distrito Federal conseguiu ele
CU seu Prefeito c Dr. Pedro Ernesto;
a êste foi pOs$ivel beneficiar graXlãe
parte dessa mesma populp,ção. Duran-
te a administração do Prefeito Ped::o
Ern~sto foram .esolvidos, nác digo to
dos, mas milites problemas relaciona- ~

_0& co:n a saúde pública ~ a edu~~~

ção. Qü.e ~~csen('iamos, pt,rém. pos
teriormente, quando foí escolhido um
p!'efeito pela vontade do então Di
tador? O povo não foi beneficiado.
Ao contrário. somas enormes foram
gastas, em det~ento do bem pú
blico, com- a finalidade exclusiva de se
executar obras suntuárias.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre Representante estar findo o
tempo de que dispunha.

O SR.. MAURtCIO GRABOIS
Finalizando. Sr. Presidente, desejo
fazer um apê!o a tôda a AsSembléia,
para que não deixe desolada a popu
lação do Distrito Federal e não falte
àquilo que prometeu ao povo dest~
terra.

Di.-ijo-me, particularmente, aos Srs.
Senadores e Deputados que sei a uto- •
nomis-tas, no sentido de que, unidos,
formando uma frente única., se esfor
cem junto aos :res~t1vos Partidos pa
ra que assegunda seja. a autonomia
cio Distrito Pedeml. CVuito bem; mui
to bem. PaZm4s.)

O SR.. PRESIDENTE - Está finda
a hora do Expediente.

39,42 %

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Comparecem mais 170 Se}lhores

Represcntantes:
Partido Social Democrá.tico

Acre:
Castelo Branco.

Amazonas:
Valdemar Pedros~

\

Parâ:
Magalhães Barata.
Alvaro Adõ:ffõ. .
DuartE de Oliveira.. 
Lameira Bittenoourt.
Carlos Nogueira.
Moura Carvalho.

Maranhão: .
Clodo~ Cardoso.
CreponFranco.
Vitorino Freire.
Odilon Soares.
Luis Carvalho.

Piauí:
Rena.ult Leite.

Ceará: -
Moreu-a. da Rocha.
Frota Gentil.
. Rio Gra.nde do Norte:
Georgino Avellno.
Díocléclo Duarte.

Paraiba.:
José Joflli.

Pern&.mbuco:
Etelvino Lins.
'Agamemnon Ma.gaIhies.
Jarbas Mara.nbãn.
Ferreira. Llm:..

. Ala.goaz::

Telxe1l'a de Vasconcelo.!.
Silvestre Pérlcles..
Afonso de Csrvalho.



"

Sergipe:

Graco C~rdoso.

Ba~a:

AI ' "Pinto eLXO.
Laurc de Freitas.
Eunápio de Queiroz.

Espírito santo:
Henrique de Novais.
Ari Viana.
Carlos Lindembe!'g.
Eurico Sales.
Vieira de Rezenàe.
.Alvarc castelo.
Asdrubal Soares.

Distrito Federal:

Jonas Correia.
José Romero.

Rio de Janeiro:

Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Amaral Pel.x<lto.
Eduardo Duvivier.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.
Heitor Coilet.
Erigido Tinoco.
Miguel Couto.

Minas Gerais:
Benedito Valadares.
Juscelino Kubitschek:.
Pedro Dutra.
João Henrique.
Cristiano Ma<:hacio.
Augusto Viegas.
Gusta.V() Capsnema.
Rodrigues Pereira.
Celso Machado.
Olinto Fonse<::<. .
Lair Tostes.

São Paulo:

Cirilo Júnior.
Gofredo Teles.
'Antônio lileliciano.
Cesar Costa.
Costa Neto.
Horácio !.ater.
Lopes Ferraz.
AtalLba Nogueira •

..João Abd:1.111.. .

Goiás:
..J(Io!io d'Abreu.
Galeno Paranhos.

Paraná:
Flávio Guiinarp.-es.
Roberto Glasser.
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Fernando Plores.
Munhoz de Melo.
João Aguiar.
Aramis Ataíde.
Gemi Júnior.

Santa Catarina:

Ivo d'Aquinc. •
Roberto Grossembachec.
Rogério Vieira.
Hans Jordan.

Rio Gra.nde do Sul:

Getúlio Vargas.
Gastou Englert .
Brochado da Rocha..
Elói Rocha.
Teodomiro Fonseça.
Damaso Rocha.
Sousa Costa.
Glicério Alves.
Mércio Teixeira.
Pedro Vergara.
Bays.rd Lima.

UniéÜJ Demoerãtica NaciofUtl

Pará:

Agostinho Monteiro.
Epílogo Campos.

Maranhão:
Alarico Pacheco.
A~tenor ~ogéia.

Piauí:

. Esmaragdo de Freitas.
Matias Olímpio.
José Cândido.
Coelho Rodrigues.

Ceará:
Bem Carvalho.
Fernandes Teles.
José de Borba..
Leão Sampaio ..
Edgar de Al"fUda.

Paraiba:
Vergniaud Wanderley.
Joáo Agripino.
Ernsni Sátiro.
Osmar AqUÍno.

Pernambuco:
Lima Cavalcanti.
Alde Sampaio.
Gilberto Freire.

Alagoas:
Freitas cavakant1.

Bahii:·

Aloisio d.e Carvalho.
Jura.ci Maga,1.hã.es.

\



Otávio Ma.ngabeira.
Luis Viana.
ClemenU:. ~r:'a!ü.

Dantas Júnior.
.Rafael Cincurr. .
Alioma::, D::i.leep·o.
João Me~dEs.
Al...erico Fraga.

Espírito Sar..to:
Ll.lÍ$ Cláudio.

Dis!Tito !'~deral :
H:d 7:~ ilton z... C/gueira .
Eu.-: :ides Figueiredo.

Rio de .Janeiro:

Romão Júnior.
José Leonúl.
Soares Filho.

Minas Ge! ais:
José BorJ!àdo.
Magalhã.e:: I mLo.
Gabriel Passos.
Milt':lr. C:linpo:>.
Licurgo Cos1;a .

São Paulo:

Romeu Lourenção.

.Golãs:
Domingc~ Velasco.

MatO Gro~c~

João Vilasboas.
Dolor de Andrade.

Sa.nta Catarina.:
Tavares d'Amaral.

Rio Grande 'do Sul:

Flores da Cunha..
Osório Tuiuti.

Pc.Tt(do Trabalhista

Distrito Feder2.l:

Beljamin Farah.
Vargas Neto.
Gurge] cio .Am.a1"9.l •
.seg~ds.s Viana.
Benfeio Fontenele.
Baeta Neves.
Antônio Silva.
Ba!'I'eto Pinto.

Minas Gerais:

Leri Santos.
São Paulo:

Romeu Fia0.
Euséb!o Rocha. •
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Brasileiro

Paraná:
Melo Braga.

Partiilo Comu.nista. do Brasil

Pernambuco:
Gregório Bezerra.
A1cêdo Coutinho.

Distrito Federal:

Carlos Prestes.
Rio de Janeiro:·

Clá.udino Silva.

Sáo Paulo:
Osvaldo Pacheco.
Caires de Brito.

. Par:tidO RepV;tilicano.. ~

Pernambuco:
Sousa Leão.

Sergipe:

Durval -Cruz.
Amando .Fontes.

Minas Gerais:,

J . --'_.~
2.Cl Figue_G~·-

Daniel Carvalho.
Artur Bemardes.

São Paulo:
.Altino Arantes.

.
Partido pop'Ular Sindicalista

ceará.:
Olavo Oliveira.
Alves Linhares.

Babia.:

Teódulo Albuquerque.

Partido Democrczta cr..stão
São Paulo: -

Manuel. Vitor.

o SR. ALFREDO SA - sr. Pre
sidente, peço a palavra. pela. or~em.

O SR. PRESIDENTE ~ Tem a pa~
lavra c nobre ~presentante.

O SR. ALFREDO SA (~) (Pela or
dem.) - Sr. Presidente, solicitei a. ps.
Invra para requerer a lnserçã.o no
"Diário da Assembléia". do t.ele~ma.
qté terei oportun1~ade de ler, alusIvo

(• ) Não f 01 revistei pelo o~dor.
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a assunto já. cieoa....i(:o neste plr:nário
pela ilustre rep=esenta<;ão goiana. e
mz~ àois dignos Deputados míneiros,
Srs. WeUington Bt"aodão e João
:aenrique.

Sr. Presidente, também no seten
ttiâo mineiro existe uma grande zona
cuja riqueza se baseia na cn-açâo e

. eJq)ortação de gado pare. os I:1erca
dos do Rio de Janeiro e Bahia. Nela.
estão compreendidos os Municip.fos
de Jequitinhor..l7.a,' S.:.linas e Fortale
23., bastante distantes, na fronteira
com a Bahia.· '

A mes~.a situação aflitiva, que cas
tiga o TriáIlgulo ~eiro e a. zona
goiana, oprime e castiga os criadores
e invernistas daquela. parte do terri
tório de M'inas Gerais.

Pedem êles uma providênci3.: a de
que sej2 eu interprete de suas quei
xas e recla.mações ju:nt·) aos poderes
competentes. Como a tribuna é para
os representantes do "povo nesta Casa
o ~eio mais expedito, mais cômodo e
mais fácil de fazer chegar essas vo
zes ao Poder Executivo, .sirvo~me da
ttibUna. para- lér o telegrama. que em
seguida passarei às mão de V. Ex.-,
a fim d~ ser inscrito no •• Di<irio ela.
.ilssembZéia'~;

"Respeitosamente vimos apelar
elevado espírito vossência sentido
ser solucioIlRda. angustiosa. slt;Ua
ção financeira -deste municfPio pt
Nossa única fonte de rendà é o
boi para corte pt Exporta.z:cos
anualmente nós e munictpíos cir
cuoviziIlhcs cerca. de cem mil bois
para. os fl'igorUicos do Rio e B\\
hia pt Sntretanto até presente
mol1lento vg estamos'com 30 nossa.
exportação paralisada vg nOssas
pastafens crestand<l vg asso~ba
àos compromissos vg atingWdo
escasses numerârio até mesmo pa
gamento 1Inpôsto pt Fazendeiros
deste Mlll'11cípio vg abaixo ..assina
dos vg contamos empenho mterês
se vossên~a. perante pOderes com
petentes· vg provldênc1a escoadou
ro nosso principal produto ou pe
rante principais estabe:edInentos
baü:::i:'ics nos sejam concedidos
n()',-~ créditos e prorrogação pra
zo e1eve.da est1nJ.a. e conslãer3ção
Jequitinhonha ~g junhC? de 1946

.Nelson Ferreira Sousa 'Dr. José Ta
vares" .

~a o que t.iIilia a direr (Muito
bem) •

o S~'. paE5IDEl'i"TE: - Tem a pa
la\r~c.. c $1'. JUl':m(ür Pires.

O SR. J'URANDIR PIRES - Se
nhor Presidente, desejo encaminhar
à Mesa um reqtlerimento, numa hora
e:n que o BraslI acorda para o regi
me da lei e quando em vários se
:'::2'(;S da ati\1dade l1~cional essa lei
n:io é cumprida} devido à persistên
cia do conceito advindo do Rei~Sol

de que "L'J::tat c'est moi".
O ~eq~;:;l"im.ento é o seguinte:

!\EQU~TO R.O 258. DE 1946

Solicite. informaçóes ao GO'Jt:r
no s6bre cl~siJicação de servido
res de empresas jorna.listir:as~ in
COT:P01adas (to patTi,n.ôr..io da.
União.

Regueiro a V. Ex.1I. que soliCite do
governo que informe:

a) Si as emp~êsas jornalíSticas in
co-rporadas ao patrimônio da União
classificaram. os seus servidores nos,
pa.drões reajustados pela. lei ou Ee os
reclassi!ica:ram em caxgos düere:ltes
dltQueles que vinham exercendo?

õ) N{) east) <ie tetem cumprido o d.is
positivo legal, como se explica a alte
ração decadente nos sssenta.m.entos-·
d~s carteiras profissionais desses jor-
l19.listas? '

- Sala. das Sessões 27 de junho de
1946. - JU'randil' Pires.

Era o que tinha a dizer. (Muito-
bem.}

O $R. PR&'SIDENTE - Cuznpro o
doloroso dever de comunica.r à.- ASsem-

o bléia o falf'<:imento do PresIdente da.
RePúblie~ do chile, P. Juan Antonlo
Rios, conforme comunicação o'!ieiaI.,
q~ acabo tle ~be!'. Sõ'oTe essa in~
!austg. noticia. acha.-se sõbre a mesa
o seguinte-

REQtreRlMENTO

Requeremos seja suspensa a. sessão.
em sinal de profundo pesar pelo fale
cimento do eminente estadista D.Juan,·
An.tonio Rios, presidente da. Repú
blica do Chile, à qual nos ligam laços
de tradicional amizade. ~

sala das Sessões, 27 de junho de
19~. - pro,d.:) I!cllll. 0- JOSé BO'ni~
jiJ.cio. 2.. Otavio MCZ11.gobeíra. 
Acurc:io Torres.

O SR.~ - Vou sub
meter à. vo.tação I;) Tequeri.m.en~o•

O SR. JO&t BONIFACIO - se~o
nhor 'Presidente,. peço a. palavra. para_
encaminhar a \·otaçáo.
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atual presidente Rios tem a vida dece-
. pada, quand.o se esp~:ava pudesse êle

<:oncluzir a grande nação através de
novo pleito presidencial, para rea.fir
mação d~ regime democrâtico.·

Sr. Presidente, dentro as n~ôes

sulamericanas, pode-se dizer QUe o
Chile é das que maior. estima. e leal
amizad~ dedicam ao Brasil. :.mll~de
que vaI por mais d.e um século e ja-
ma.is f{)i toldada pOr qualquer nuvem,
por qualquer dissenção de caráter in
ternacional: pelo cont.."'ário, as rela
ções entre o Cbiloe e o Brasil têm sido
sempre das mai~ estreitas e das lllais
profundas. Pude verliicar, pessoal
mente. em cidades peque:las d.o 1:ntc
rior do C.hile, retratos a óleo de ,
D. Pedro I e de D. J"oão'VI;-evidente_
prova de que alí se cultua a amizade
pelo. Brasil. "

O principal iogradourc público de
s.antiago cio .Jhile t~m o nome d~

':Praça B~asil" e os _encantos da vida.
que entrelaçam as duas nações se po
dem dizer aizída.. m~is acentuados por
uma minúcia que não é extranha. à
vid~timento. \

E' que, Sênnores~·-a-UDiYer.sidadedo
Chile está situada na "Praça Brasil"'
e ali os moços e moças, num convívio
que pe- "dura todo o curso acadêm!<:o.
entretêm suas relações. Pode-se di.ze.r
que grande parte' da famflia, em Sa.n
tiago, tem suas otigens sentimentais
na Praça. Brasil.

Isso constitui novo elo de encanto
para as novas famílias e soUdês, na
memória delas, para as relações entre
chilenos e brasileiros.

Senhores, aqui no Brasil mantere
mos sempre essa a.m.izade, para. sall
entar actma de tudo. como ê!es o ~

zem conosco, os nomes de:; ~e-
chilenas- "

Juan Antônio Rios, Chefe de ~tado
que tlesse momento desaparece do ce~
n.ário sulame:icano, teve. na oolitica
lntemacfonal dos últimos tempos.
como na pol1t1ca nacional. posição
eminente, revelando-se individualida.
de poderosa e, mais do Que tUdo. dan
da.nos extraordtnArias provas de Que
são possfve1s os entend1m.entos I.JOli~
ticos para concorrer. da. melhor !nrma.
- 'sem ficar-se ad!strito a determi
nado número de idéias - no ·sentiào
de oami."1har para a res.lização da.
democracia.

Senhores, o' Partido Social·Demo~
critico associa-se às homenl'lgens or~
prestadas ao preclaro Presid.ente do
Chile. Entend-e, assÍIn. cumJ)r1r um
dever patriótIco e deixar em nosses

o se. P.RlESIDENIõE Tem a
palavra o nobre Representante.

O SR. JOSE' BONIFACrO ("e) 
-Sr. Presidente, <:om o desaparecimen
to do Presidente Rio.s, da República
do Chile, procedeu-se. sem dúvida, a
um sangradouro pxofundo no estuá
no caudaloso dos grandes homens
sulaInericanos. :Mas nem por isso se
interrompeu a vocação histórica, a vo
cação democrática do povo chileno,
que teve na personalidade intrépida
do Presidente Rios a srn:. grande, a

. sua imensa e~ressão. (Muito bem.. )
A União Democrática Nacional, pela

minha palavra neste instante. reque
:rendo à Assembléia um voto de pesar
e a suspensão dos seus trabalhos, nada
mais faz do que prestar justa home~

nagem ao cidadão eminente, ao ilus
tre politico sulamericano. A êle ~

pode aplicar o conceito da canção
lendária: "Os homens se sucedem
como as fôlhas dos bosques e as ondas
dos oceanos, mas a glória dos bene
méritos não se apagará, antes. há de
eresc<::r como o carvalho que opõe a
sua copa frondosa aos medonhos :lS~

saltos da tempestade". E, então, in
clinando-:se, agora, reverente diante
dá memória augusta do falecido de
hoje, a Assem.bléia Constituinte do
Brasil prestará,. não apenas uma. ho
menagem à república irmã, se não
também legítimo tributo à democra- _
eia sulamericana _ (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cummi~
mentado.) •

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
81'. Presidente, peço a pala\'I'a, para
encaminhar a votação.

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

O SR. AT.ALIBA NOGUEIRA 
(.) - Sr. Presidente, surpreendido
neste instante pela notíeia da morte
do presidente Rios, venho, em nome
do Pa.rtído Social •.Democt'át!co. tra
zer a nossa. homenagem sincera àquê
le que foi, no Chile, um do.s maiores
.amigos do Brasil.

Lamentamos a perda do eminente
estadista, quando t1.\do indica.va. que
-êle poà1a levar por· diante os idciais
que o leva.ram ao goremo.·

O Ch1le é profundamente golpeado,
pela segunda. vez, com a morte de
um presidente elll pleno exercido. O
anterior. homem pujante. cheio de
vida e de trabalhos, caiu quando ain
da lhe restavam meses d~ govêrno. O

(0) Não foi revistc- pelo orador.
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ans.1s uma .palavra de saudade pela Eis porque a nossa atitude' não é
pessoa que, s'empXe ·estremeceu o Bra-' formalistica, eis porque nã.o se tra
s1l:. ~ ta de uma atit;p'de acadêmica ou. li-

Com a manifestação que neste mo- . terária, .::nas é uma postura de ho
mento fazemos em reverência .ao mens que compreendem os grandes
grande estadist.-'l. sulamel'icano. dese- destinos dos povos e, nesses povos, o
jam.os afirmar Zoo povo chileno que, grande destíno que estâ reservado
nas horas de alegria e nas de profun- para a América. E a América,. vol-
do pezU, ecmo34uelas que ê1e neste vendo Deste dia lutuoso os seus olbos
m:omento a.travessa, sempre estaremos para o povo chileno e acompanhando-
ao .seu lado. Lr.m.entando a grande o na sua dÓI, deve prometer, solene-
perda que acaba de sofrer, desejamos, mente,. aue trabal.'l9.rá de modo in-

· que o Chile dêle Se refaça e espera- cansável;. para a conquista da fali-
mos que.o grande ,paisa.migo .comun- cidade de todo povo mu...'1{Ual, aiasta-
ge conosco no culto à. memória dos tancJo os lobos das e.",:ploraçÓes e os

·grandes homeil.;, seguindo-lhes ao espantalhos da. guerra que d~g~neram
mesmo tempo o e:xemplo, para per- em mhéria., em fome, em ódIOS, em
feita· união da familia sulamericana. desgraças.
(Muito bem; muito bem. Palmas. Eis porque, Sr. Presid€pte e .S~-
OOTador é eum'Pri.,mentado.) r..hores Represent:lIltes, ncs bIasl1el-

O aR. CAl.'\1POS VERGA!.. _ Se- ros. daqui através dos A.Tldes, leva
mos o no~so coração ao grande, ao.Mor Presidente, peço a palavra, PaI'3. nobre. 2.0 amigo, &0 belv P'Jvo chi-

· encaminhara votação. Ieno e o abraçamos f:.-aterr..2.1ment-e.
O' SR. PRESIDENTE - Tem a vela prov3.cáo que o ·aflige. (!r.1'uito

p~vra o nobre Representante. bem. Palmas). ........

O Sr.' CAIviPOS VERGAL - Se- O SR: GURGEI., DO AMARAL -
·nhor Presidente', as banca.d3s dos Sr:; Presidente, peço a palavrã pa.ra
parJ.dosRepublicano Progressista. e . encaminhar 81 votação.
Popular Sindica.1ista participam da O SR. PRESIDE!'I.~_ Tem a pa-
expressiva e profunda homenagem
que fi, P-ssembléia Constituinte ren" lavra o nobre Representante.
àe ao povoclúleno, comungando com O SR. GURGEL DO .AM;.mAL _
êle em sua tristeza pelo· desapareci- Sr. PresideDte, Srs. COnstituintes, a,.

, menta de- seu eminente Cheie, gra.n~ ban-cada. do Partido Trabalhista. Bra""
de Presidente, e dedicado amigo. sileiro associa-se ao:voto de pezar pelô

Esta C?asa não pode;ia. tomar ati- . passamento ~dCi Presidente Ríoo,OCi>l"-
tude" mau; elevada· e sgni!lcatlva ?Ç .. rido no dia de- hoje. .;
memento, viste como ela constrwra O lutuoso acontecimento deixa cons-
n~vo él~ indestrutível qu~ ligará am- ternado todo o hemisfério, pOl'1lue O·
da ·mal5 o pC:C-'o. brasilen-o ao Pçvo Presidente Rios era o legít.imo re:pre-
chileno, que, ali3s; sempre :foram. Sl:ll" sentante de uma das maiores d.emocra-
ceramente amigos. Oy:oto, que hoje das da América _ o ChUe.
endereçamos a.o povo irmão, congr~- ,
ga-ncs nesta ro~ni!estaç2.o de ami.. Todos 'aqueles que tiveram a vent11-
r:ade, para reverenci.a.r· a. memória. de ra. de conJl<~cer o ps.is ~ão oetp sa-
um dos' mais ilustres e dignos cida- bem da atmosfera, do clima de aemo-dãos daAm~rica, que servirá. de' stm- eracla em que vive o pov~ chileno, e.
bolo para todo o continente e, fará nêsse e1lm2. de democn.cla, nessa' a.t-
que todos OS'povos amer:l.canos se unam mosfera. que constitue um exemplo pa-
indissc!uvelmente na conc;:uista de ra todos os povos da América. a fi~
uma neva vida de um novo' mundo . ·do Presidente Rios avult2.va· por suas
de uma nova 'én de uma nova c11Ji~ tnconfundíveis vh-tudes como cidadtto;
nzacro.·' .. .'. c6mohomem público.

O nome tio g:-ande Presidente ..Pa:- O Partido Traba1h1sts. Brasileiro iJÁO'
DOU:.. além do~ .!'~des: galgoU ·te..'TSS podUJ, deixar de se associar As home-
mUl~ além nas de ~ua'pâtria·para nagens que estão sendo prestmiaS à.
~raJ.a.r-se pell? contlDen<íe~. amer1ca- memória do pranteado morto. porc;:ae
nC!; 101 uma viaa consagraaa. ao ~ foi prectsamente.nogovêrno do Presi~
~~o. d~t~ Rios ~'Ue foi' chn:auwo ao poder

Foi um destmo Criado para fazer Partido rep.rê~ntativo de 1lm;!t -granóe'
novas harm.on.tzações !lO Objetivo do fôrça.pr-oletá.r1s.· no p2lis 1:nnão - O·
pan-americanismo. Partido Soc!a.l1sta 00 ChUe. .
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Foi justamente sob a pr.esldêncla do
-eminente estadista que a compreensáo
dos homens· públicos do Chile perce
beu a necessidade de levar a partícip:l'::'
do govêmo a :fô:-ça que- mais pode
concorrer para. dar à democracia. o
seu colorido llopular:, - 2. fôrça. que
representa: o pzoletarlado, o movimen
to tr?balhistll..

Nessa grande democracia em que
os partidos, de todos os matizes, vivem
e fazem a sua campanha de ·proselitlS
mo em que todos os 'Partidos têm. ale
rtar liberd&de e ple:la -part~c!p:lç.ão "na
W1ida pública, O' simples fato de um ho
mem se ter projetado DO cenário na
c10nnl é bem significativo e demons
tra; 2.. evidência, que 'êsse homem. pa
~ a nação, repres.enta alguma cousa.
mals, se torna. opr6orio ·símbolo ,da
De!:1ocracia. '.

Eram, Sr. Presidente es~as as p'3.la
vras que o Pa'!'t!do Trabalhjsta Br:t
si1elro, solidário· ne~te momento de
dor co-m o povo chileno, desejava. fa.
zer ouvir v nesh' C2sa. (Muito "bem;·
mu.ito bem. Palrf'..t:!s).

O SR. CARLOS l\LA..RIGE:ELA 
Sr. Presidente. Pf'CO a palavra. para
eDc2.m~nha'r a. votaçáo. .' . ,

O SR. PRESIDENTE - Tema pa
laVl"a o"llobré Representante. .

O SR.. CARLOS MARIG'HELA ..:..
6r. PresIdente. a. bancada do PartIdo'·
Com"nista do ':Brasil vem declarar qt1e
se sol1darjza· com as homensp:ens qu~
esta Casa orestfL ao povo chilenó na
hora ams.-rga p()!' que passa. quando
se anuncia o fR~edmento do Pres1-·
dente Juan Antonio Rios. E nem "p0
der.a. deixar de ser ~ !'s1m.,porque o
nosso PartIdo vib~9ndo· com os senti
ment.es demoerát~cos. nfi.o somente de
nosso povo, mas de todo o !Jovo do con- .
tinent~ amerkano. não pode deÚUl.r de
lamentar o pllsseunento de tã.o em!nen
te vul~.

O Chlle é UInOi Il1l.ç!to que tnarcll:!
para a dcmocrncla.. ~om.o o Br::.si1: é
n:'\c;'~o que sofre. tambaS-m. a. OlJres
s~o do imperialismo., aue tem B. sua
classe o'Of."rãt1a ntnda e~vt~';Rdá.. Co
mun«::uncs. portanto, nos mesmos sen
t1m~ntos cl~ br:t vo povQ chlle"no, e
também nos Qt'n~e 11 der que experi
menta no 1'i1omento ~m Que perde seu
Presidente. "

Dese13mosoue o 'DOVO ehUeno saitià
atravessaor estA. li.o:-nama.rga•. Iutan

- do. como vem fa:tendo a~nda.~" por con
.seguire. verdadeira. democraeia. den
tro de sua tens.; desejamos que "OS

. ".

homens que se encontram à frente do
poder saibam - compreender o . sent1·
mento de seu povo e possam ser leva.
dos adiante os seus ideais, para que
se instaure regime. de verda.deira" de
mocracia e de p:'ogresso, regime em
que a terr:\. não pertençá a-penas aos
gr~ndes senbores, eI'.fim que todos se
jam libertos e de5!rutem vida ~eliZ. '.

Estendemos a mão ao povo chileno,_
nêste instante, e, !azendo ~esta decla
ração, nos ascocia!:los às nomenagerus
prestadas, aqui, pelo passam~nto' do
Exmo.. Sr. Presidente Juan Antonio.

. Rios. (Muito bem; muito bem. Pa~
mas).

O SR. lrJ.ANUEL V!TOR - Senhor.
Presidente, peço a pz1avra,para· en-.
caminhar a. votação.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre RcpI'~sentante.

O BR. M..~LV1TOR(·) -.se":
nhor Presidente. Srs. Representantes,
não quer a bancada doPart~do De
mocra.ta Cri!5tão deixa.r de trazer,
tamJ;l~, a sua contricuição" à. home
nagem ~1m"·~-mome;n.~Q"soe presta à
memória do grande esfádIsta--'· sul
americano, o Presidente Rios.

Os ·dem.ocratas cristãos, vendê nêsse
glgante que tomba a expressão do

. verdadeIro d'êroocrata.; nesta hora em
que o mundo inteiro" constrói, com
tôdas as fôrças de seus. ideais, um
novo .edif1c~o social post~!fu.erra. asso
ciam-se também à homenagem com."' 
seu voto de pesa! e seu preito .de sau
dad-e a tão grande morto. (Muito 'bem;.'
muito õem. Palmas.)

O ·SR•. AMA..l>nJO FONTES -::- Se
nhorPresdente. peço a palavra, para.
encaminhar a votação. .

O SR. PRESIDENTE - T-em a pa
lavra o nobre Representan:te.

O SR. AMANDO PONTES - Se
nh<3r .P:i:esideIlte, pedi 2. pa1a.vm a.pe
nas para declarar, em nome do Par
tido Republ1-clUlo, que essa.'agre~i)
poUtlcatambém se associa.. com sin
ceridade. à homenagem que es~a.
Assembl~~ om .presta à m-emóI'1e do
grande democxata~ Presidente- Rios.
(Muito bem; muito bem.> .

O SR. aUARACI SniVEIRA· - Se"; .
nhor Presúiente, peço a ·p~lavra.. pela. .
ordem. .

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.
lavra o nobre Reproesentante.

. C-) - Não!o! revisto pelo ora.dor.·
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o SR. GUARACI SILVEIRA (*)
(Pela ordem) - SI'. Presidente. -SXs.

. "Repre3entantes, OCUpo a. tribuna, nêste ,
momento, não s6 paro solldarizarame
com as man:1testações de J2esar aqui
trazidas pela. morte do eminente es
tadista chileno, como também para
dirl:;U' à Assembléia UIna palavra. de
e:h-plicação pessoal antes que seja sus
pensa. a, sessão, nos· têrmos cio requ~

r.Unento eDl votaçá~. '
Desejo comunicar à Assembléia Na

cional Constitu1nte que às 4 horas da
tarde de hoje devem estar "presentes
no Gabinete do Sr. Presidente repre
sentantes do SupremQ.. Concilio da
Igreja Presbiteriana do Brasil e da
Oonfederação das Igrejas Evangéllc.as,
os quais vêm trazer a. sua solidarie
dade espiritual, moral e patriótica aos
trabalhos desta Casa, a fim de dar ;J.o
povo brasileiro' uma Oa..:-ta Constitu
cional à. altura. de suas' necessidades;
e também a 'sua solidariedade na; luta

'esp.1!"itual pelo engrandedmento mo
ra.l de> nosso povo, em. cooperaçã.o com
todo~ quantos estão áando. no mesmo
sentido, as energias de seus corações
ede seus talentos.

Como. de acôrdo com a justa home~
nagem-Que está sendo prestada ao

. ilustre estad1sta. falecido. vai ser en-~
cerrada. a.. sessão,' agrsdeço aos mem
br~s de todas as Datlcadas dos diversos

, Partidos e"Estados que particularmen
te já haviam anunciado o desejo de
assistir à recepção qUe vai haver I:O
Gabinete do Sr. Presidente; e o faço

. como· se· todos estivessem presen~,
jã que .não quero pedir aos nobres

, colegas que continuem por.mais tempo
Da Casa, até a, hora. ma.reada. <.Muito
bemr muito bem.). . ,

, O SR. ·PRESIDENTE - .Vou subme
ter àapr'eciaçãó da C~ao requeri..
menta. " . .
, Os Senhores que aprovam a $l>llcl..

taç§:o d~ suspender-se a sessão em 51...
na! .de proZundo· pesar pelo faleci
mento do eminente estadista n. duan
antOnio Rlo1.,· ?:residente do Chile,
QUe1rsL:t..)ev~ntar-se. '(Pausa.)
. Está l1'niÍúmemente aprovada.

A Mesa se associa à::; homenagens
prestacias . pela. Assembléia. ao grando
ho~""" público ch1lello.

Antes de levantar n sess~o, devo
dizer aos Srs. Represenumtes Q,ue,
como o dia de hoje não toi ("('l..,t.;~t!;rr~do

.ao );)rOJeto constituc1onal. qUe é o nosso
objetho. vou ....adiar para têrça-!e1rn.
õ)r~ o encerramento do :,mzo '·de
(ltscuss§.o. 1sso 'de ac01"do com s. base
que havts.mosassentado, de que só G&
computar.lam os d.1e.5 úteis.

Nestas condições, levanto a. ses~ão
el1l obediência ao voto da. Azembléia,
em homenagem ao Presidente Rios,
convocando os Srs. Represel'ltaItées
para a de amanhã., às ·14 horas. com a.
seguinte ordem do dia:

Continuação da discussão, 'em se
~ndo· t·urno, do Projeto da Consti
tuiçáo.

Deixaram . de ~ompareceT ,62 se
nhores Representa:qtes:

Partido Social Democrático

..... Am~onas:

!.teopolão Peres.
Pert?;ira da Silva.
Cosme Ferreira. ~

Pará~

Nelson Parijós.
,M$.ranhão:

Pereira Júnior.
José Ne1va.
Aíonso lY".I.Stos.

Piauí:
Sige!redo Pach~co.

Rio Grande do Norte:
Meta Neto.

Pernambuco:
Novais Filho.
Oscar Caneiro.
Osvaldo Lima..
Costa POrto.
Ulisses L1ns.
Barbosâ :L...ima.
Pessoa Guerra.

Alagoas:
José Maria.

. Sergipe:
Leite Neto.

Bahia.:
Aloisio üe Castro.
LUiz Barreto. '

Minas ~rais:

Rodrigu~s 5eabra.
Wellington Bl"an,dão••
José .,lkmim.
Untou P:ate".

'São Paulo:
Noveli Júnior .
Mertins Filho.
SUv10 de Campos.
José Armando.
Sampaio VIdal.
Bonórlo Monteiro.
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PaTtíào .Demae1'ata .Ortstão

" !artido .poiu..zar. SitidicalisiGt/ "
Pa±á: ','

Deodoro Mendonça."

c~
J02.0 AdeodaW:-

. .

.. ,

...... -.c:....

/'

São Paulo:. "".
Marcondes Filho.
Hugo Borghi. .~
P€droso J.1inior~

Berto Condé.

Partido .Com~;"istadó Brasil
Pernambuco:

Agostinho Olivclra._
Distrito Feà.el!al:' 

João .<\lnazonas.
Rio Grande do Sul:

TriÍino Correia. .
ptZrtirió .Republicano

Minas Gel"ais:.
Bernardes Filho,
Mário Brant.
. paraná.:
,Munhóz da ,Rocha .
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'\

Goiás:
Diogenes Magalhães.

Paraná.:
Lauro LoPes.

Santa Catarina.:
Alta:miro auimarães.

RiO' G:ande -do Sul:
Bittencourt Aza.mbuja.

União Democrática Na~07t.41

Ceará:
Gentil )3arreira.
RioGr~nde do Norte:·

Ferreira de Sousa.
-José Augusto.

Pernambuco:
João cieo!aS.

. Alagoas:·
Mário Gom.es.
Rui Palmeira.

Sergipe: .
Valter Franco.
Leandro Maciel.
Heribaldc Vieira...

Sáo Paulo:
Paulo NOgueí.."1L.
Tóledo Piza.

Partido Trtibalhista Brasileiro

Amazonas: . ,'.
Leopoldo Neves.

Disttlto . Federa1-:
Segadas Vim1a.

. Rio de Janeiro:
Abelardo Mata.·_

......

"Perna.mbueo:
Arruda :CâInal'a~
Pa1'tid.o' .~bIiçanO ProgresSista

,.. , .-

. Bio Grande do Norte':
. '- Cafê··FiÍho.

Levanta-se .~ sessã.'O' àS'IS- horaS -.
. e 30:'mfuutos~ .

.\

..

" ....

...



93.:1. Sessão, em 28 de Junho de 1946
",. presidê~ t!o Senhor Melo, Viana, presidente

'''"

As 14 horas, oo~parecem os Se
nhores:

.Partião .Social . Democrático

Acre:
Castelo Branco.
liug.o carneiro.

.AmaZonas: ..

: AlvarO Maia.
Vald~. ~ed:'osa..

Pará:-

JoãO Botelbo.
Moura. .·Carva1ho.

Maranhão:.: _ ... _ .
Mem.) Matoj.

Piam:.
. Areia: Leão:-.

'ceará: .
" .Almeiaa Monte:· . ' . ,

.Rio Grande do 'Norte: o'.: .

José -Varela. .
..Va.l!redo.·:G~.

Pa.raiba.:
·J'andui Carneir<>.. ~

Pernambuco:
· 'C-ere1no Pontes."
O.scsr Ca.rneiro.)
Ferreira uma.

AIa.~oas: .
. Teixeira. de V~nceloS.

Góis Monte1Io.
S1lvestre Pér.cles"
Atoroso de Carvalho.

:aio de Janeiro:
Carlos Pinto•
Heitor Collet.
Bastos Tavares.
Acúrcio Tôrres.

Mlna.s- Gerais:

. Levindo cOelho.
Melo V1ana..
Pedro Dutra.
Blas Fortes ~

Duque de Mesquita.
·-Isra.~l Pinheiro.
João Be::uique.
Augusto Viegas.
Rodrigues Pereira.
Celso Macba.do.
Alfredo Sã.

São Paulo:
- Go!redo Teles.

Atallbs. Noguelra.
JOão AbclaIa..,
Alves Palma.

Goiás:
Da.r!~ Cardo.c:;o.
Dlogenes Magalbãe8.
Galena paraIlhos. o,

Mato Grossa:
Ponce de Arruda.
Argemiro Píalho•.

.' Ps.ra.nã.:
- Jo~ Aguiar.

Gom1 J11Wor.
~ts Catar!:la:

Ivo ti·Aquino.
Otaellio Costa.
Orla.ndo BrasU.
~10 Vieira.

Ria Grande do Sul:
Da%l1el Faraco.
M&nuel Duarte.
SOusa. Costa.
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Goiás:
Domingos Vela.sco.

Mato Grosso:
Vespasiano Martip.s.
João Vllasboas. 
Dolor de And1'ade.

Paraná:
Erasto Gaert~er.

santa Catarina:
Tomás Fontes.,

Rio Grande d.o Sul:
Flores ela- Cunha:..
Osório Tuiuti.

..
' ...... ' .

... ..

. ,

. Pa."iüW L~
Rio Grande do Sul:

. R2.ul P11o..

. párlidO Tra.ãalkista· Brasileiro

plstritóFederal:
Baeta N-eves.

Minas Gerais:
~eqtúel .]4endes.

Rio Grande do Sul:·
Art~her-,_,. -

Partl.ão Comunista· dO BrCiSiZ
Pernambuco:

Agostinho Oliveira.
, ..

B3.~a:

_ Carlos Marighela.

Distrito Federal:
João Amazonas•.
Màuric1oGrab6is •
Batista. .Neto.
. São Paulo:

José CrisPim.
Jorge .P-..mado.,
ca1res de Brito.

P~rtidO .Repu.óUéa1io:·,···

Maranhã.o:
Lino Machado.
..Minas Gerais:'

-Daniel Cs.rvalho.
Felipe Balbi.

São :;t~ulo:

Alt1no .Ara.ntes.

Partido Popular Sin4icálfSta'
, Ceará.:

AlVe5_ T Jnhsres.

"

Bittencourt· Aza::nbuja..
Glicério Alves.
Nicola.U Verguclro.

Un;fã.o .Democrática Na&.cnal

Amazonas: .
severiano' Nunes.

Maranhão:
Alarico Pacheco.

Piauí:
'Ma.tia.s Olim.pl0.'
Antônio Correis..
Ade1l:nar RoelJa.
Coelho RQdr1gues.

Ceãxã·. .
Fernandes Távora.
Paulo' Sarasate. .'
Egberto Rodrigues.
Ferna.ndes Teles.
José de Borba..
Alencar Arãripe.
Edgar de Arruda..

Rio-·Grande do Norte:
José Augusto.

Paraíba.:
Aàalberlo Ribeiro.
José Gaudêncio.
Plú:lio Lemos.
Ernan1 Sátiro.

Ba.h1a.:
Aloisio de Carvalho. 
Manuel Novais.
Alberico Fraga;
Rtii -santos.

EspÍl'lto santo:
Luís Cláudio.

Distrito Federal:
Rennes Llma.
J~cilr PIres;

Bio de JaneL"'O:.;'
Soares Pilho.

'Mf:rias Gerais:
Monteiro de castro.
José Bon1tádo.
Gab..'"'iel Passos.
M1lton CSompos.
Lopes Oançado.

S~Ps.~o:.
Mário 'Masagã.o. '
Romeu Lóurenç§.o.
Pl1n1o Barreto.
Aurel1e.no Leite.



-83-

A..bai:z:á-a8sinados '.

o SE.. PRESIDENTE " . Achando
se present€s120 Srs. Renresentantes.
·t1eclaro aberta a sessão. ~ .

Passa-se à. leifura da a ta da sessão
s.nreriGr.

O SR. HUGO C.AR.NE!.RO (1.0 Su
prente, servirudo como 2.° SecretáriQ)
procede à. leitura ãa ata. ..--

° SR.. PR'ESIDm..""TE - Em dis
'_cussà:; a 2m.

· Não havendo que peça a palana
. ~ôbTe 3. ata., en{;ene> a sua disçussão
e :vousubm~tê-la. a votos.. (pausa.)

Estã2prováda. '.
p~sa.-se à leitura' do expediente.

- O.SR. RUI ALMEIDA (4.0 Sccre
tá.rió~ servindo. como l.O) procede à.
le1turs do seguin.te '.

Ar..sos~: -'.
. DO 51:.. Ministro· da': Agricultma,
transmitindo asinfo:.-maçóes concer
nentes ao requeri!n{!nto. n.o 16,' de
~46, de autoria di> Sx: •. l:yfi~el Cauto,
relativo à « ""áp!damecanização· da
}a\':oura, justiça soc~l, assi5tência.IÍlé-

.' , ctica· -e econômies",. da'. popWação ru
, ...raL~·~ ..Ao requerente.. _. .

.; 'n'Q .~.~. :Ministro "da' Pa2:enda,' co~
municando que· submeteu, ao Sr. Pl'e
siop,ute dª" Re1}úbliea. ,o' prooesSG 1e

. !ativo'ao requerimeil:tO n;O 29, de 1946.
... de autoria do Sr. Deputado Medei:-os
N~to. -...;., Ao' requerente. .

Do Sr ~. ,..MitiistI'o cia VIs.ção.-'Tespori.
"dendo tt"O requerimento n.o 131. de

· 1946, ,apresent&do. pelo '. Sr. Deputádc-
·GerClno de 'Pontes~a .propósito de; ro

- devias j}l'Ojetadas na-área ào .pollgno
- ehaI:1adcL. "das sêca.s'\) e de. outras

construções levadas a. .deito no Nor
deste. - Ao reque1"ente ~

. Do Sr. Ministro. da Justiça. &:Cusan
doreeeb1mento da Indic&Ç$o·n.o.1l6,
formulada 'pelo Sr• Depnts.do Costa
Porto, sugerindo a adoção do esquema.
elaborado ~lo Instituto B~jro de
Geog.t'S.fla e Estatística para. a :reorga
D!za.ção .do quadro .%:linisterial•. ;.:.... Ao

.. requerente. ." ..

REQüElUMEN'l'O N.o 259. DE 1946

Sc!icita informação do. Poder
Executivo sõb're os' motivos' por
que têm sido despejatJ.os- os mo"

. radoTes da' zona suburbana da. cf_o
dade de Corumbá; porque· o. 00
vêrnO não tC>'77WU medidas de Pro
teção dos seus direitos; e porque
MO joram indenizados.

Considerando que....os moradores tia
zona suburbana da cidade de' Corum
bã., Estado de Mato GrosSO, zona si
tuada aIém dos trilhos da C. M. F.
B. B·., onde se projeta a constru~ã(}

do }iip6dromo do Jóquei Clube local.
estao sendo, cem suas farnruas, des
pejados, impiedosa. e sumàr..amente.
dos terrenos que ocupam:; . . .

Consid,erando que muitos. dêsses mo
radores viyem nêsse local" há ·mais de
vinte anos, possuindo ai ranchos,
plantações·e outras· benteitorlas;

Considerando que o mencionooo
Clube não possui ainda título hábil 'de

"En~minhado pela Colllissão do . propriedade dos referidos terrenos;
"Movimento'Contra o Desqufte-e ~mConslderando que. por ordem d<lS
PIol:.do Divórcio", ~om sugestões à. 'dirigentes do citado Clube, os t"an..
futurs._oarta Magna ~ :- .a Comissão chc>s dos "mo~dores são demolidos ~
da Constituição. as suas plantações depredadas, sezn

qualque;- constrangimento legal, ·'apc..
sa.r dos moradores já haverem recla..
"mado a6,Presidente do Jóquei Clube 
e protestado perante· o Prefeltô" Mu-
nicipal contra a expou.ação de que f::S-
:tão sendo viti.mas; . '
. Considerando.' que, já no ano pas
sado,' d-OOS; lIlQradores, Gabriel Cor-

o reia e J'o~é :Gez:a1do dê Barros, tive
ram' os seus canavia~ e ba.nanais des
truidos -sem· quaisque'r indenizações;

Considerando que. essas irregulari
dades além .de lesarem pro!undam~n
te os interêsses dos' moradores, têm si
do. causa do êxodo da população lo
calizada nas imediaÇÕes dessa c!da.
de. e d8lcreseente carestls. de gêne
ros alimentícios. que agor~ estão sen.., ,

. do impOrtados' do Sul do Estado de
Mat.o Grosso e dê' São .Paulo. oom.
grandes dificuldades e a preços exor
bitantes, em, virtude das deficiências'
dos meios dé comunieaçãÓ; .

Considerando que as numerosas fa.
.m.rnas prejudicadas pÓr êsse despejo
il~gEJ. e sumário são lallçtldas à mal~
ncgr~' miséria, restando..lhes ··ilnicao
mente 31 alternativa de, para nso moZ'
rer de. fome, esmolareri::t pela clda.-

. ~ ou lrE!Dt" p~urar trabalho, _em ou
tros.., lugares, o que.,e be1%l clltícll,' em
virtude" de sua· completa. fal~a de re-I
cursos;
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RequeremosQ...ue seja,. solicitado ao
:Poder Execu~vo~ PQ'r lnterrilédio da '

.:Mesa, at:&vés .ào Sr. M1nistro da Jus
,tiça ~o.'""maI':

4) ~'Pontue razão são despeja.d()s os
',-moradores, 8.., q~ se 'refere, ~p:resente
. requerinle1ito-; , '

b) Porque não tomou o ,Go:vêmo es
. t3.dual medidas para proteger ',os di

reitos dêsses mqradores. impedindo
:tôssem despejados dos ,terrenos " ·que
«up~'~

, -
c) . Porque nãO foram ,1ndenizadosOs

.camponêses .que.pOr violências dos se
I1Àoresde~terra•.têm sofrido da.oos e
prejuiZos.~ em suas plantações, ra,n
çh()S ebenf~"torias. .'

, '.
saIa. das 5ess5es. 28 de junhó. de

1:946. -'Ca:rlo3 P3"estes. -João Ama
zoru.t.3 •. - Mau7icio Gra.bois.·,:- Jorge
..A.mado~ -Cla:td.ino Silva. --:.., Agosti
nho Oüf7eiTa. ~ Caires' ãeBrlto: "':.
.Oswaldo .Pacheco.- ....CarZ08·' Metrl-

, ';gltelZa.. - AZcic!es SeDençe. - Ba.tista. .
Neto. -, '. Alceâo Coutinho:' Gre- .
.gorioB~.

~..tende-~.

: EQUEaIMÉrrro N.0 .2S0. DÉ 1946-

. ,SoJ;icit!L ·informações do Poã:zer
. E:z;ecutioo 'tôbre .o andamen:tv da

Ftt:nilt:.çJio. ela- :Cc,sa PopulJJ.r.'

~ueiro a. Y. ~... 'qu~' solicite' do
Gov~"'1lO .inf~ em: .que anda,:"
menta' se, encontras. .fundação' 'da.

, -Casa- Popu:1a.r. ee::ipe<::ialmente: '" '
,'al -se,'Já.'clabor{)u·.um''p~ej~Ilto

, gera.Lde, sUB;. -atividade.; ". '.- '

. b') . se realizou'conbtOs com goVel."';"
nos ,mun:1e1-ps.is e,em. caso·3ifJrmativo
em Que n1Íllleroe -qu3.iS, 06 municfpios.
,eoo,tratantes; -

~ ',' . . ._: - ...".. , .'

,c)· -se'.teÍIf.presidi~o um critério se·
letivo' tI,So Pr1or1dad~. das: C01113tr".w;óes
a. ~:rem execu~as;- .-

"cf) ·"Se (r capital estipttlado' para.'a,
referida ~S""...rãSU:!1cleIlte'psra.
a. reallza.çaci det:mplanoque' atenda

, a~t~taJ.ida4e ~ .dos 'coritratOs em ulti
~~; ...:~.

... é), Se''tem,:PreSidido â' f.tção 00 Fun-'
.' daçá.o"trincritério. ci-e prior1dadc.e'qns1-
e~e: critério.,.', ,; '.. .' ,~',

::sa.ia '~da.s Sessões: 28' Jje ~.iUnho de
~.~ JU1:!J,uir Pires Ferrerra•.

,Atencà-&e.

ro:Q.ID:R~oR.O 261. m: ,l.S4G
, '. SCZicit:a. injrmnaçõesoo Pode1"
E~_' sõbre os con:trato3 ce- , '
lebrcidos .entre a- Emprêsa, Corr.ces
~ da TempOTCcUt Ojicicl do
Teatro Mu.nicipa.l' e.os.am.<d"..as .e$
.trangeiroz 'dela partidpantes•

Soli~itO por int:erméQ.1oda ·Mc:ia·da .
Assembléia Constítuinte ,que o .se

'Ilhor Chefe do DePartamento F'edernl
--da 5eblirança Pública, em caráter- ur-
gente~ informe: '

a) 'Se ,a' Emprêsn. C~ncessionârir.. da
Temporada Oficial do Teatro Mum
cipal apresentou ao Serviço de Diver
sõesPú.bli~as os contratos dos Artis
tas EstrangeÍI'os participantes da tem
porada, come manda. a lei, com osr~s-

pectivos nomes....., dos contratados e
quantO!oi . s. .rem'imeta.ção;-declarada
em cada. cont..Y'S.to;, . ,

b):Se essa remuner:ação é ~_ todo'
o período da temporada. ou, sepa.ra·,
cada récita na, qual o ar.tista 'contm-
tada participe;":' . ' , .

.c) Se nos anos anteriores istó, .é.·"
desde .1940 .até 194'5. forampreencll1"
da.& ,as, formalidades legais e '-Se. .de.
·acôrdocom essasdeclaraçães, foi r~",·
colhido ol11'ig& fXH1.e-r~P-àa're~j;ivo-;_

à) Qual é'o montante global eIn'
espécie dos contra.tos reg'.!Strados."

, .. '". - ..... .

,Saladas Sessões. 2S 'de" '3UDhci de.'
194t? .-Jpsé LeomiZ. ~,.

Atenda-se.
·OSR.·~PRESzm:N.rE-';":;Está. .nndá" '

8,' leitura.', do~~xpedlên~. -

O SE."COELí:IO'RODRLGUES ",:-'~Sr. Presidente, "peçe>- s. paJa,;vrs.,' pela
ordem. '-: - .

',0 .sE. ',PRESIDENTE -' Tem.a.·
Pala.Vra O> nobre :Bepr~entà.Iite. ~:

'O .,SR: .COELHO 110DRIGüEa -:-",
(*) (Pera ort:f.e'1;'7.) Sr.·'Presidente~Se

,nhotes ~'Eepl:esen~tes: ti -grande di,;, .
fieulds.de' pa.ra. ,a: oposição em mantc,
.os jornais nC6 ,:F.&.ados. ptin~

mente. J:lS1l'.lêles 'consldemdosZQtes:.de;
1a..'"e'II4a. e que· estão' deba.1xo .ãa 'cllie:"
ção' de'P1'eP~tos ,do Govêrno• .' ,'. "'
Est~~ S\~ ':no P1a.U1. 'onde~

',suf u:t:t:1 'rjcrnal '- "O' p~a.$beu ' - .
qu-a p.ól.SSei ·a.oseu. 2.tua1 diretor.PAr&
a.", eari:lp~ , de '33-a~ montei "O
Pla.w!'.' que deiXou de, clreuIs.r. qua.u
do,·entramos ·no Estado.Novo.· Ao se
s.nunCZJAr· a campanha do' Br1gade1ro

.
Ce ) ,Não ,foi ra~ .pe!o orador.
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-o primeiro é o ,seguinte:' .

"Na madiuga-da de lloje verifi
cou·se um incêndio criminoso na
redação do órgão udenista. ..O
Piauí". O incendiã.rio queimou
grande parte do arquivo e uten
sruas '. ~ redação, quebrando uma.
peça.. dó .prelo. Em virtude da.../
nota. ~ publl-ca.da pelo aludi-do jor
nal, comentando prisões !.legais, o'

· chefe de polícia, que viajou para
'Fortaleza, havia feito :poucos' dias

· antes, sérias ameaças'à, redação.
exigindo uma· retratação humi.:.

· !h&nte, ,c:ue nã.o·· 'foi feita. Sa.u
. dações. (as) Eitr.ipedes Aguiar,

da 'COmissão ~ecutiVB.. De..""ID.e
vaI Lobã.o,- Sec~tá.rio Geral~"

O outro é ~ste: ,
uQ'senador Esmaragdo deFrei~

tas recebeu telegrama, 'comuni
cando que O'Dr; O!éllo Leitão, re
dator~he!e'do "O' Piauf".6:rgáo
udenista. de Tei:ezina,. foI cham~õ
a presença do chefe de Polfcla 
,maJOr, Dario .Coelho, e admoesta- '
,do 1'0!"ter publlcadolnfonnações'

"- dsagradáv~lsa repartição da se-"
gurança, pública e qualificado, num
a.rtlgo,~e . famigerado o·tenente
Luf8 de, Sousa. 'célebre ~'pelos de- .
satinos que vem pra.tJcando no -in
terior do' Estado,. O Df. Leitão
contou no setl jornal todo o ocor-

'rido.'protestando com' ,'.eneri;1a.
cOl;ltra ~ violência poU~~.n

nos quais são relatadas violênCi2;S
ocorrIdas em quase todas oS 'munici

: pios do Pia.uí.
O SR.' COELHO RODRIGUES -

i. realmente lastimável que. tal ocorra.
Não me dirijo ao Sr. Ministro da Jus..
tiça., como talvez' devera fazer, por
um. motivo muito simples: se perto de
nós. num. caso de invasão Ge um es
tado por" outro. com dois àssassinatos.
S. Ex.~ não tomou' amda nenhuma
providência. que esperar para os casos
por mim apontados, ainda sem mortes,
onde houve apenas incêndio de jornal,
espa.nca.m~c.to e Violências?

Apesar da reclamação ao Interven-' .
tor 'e .ao·Govêrno da R.epllblica. o
titular da Justiça 'ainda está por en..
contra.r uma fórmula capaz de .resol
ver o caso!
Vou ,lê! dois .te1egramas-- à . respeito
de violências verificadas -no' PiauL .

Eo.1Íardo C·omes. lancei novamente no
. Estado êsse JQ.1'11,ai, e as cü!iculd.ad.es

que tive para conseguir.·,o ·~AeJi· regis
tro, desejo deixar consignadas no
Diário da· Assembléia, de vêz· que ,vou
.requerer ao Departaniento NaCional
de Informações. (:liga. dos motiVos ale
8tl.dOS pelo ex-Do 'I.~P. contra...$. cir
culação do referido órgão no 'Pís.uL

No respectivo processo, ~tive ensejo
de' ler s. cODSUltS. do D.I. P. aos
seus representantes na capital pia.ui-
·ensc. no sentido d.e informar o p.feito
_que teria.' a ciIctilação de um novo
jornal. A resposta. eu a. encontrei
num telegrama: "O jornal "O Pia.u!"
set'q; mais um jornal de oposição nes-

. te 'Estado".. No. m-omentci na ca.pi
tal do Estado. só existia. o - "Diário,
Ofic..alh

• ,A seguir, o ,D. I •.. P. eqn
sul.tava., :õlovamente. sôbre o inconve
niente ·que plXieria. determinar a cir
culação· do jornal. Nova l'e5PoSta.:,
"Juntamente com o"Nort'e", em' Par
na1bs.. valser jornal da oposiçáo".

'. Desta maneira. foi -recebido o meu
'j.orna.1 pelo. D. I .. P., o que ocasionou
a. mim'grandes transtornos,'· pOrque
ojomal estava montado, Mm oficina,
inclusive . pagando o, corpo detip6..
grafos, que é escasso no~ Pia11f, a.guar-

,ds,l..do que o D.· I. P. concedesse, o
seu beneplâ.c1to. ,,'

.Fip.a]me.n.té:-', cõ:iiSégu1zIiOs' fázer o
J,o:mal circular em. 22 - de setembro.
',; 'vejamoS,' pórém,os resultados ,por

" ,nós co1h1clos.'· ;. ..
O jornal' fêz" uma publicaçâoque

. ~ não, foi a.ceita pelo" cb.efede, polfcl3. ,
do Estado,' Sr. Dario Coelho. Ore
-dator chefe' fo1 inttma.doa".fazer uma

· retratação,_pols' chamm'.utt1 .. ,dos de
. 1ega.dos -de .ufamigera~o·-:. Essa eXJlres..
.são,po..-ém.. é ma.is que just:WCa.da.~d9
vez .que. se trata do capitão Luis de
Suza~.. o mesmO-::que durante a cam- .
panba el-eitoral,na.' cidade de Picos~'
prendeu' mais de· 'trezentos 'eleitores.
segundo .se' prova. com os pedidos '.de
'"habeas corpus" ,impetrados Il&<luêle

.Juizo.' ·Ainda.':!'ecentemente," em· A:na-
nrnte.'.houve-oi~ esPancamentos .~-o
movidos pelo mesmo capitão. ' .

O Sr•. José-C4mfid.O- -EssQ.s vio
lências. à.Uâs; se, repetiram"(lepois das
lÍl:t~mas ·eleições.' ~'proflmclame:lte la

, -~lrientável;na'hors mesmo em que o
Prf: :dente da. Repl1b11ca. através dos

· seus Ministros, _proclama.- o prop6slto
de ps.c1ficação dos' espÚ'1tos; se ma:c.w

~ tenha. êsse cJ.img .nmna dasun1da.d~
da Pederação.· P.ossúo' dezenas de te
legnunss _. talvez mesco'centen!s -. .
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· O Interventor 'do meu Estado, Se- contestei. 11 tenhe .por ~hábito, Ul cife;..
nhor Presidente, Sr. Vitorino Correia, recer contradittl, prová.-la de iInediâ--
major do E."Cército.. é mineiro. Y.Linef..' to. com ·d<>eument06 irrerorquíveis. '.
ro, e' t3.Inbém oficial,· é o atual' chefe A primeira.!ÚL""IllaçãIJ de S. Ex.l:\.-,
de Policia. Não quero trazer.'à.- baila que ,vou prov~r não ser' verdadeira,
um caso,regional, mas devo ·diZer que' foi a de qu~ ....:.- referindo-se à m.inha
0, .único merecimento que teve o .In- aposentadoria.-' os mécücos "de, Goia";

~tervéD.tor pa:r.a ser nomeado consistiu n:i:a me haviam'netado.a.testado para.
em ter sido chefe de· policia durante êSse'fim. ' , . '... " .
cinco meses do nefasto govêrno do Srs . Constituintes. G ilustre Deputa
Interventor Leônidas ~J!elo. do Sr. Jales 'll/Iachado dEi Siquei:'a não

O Sr. An~nio Corr~.a _, Não se - conhece, a lei de .:>:-ganiZação judiciá':
. " '.. ' riª, do Estado de Goiás, pois, ,se a CO~

deve perder de vis~a. -'O iDterêsse com nhecesse, saõe:ria que,.graças.à ID1- '
que o major Vit01'mo Correia . vem nha"atuação e à do eX-Inte!"Ventor, Sr. ..
preparando a sua eleição par,a Sena-, Pedro Ludovico,que sempre, .foio.

· dor. Logo que chegou ao Estado, .ccn- m..a.ior respeitadoI da-Jtistica nacil1.-ela.
, sideroU ,aquilo 'como .. terra. de mn- circunscrição. ào ps.is, a Jüstiçagoin
guém", fazenda, que lhe CQnfiars.:n na é inteiramente independente'~·.',
pa.ra admjnjstrnr eaU montar . sua. - O ''Sr. ~JalesMa,ckado - Como ,~
máquina, eleitoral.' E·" a. razão detô- poderá dizer que o .Sr._ Pedro Ludov!;. ,
das as violências, inclusive a das. de- co f{)l o maior respeltsd.or _da ~ Justi
missões. de funCionários com mais de ça, se assinou blúmeras,1lpoSentadorias
'trinta a.nos ,de seJ:viço :p11bl1éo. Pes- . de ,deseinbs.rg:Uiores?· . - ...:
soas' de responsabilidade, têm sido o::,SR. DARIo"

o
'o li ~"n.~o'·o·':.... O

ameaçadas por, ..6. Ex..a; que· assegura ~

ter de venceras eleições, e. qualquer Poder, Executivo no ·me.u . Estado•.SÓ
preço e de qualquer jeito. Os dias ~a ~m~e-~ntado:r1a"~'
que estamos vivendo sã.o sem ,dúvida ,jUlZes,. pB;r.a'la~ 00 '"re5P~Võs 'd~
bem picres que os ànterlores a 29 de Cl"etos.. E o Póder Judiciário qu~ pre-\.
d" outubro. ,ou. a nação' reage; ou.. p&ra todo o pro~ess-o, sendo as Juntas'·
decididamente; 'voltaremos à. escrava-.· ~édicasencarregadas.,de1Dspl?clonar:os .
tura.. APenas"o':[e~tor·éoU:tro~ •. ' . =:'ai~O~~dOS pelo, p~den~ do

. . , ,__" , " un . .., " .
, O SR~COELHO 'RODRIGUES _ Trago aqUl,. S:=-. Pres!dente,-' e

.. N() 'caso, porém•.podemo:; afirmar que exibo·.à C~"':-.a.'portaria do' .SI'.
o ' clima . está: tã.o.proPício'à, politicaPr-esidente..,do' Tribunal de APelação
do interventor.: porque 'a.',' violência . de. GOiá.s,·nomeanc.o. a ·Junta:·Médiea.

· praticada contra, o :jorn::tl.é ,prova da' para. -proceder'a '~ame':em:~a
fraqueza. do Gavêrnó.: (Mu.:tobem; , pessoa..,' - . .";~ . ..
muito: bem. O orc:doré. cumprf;inen- -O Sr.' JaZes iSfac1Uuio-- Não me l'~.• ,
taào.J .~:' "feri à: fei~.legal do caso, mas. à sua
· '0' .o;t:)' D'" "6Tr\,.· 'CARDOSO" ,- __> ~... pa...-te concreta.·: '. . . " '.: ';.- ',:':,.

• ~', ~""" , ~ __ '.0 . '../." , .. , ..,. _,

Presi.J.eIite, peço apalav.ra., pel3. or- O. SR. ·DARIO CAP..DOSO-: -,'oV~
· dem·. ,.~adecl3.!'CU que,Q$ médkõs de.~

O SR' 'PREsIDENTE: -:";,' Tem 's. ,-!lia 'IIle ~yiam .negil4o ~~testadô·.para ,
, '. _'. .....L. aposenta.aorla,Q ,que,nao. é .vexdade~

pahv:m ~!lO~ Ré~resentante~ .' conforme prova· a, cer:"Lldãoque "exibo."
. 05&.. DARIO C~D0S9(pelcor-·OSr. ~Ja1e$ Mc;c]uufo - N'U11cac::m:'"
dem) ~Volto à ""lnbuna.. hoje,.Sr. têstel.·"· .. ,,:.' ':' .,.. _',' ~.
Presidente., . nAo prOpriamente .para. . . :~' ". ,', o' " .

continuar.o.. meu' dlscmso. bâ.dias 'in.- () "$R•. :DARIO C~..noSO ~ Vou
terromp1d~ mas 'Para: !oêa~Dl'" asS".:m-' ' ler ote$de'c~tidãOque·~ assim
to' de interêsse n.acl~na.l.' po1s cllz l'es.· ,ecmcebida.:;, '.'... .....' -, ",,:' .. ','
peito a lnterêsses" do BrsSU', central: . '.~O :Bs.Charei RiVádavi3.LiC!ni(l,'de
{Ultes., porém. de _~ntr3.:" ..prop~en- Mil'anc!s..: SéCretário dI) ·TribUIi!iI':dé.·
l.e.ns mat.én.a., peço pet'n::ú.~. à..As- Apela ~ d ·''U'~'''''d· ·d ·G....l~- f ...
semblé1a,- para. prof~ir a.~õa ,a1g"\JmELS . çao .0. ~~ . 0 .. e,. ~~~.'. ÇI.
pa!avras sõb):'e.o· "Caso .Michel". ma. ~ .le4 etc•. ,. ".: .
· Sr~ .P1'esidente~ -. qus.ndc· :ocupou. par. ' ... ' ,,' .: ' '

diversos . 'd1as~ eSta' ti:1buna.a nobre·- CEIaIDÃo
Deputado~ Sr~' Jales Ma.ehadóde 51- '. Certi!lca~ a' réquér'..mentO ~ 'V~b8.l,
quei."'a;'S~ .Ex·,- fez"em relação àm1- de, pn..."'ie iní.eressa.d:l•.Q.uerevendo;
nha'.~•. a1gu.maB' ·a.fi.rms.t1vas que na.' se~áo Adm'n1stritiva. -da se-• til.... .

:c~.'



eretarl3. dQ' Tribunal, de Apelação
do Estada d-e Goiás, o livro à';
Portarias 'e nele às fôlbAs setenta
e oito verso (78 e v .) encontrou a
parta....~ número nOV1;! (n.o9> do
teõr- seguinte: -Porta..."i9. .' número
nove (9). Designando junta. mé-

" diea. para examina: o Dzsembar
gacior Dar:o Délio; Cardàso, para.
fins 'de aposentadotia.O Desem·
barg2.dor José Campos. em exer·

, "., cício do c:::.rgo de Presidente do
-Tribunal de Apelsç-'"'M) do Estado,
no uso'- dos' poderes ' que' lhe sáo
''Conferidos por l·~j. desIgna os DoU
toresAugusto Silvio O~via.no, _
Médico ·che.!e do- Pôsto de HigIene

'de 'Anápolls, Jaime Fanstone ,e
Newton Wiedeí'eh. para, sob a pre
sidência - do pr.meh'o, constitui·
rem a junta. médica que d'zverá.
fazel; i.ns?eção de saüde no 'Exce
-lentissimo Senhor Desembargador

" Da.rlo Délio, Cardoso. para ef~to
de sua aposentad.oria. Cumpra-se
e ,publique-se. Seção Administra
tiva da ,Seeretaria da Tnõuna.lde

-Apelação" em Goiânia,Seis (6) de
'!evere:ro de 1946. - José. Campos)

Presidente. Era. o que se continha.
na. !ntegra.- amencic;>ua.da portaria,

, " que, bem e fielInente transcrevo.
, :Eu, R. Liclnio, 'de Miranda•. Secre

.. ,;- , târio' do ·Tribimal de Apelação do
': Estado de' GolAs., ina.ndei dacti1o~

. ,grs,fOJ:- 'a. _presente .. ~ei't!dão que~
,, t:e-rido, sido coni-er:ida, vai -por mim.
" 'ass:nado. - 'Go1ãnia, ,25 de junho

de 1946• .:.... <a) ',R. LiCÍnio de Mi-
- ra:nda~~. '-:?' .. '. :' ,

~ _', o'er. 'Jale3-i!~1Uzao, - V. Ex.~ COIl
~.o. maS'" em AJiápoUs... " , -
"C ,SR.~ DARIO cÃROOso- ,O

Presidente. do ?l"tibunal, quepeb. ·lei.
é o compet.ente 'pa.ra.~fazer .as 'nomes...
çÕea ã-ajl,UlUs, ,médicas, d-est1ns.das a.
Proceder à'~eção de. ssútIe 'no pes';'
50s!' da j'u~ça..eXereeu.,no meu caso.

,-essas atribuições como julgou de"di
.rei.to:, e;.n!ng\lém lhe pOde n-egaJ:' e5sz,

"--!ac"...tld.e.de. ': .
~-O,sr.~:ja.Ze;, Mac1UIdO ~N.ãG sou' J:n

rIsts.: 'não 'poSso. portanto )u1gar da.
le5~l!d.atJ.e do ato; .
, o ' sR~, nUle- '. cA1:ÍDOso ~'O

-mal, de V. ELa ê1=lasea.r';'se emopi
nlóes a1he1as. para ~invest1r cO:ltra, a
honorabilidn.de .de, seus .colegas d~, Te
pres2ntaç§.o, sem exammar; se 'os Sl1
tOl""'..s dessas opiniões. merecem fé. ou
ztio: Eis af,,' Sr. ,Pres1dente~como

costumo', contestar, as inv-el'dades que
.contra :tni.m se proferem; é com certi
dões, do:cum-entos autênticos. e não
com provas -graciosas ou afinnat:vas
retumbantes e vasias de conteúdo ou
de veracidade.

Devo agora explic;:;r aos nobres co
l-egas que a lei judiciária. do meu Es-'
tado pennite que os e.."{ames .médicos.

'para :fins dé aposentadoria. Se reali
zem em. qualquer comarca, dando ape
nas pr~feréncia às de residência ou
àOnllcit:o dos examinandos,'

Provada a inverdaci-e da afirmativa
do nobre Deputado, passo a. outra
questão q;ue merece também contra'
dita-:- Que será feita igUalmente por
documentos irretorquiveis - é a re
lativaa: uma declaraçáo feita »elo ex
promotor de Anápolis a um cios jor
nalistas" desta capital. Faço referência
s. essa. declaração, somente porque um
dos membros da Assemb'1éia sesemu
de trabalho dêsse ClCladão para c..om
êle ata.car :m.:nha.honorabili<iade d'e
jU1z •.
~sse indivíduo afimlou,: em entre

vista. ao farnal ..Vanguarda.... que eu
fora à longíngua comarca de Anápo
lis, como presidente. do 'Tribunal, e
que essa, ci1cunstància- demonstrava

, meu interêsse na ~a.usa, pois do ~on
trârio não teria: deLudo a cômoda
poltrona, de, ~s'~mbargadar para. fa-
zer ,v:agem t§.oincômod.a. .
.. Não pode ' 'haver,.- 'Sr. Pl'esidente,
a.finna~va -mais 1J.TiS6ria e mais -dJs~

- -ta.ncidd.a davernade:' Apelo. não -para
os I\epre5entantesdo P. S. D.' goiano,
mas, ,para o·'próprlo Sr.. Representan
te JaJes Machado,.a fim de que-'cUga

.se Anápolis é uma Ioca.l1da.de longín
qua_ ,'Num Esta<io cie' 800 mil qui-

,lômettos quadrados 1:Ie.superf.fc~e, 8.
cOlllarcacleAnápolis, fica apenas a'GO
qullômeb'os da· sede do 'I':!'lbunal,. com
a qual, mantém, 'além disso,tráfoego
inte-ÍlSo; tanto assim é, que o pr6p::1o
jt$ de ~polls., con.side."'S.ndo-se
suspeito no caso Michel, po1' enga.no~

'- eD;v1ou o pl'ocesso pa.ra Goiânia., por
que "a lei antiga mandava que. em._.
'caso de impedimento ou' suspeição, o...
juiz da causa a. remetesse ,à. comarca
mais' Pr6xi:ma, -ou mais vizinba., na ex.. ,
presSão do~ texto' legal. ' ..,.'
: O SR.,PRESIDENTE - ESts findo
.o tempo destinado ao ,-D?bre oraáor. ,~

O SR.' DARIO CARDOSO- -' Um
, mtnutc mais, Sr. Presidente. . -

Trouxe aqui 8stes tatos para, 'mos
trar aos Sxs. ~cpresen~~~tó!().





Nem seria poss!vel, também, desdo
brar e colocar- em tôda a extensão
amazônica. em todos os seringaís ês
SeS milhares de traha!hadores que

·;lara lã foram encaminhados.
O Sr. Fernandes Td.vora - M.2.S o

que- é certo é que ficari&m morrendo
no barranco, sem alimento, sem -coisa
~~~. ' .

O Sr. Alencar -AreLripe _... Sem. mos
quiteiros nem alimentação. Em se
tembro de 1944" lá estive e -vi com
meus olhos. V. EX.:l n5.o pode con~

'testar.

o 5R. ALVARO MAlA - Lutamos.
na campanha da borrncha. com vá
rios proble:nas. entre êles o da ali
mentação que . foi mais ou menos
cont~do. Bloqueadcs COUlO" se
ach2.\"3.m os mares do Norte, ilnpor
tou em trabalho e}:traordinário levar
certos proàutos C:os portos do Sul e
do Nordeste por àquela.s. águas in-

· festadas· de submarinos. distribuindo
os depois pelos seI'Úlgais amazônicos,-'
aLravês de rios e cachoeiras, por em.-,
barcações, e atéaviúcs norle-ameri- 
canos.

O' Sr. Jo:;é Bonifácio - O' ''luz V •
ExD.. acaba de "e7.p};.~r agrava a
situação; porque se 6 govêmo sabia '
qt.:~ não podia cumprir - o contra.to,

,para que então o firmou com ostra
balhadqres~. '
. O s~.,.ALVARO· MAIA - -,0
gov~mo cumpriu' o contrato. o que
dsse, foi que .entre. milht\I'es decon
tratos. um ou outro não poderia' na-

,tuntlmente ser cuInprido.
O . Sr. Paulo SaTczsc.te - O próprio'

govêrno· cli2 que .nã-o pôde cumprir:.o '
coutrato, e . V. Ex.,s vem ain-mal'. C·

. contrár1o~ Qual:2, prova. que aprese::t-
.ta? ' '

o SR. ALVARO MALo\ - Repito:
entre mUharés de contratos, por cer
t~ circunstã.ncias; nn,turalmente. um

• ou outro ilave."·la de não ser cum
prido.' "

O Sr. Paulo ,Sarasate - E' uma:
prova de má fé. O C!)D.trato nã.o po-- ,
dia ser cu:nprldo.

O SR. ~VARO MAIA - Passo
80 segundo ponto do . discurso ao
De::-atadoEgberto· Rodrlgues.' Não-.

. houve ,descalabro na camp.11lba da
borra.cha.. Tanto assim 'é que no úl
timo ano.-· !942, a Am::lZônla produ·
ziu 22.369 tolleladascte· borra.chae•
depo1:s -da campanha, a: produçflro.
com o a.uxilio dos-- nordestinos coloca-o
dos' em seringais subJ'Uy em 1943, pa.-

~. 3(}S niJ'bresRepresentantes qUe O~

trabalhadores não estão rrioxre:r.do à
mingua; OS se..""ingalistas não ,permi
tem tal. -Quantia fotám encaminhados
para0 Vale A:nazOnico. após os con
·tratos celebrados entre o B!3.sil e os
Estados Unidos, . em consequênciada

·traição de Pearl Harbour, estabele- r

ceu-se,. para 'êsses trabalhadores, um
contrãto contendo 'oito cláusulas ..•
. 0- Sr;. Pa.túo Sarasate: - OCi!lttato

que não" foi cmnprido. ' .
,ti .sR. AIV.AE.O' Y.AIA - ••. em

que se tra.tava, desde a. said~. ~té o
.' amparo .- financeii"o. Em uma dessas
,clã.~las' se cogitava do ~tõmo, ao

.: :norlTeste, qc.ando -severil1cassem de- .
.. 1iajustainentos ou desaproveitaln~ntos

nosser1nga.is._' '. ' ,
. O, ,Sr. 'Fernar..des Távora~ Devo,

declarar.cçm tôda a sinceridade. que
êsse' contrato, a ,~ue V. Ex.1I. aiude.

..' nuricà::fol 'cUIUnrido. Assisti, no Cea
rá, à. pa:rtida dessa pobre gente para"
ó AmaZonas, sob promessas as mais
.niti..abo1a.ntes, rienhun'l2.' dasqua1s foi
satisfeita. . As familias ficaram lá.,

·p~ receber -, certàs ~otas correspon-
. dentes 'ao número de f~os, e_ ja

mais viram qualquer .impor&.ânci3..· O '
que voltou ao' ceará ,não.. era . mais
gente;nias restolhos -,huma.lÍos. '

.O:SR~ . ALVARO MAiA, ~M:eu 1Il-'
t~'éc, declarar•. 's. 'V. ~u. e a 'to~ ,

... dOSt~. qu~ . êsses ':trabalhadores~ não es~:

tão. '·n::orrendo .à,"'llli.n'gua e' ·tão '~pouco
abandonados... porque muitos ' proprie

,tá1':1os dosse.l1:ll&ais fóram 'também
trabà.i.Jía.dores. da borráCha e' são nor- .
deSt1nOS'~' ., .
O.Sr~' Fêf.nandis "TdllOrl:.:":": A,matoi. pa.rt:e.. dos, proprie.tá.r1os' - .' nAõ

reeebéu...nenhum '~Sses:·lloméns lc-'
, . vádes.pe:10.'Sr.' ·João',AIbm~.• ~

'0 ·SR. AIVARO MAIA:' ~' Muitos"
recéber;un., -'.

o Sr.' lo'CTÍta.1U%és T-ávora - ' -. ~,
---pOrque: ou ê1~ próprios vinham Dus
~los ou --encàrregs.vam pessoas, de

'CoDfiSUlça,nos' municípios.: .respecti...
: vos,. .pais. 'Jnvestl.:,-.u-c a classe 'das ves:"

,: soas. evjtando. assim.· receber vaga.-
bundOD", eomo·OS .,qU:e erai:ri. Ievs.das

. .- . da;: "ColOÍ1!a' dEt,"Doi& Rios; '.

O':SR~ ALvARO:MAIA -' V'. EL-.' não, há de qne:-er.n~turn1meIIta. que
· a. obra, tão vasta. fOsse' perfeita; ,m
.Q.~ean-zust1cso momento.. .Está- J:la
ro:,Qiie; . et!tre .niilllares- dé.·contratos·

. 'com. os ,triiballíadores. bã. de..baver
· Urii_GÚ'~ -que não fõsse .CUID:p~..do~
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ra 23.436 toneladas; em Lil44, para E ainda o último ponto: pensamos,
28.436; em. 1945,. pa:o.·'30.593. Não J:eelmente, deve ser 'aberto o -in-' ,
houve, portanto. o descalabro que se qué.."1to, para verificação' de todos os
aí-irma. descambros apontados; mas .. somos~

O SR. PRESIDEN'':':E''':'' Advirto ao contrá.rio~ a.o retorno em ,massa dos
,n'o~e.' or'3 A or que o temnn está findo. trabalhadores-,porque é a"!.lti-econ~

õJ.l. ......... -. ...~ mico que se encaminhem novamente,
O SR. }..LVARO LIMA-- Vou con- ::nilhs.res de nordestinos para o nor

c:lUir, Sr. P:-esidente, lendo algumas ,deste: essa, medida prejudicaria. o
conseqüências beneficas .àa campa- ,surto industrial .do· pais;' a pro-·
wada ~ borracha. . ..., :. dução da, borra-eha é necessã:ia

ao Brasil,' nã.o só pela sua sitüaçã.o
(Lendo) .As', conseqüências da cam~ econômica. COI:lOpela. 'SUB.: posição
panha da borracha:, 'verdadeiramente estiàté~. E:Itfuito

1.0 - Auxilio às Nações Umdas. "bem; muito bem·, Palmas.)-_.~
'2. 0

- Incorporação melllor do Vale O SR. F'~~À.NDES'TAVORA
Amazônico, à comunhão nacional, lí- ,Sr. Presidente, peço a palavra.pe!a
gando princ!palmente, aquêle vale a& d "

r:! 1 P ,or em., , •parque IIl~~st...'"ia , de São Soulo.
3. tI, _. Vigi1ânclasdas fronteiras; . O' SR. PRESIDENTE - Tem a-pa-

porque cada scrins:ueJro é um 'solda- lavm o nobre Repr~ents.nte.

· do', . O SR: FERNANDESTAVORA (pela
4.° -Reabertura e reajustamentoordem)~r.· Presidente, Srs. Repre-,

de muitosser.in.litais amazônicos. sentantes, a-P1'esenta.nc!J:u~._emenda que,.
5~o -,Re:::J.ovação dos processos de tomou o número '83, re1ati'V~-à4:ll-vi..;_

comérc1o~ pennit!nCio ao seringueiro são do Território-do Acre, procUI"in, '
participação 'na dlstribuição' dos cons.c1E'ntemente, Justificá-la. e. -creio
lucros., ' que (}" consegui de rn'Odo ma~, ou me-

6,0 - cria~o ~ecscolas tro:p~cais !lOS razoável. Não que1'Or entretanto,
:ila~ os filhos de serlngueiÍos, ellJ que os Srs~ Representa.ntes se fiem
Selte:rra e Ford1fmci1a. somente na minha palavra ou na ex:-

~ ,0_ Usinas de lavangens e e.rtF- ,:periên<!ls. à~' 12 anos ~pregadas nessa......-
fatos, de borracha, pIo melios da' cn.mp2.Ilha.' v,_', ._', .

üSinas:,. ' - . Resolvi, p~ ~sso, trazer aqui o" de- ' '
. O Sr. Pa.ulo Sa,rasate-E' coisa. l'oimento. de .,pessoas da.meJs' a~ol~ta ,

feita 'ou por fazer?· .idoneidade ,para.ecm.~rovar aquilo .-que
'O SR; ALVARO MAIÁ...;;. Muito. já ' ,disse como justificaç§.o C!B.' alud1da

4' ' , J:: - . d las em:e.nda.., , ",' .
',se'.a.ez, com exceçl:lN' as esco ,para O sihiPres,:.'-esboço 'topográf1co da: Ré. '.

OS' filhos dosõeringue1t~ .porque .gião :.2.Creana demonstra .à' eviden.ela.Belterrà - e Fordlând1a foram .anexa- M

· tias' há pouco ,tempo.JMa,s .-tudo que' aquê1e Terrlt6rlonao pode, ser'
quanto' á"finno 'está' feito, .. ,Y>riDe1:paJ.- administrado' da. forma pela. qual o

Z' está. .sendo, _isto é, com um .govêi'no
mente, o que se refere àpa.droniZa.- tmi.!icado, porque, S!'S. Representantes

J
ç1io. 'da borracha~ - ' . ' como js. expliquei. o Território do.A!;re

O Sr. Paulo SaTasate- Estão aSse.compõe ,d.2 2 g:andes vales .~odos ,
soldados., da 'borracha., usufruindo as ,lias Juruáe' Tara,1la'Cá. e, teus. afluen..
vantagens que V'. ,Ex.a anuncia?' tes, e 'o~ do Rio Acre com o'seu, a..."lu-'
'-O SR• .sLVARO~~ Esti ente Iaco e o Alto Purás." Ssses dois

nriscontratos : ~ .grandes 'va~' sM 1>er!eit~ente se-
O Sr. Pa'u.!o SárfZ$CJe - Nos' eoo- p::gaqos ' e ' de' comUIúeação dt!ld!1ma

tratos há muitocoisa.a."té ass1stênéia'a~mào.··~ vêzes~ a·- 'Inais de um
rE:1igiosa ··àte.mfli~ e escolas, pa.."'i1-os', mes ,de 'viagem. Por CODSegu1n~ ,'a
,filhos ,dos sering'.,:e!rc,s, o', que nunca., d1fieulãade· da adro1nistra~ .é lato
houve.. ' .~" ' _". e· de' tal !ormase avoluma Q.ue o- ao-
. ,~. '.. " . vêrno" do Território aaeano ,1nst1tu1ra .
'.0, SR.. ,ALVAR6 MAIA ,...;....:s:ã '-a norina, de' Governar ,!'do telégrs.fo.

· padres e m!ssõespars.·êsse.asped;o es~ : :este,:poré~."~unclonatão nm1 ~UiI,
· pir1tual~ O. Ba.n.co da Borra.cbs en~' mu1t~ 't'êZes :J!Il TS.diograma.~'A~

trega.s. 'cada' Se.r:1nz'le!rO tima cnxteira ;.chega ao, seu destino, COID- ,ee.-cs. c;e ,
de1dentidade, e.: .com ·-essa ca.rte1ra;" ···.~O d!a.s de .~.'._ .. "0 '.

vald1ret&menteao Ba~o .e,-de&::on-' .' ') Sr. ,Húgo:CIJJ"n.dro -V. ELá é
ta,ãas as Clespesas pode, até levantar ~ grande :oonheeedor :d&. região, e pede _.
os·, saldas, ,. ~e.pendente' daa.utoriza- 1a18.z".- a:utorlzadamente lj, respeito da',
ç§.o: CIos ,seringalistas. .., mesma.. Entretanto.. ·as crftlea.s' que .

'A • •



o Sr. Hugo Carneiro - Muito bem.
Dai _ necessidade da. manutenção dos
Territórios atuais e da criação de no
vos. V. Ex.a está def.endendo abõa.
causa_ .
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!az sõ'bre' as ligações do Território .do'
Acre. prendem-se ao tempo em que
V. Ex.a lá estêve, isto é, há. 25 anos.

.·Hoje. essas ccmuni-cações•. f~llzment-e,
se fazem eOnl a rapidez' desejada e
são realmente comunicações telegrá.
!J.cas •. Agora. o que V. E."I:.;I. está es:" O SR~-FERNL?IDE.'3 TAVORA - ...
boçando teIh 'perfeito cabimento .., A e nun-ca poderiam· justificar a criação
d.ificuldade· ê de oreiem .administra- Yoluntá..~a de casos iguais em nosso
tiva. Realmente, o Acre não pode ser pais imenso e ae população rarefeita.
gove..-n3.do .pelo re!time da centraliza- . Em rélação 0.0 próprio Mre, dissé,

- 'd em documento oficial, nosso grande
ça.o. Qll~ndo .estive no ·govêrno, e- e saudczo Ba:-ão do Rio Brn.nco, que
fendi a Principio êsse rz;ime adm1nls- êle tinha capacidade para constituir
"trativo.· Hoje~ entretanú:l;passados .não um, mas três gra.ndes Estados.
êsses vinte an-os,. estou convencido de

,que, o interêsse do Território é El. sub· O SR. PRESIDENTE - Advirto ao
: . divisão,pelos seus doi:; grandes val-es. nobre ora.dor que está a findar o' tem

V. Ex.lI portànto, tem o mel.J completo po de que dispõe.
aplauso; estou solidáriO' com o estudo' O SR. FERNANDES TAVOP..A _
muito apreciável que está f:lZendo. Nêste caso,Jterei de pedir ao nobre

,O SR. FERNA..~ES·TAVOaA - Deputado Hugo'Ca.rn.eiro que não mais
Agradeço- a V.Ex.l3- o aparte. que vem me aparteie. '
xe:f'orçar àqUilo a que me proponho. . O ST. HÜgo Carneiro - Estive ape-

Voa lêr. como já ·disse·, .a!gum~s de- n~s presta1id~ meu apolo a V. Ex-D..
claraçõesde. pessoas i\iôneas, e pelas O SR. FERNANDES TAVORA _

. quais est2- - Casafíca.ráplenamente
convencida da. necessidade da divisão Não seria. pois, demasiado a· diVisão

. . em .dois. .segundo os imperativos de
que SUglro. . sua topografia.

O Sr. Rugo Carneiro ~ Há um te- Pa..~ se avaliar o absurdo de tal
legrama do Coronel Manso Lima, ou unifics.ção, basta lembrar que o 00
seja, a maior e2{pressão aereana con- vênlo Federal extinguiu a Adminls
temporânea- Pelo seu grande devota- tração dos Correios e.a Delegacia Pis
menta ao Aae ~- tanto que. por duas ea1 estabelecidas em Sena. Madure1ra,

·7êzes. sendo grande proprietário. em·· considerada centro do Território;. por
pobreceu para socorreI: a. população haver verificado a. inutilidade dessas
·a.creana. -. Y'em sebaten.do êsse bras1- repartiçóp.s: ,em relação ao Ju."'Uá. e a

,leixo, com -grande patriotismo pela Tarauacá. '.
-causa queV. Ex.a agora defende, isto é. ·E a criaçã.o de um segundo Tribunal
ao da,subldivisáo do Território. lt depoi~' de Apelação, com· sede em. Cruzeít"o do
mento .ele- grande autoridade e em Sul., derivou das mesmas dificuldades
ittenção a êsse ·velho acreano, grande t,::: comqnica.ção. . .
.eQnh~edor da região, n6s, represen~ A estrada de x'oda.gem ligando as·
tant-es ·do Acre. nos inclinamos ::1 Capitais dos Departamentos,fo! uma.
apoiar sU3.S;n-etens6es. . inutilidade e custou milhares de

O SR. FERNÀ..l.'"'IDES 'TáVORA contos.'" "
Náoé Um ~~de acres.no só: é m.ande Na mensagem com que a~riu o Con-
'.. 00"'...... I;J'". gresso Nacional, no último ano" de

benemérito. . . J seu Govêrno. assim se expressou o.
O Sr. Rúgo Car1teiro-~ Muito bem. então Presidente da Repúb!lca <: hoje
O 0'0. ~"""'A""T1'"'<~ T'~VORA _ dest2leado membro dest·a ~:nbléla•

..,.... '<:~"'n.l.'''' n. Dr. Artur BeroaI'des:
Q12&.ndo .se tra-t.ou. da unlficl1ção do "A admJnlstração do Aere continua.
Território ~reano. o -MiDistl'o Alfredo
Pintú, poara just1!ieá.-la., alegou os ca- a reger-se pelo d~reto 14.393 de ! de

- d .......1_ 1s M to G' outubro de 1920. C/ue' também con~
50s' e ~as Gera, a rosso e" sol1dou as disposições sÔbre a JllS"

, Golás,lsto é, as situações de Te6fUo tiça nesse TerrItório. Está verificado.
-Otoni. de.. Santo ,Antônio do Madclra porém' qne o r"'Mme e-' vi "'O" 'pore de São José do Duro. c~s.s comu~ , ,.... ~e;'" ~ -,=,.. .
nlC&ÇÕescom -os respectivos Estados' _seus defeitos e omissões, nuo !l'1.sis
-eram ternvelmente cll!~ce!s consulta. os 1nterêsses _do A~r~. cujas

" - .i; ~ condiÇÕeS especiais. DaO permit('~ a.
Mas, êSsês casos servem apenas para aplicaçã.o de' nortIlSs .acb1inistrativas

. demonstrar- as cU!leulds.des 1M-emendas ,__ o perfeitamente exequíveis em. outras
t;,ue . as . grandes extensoo territoriais regiões do .pais.. .
trazem à bôa ma.:::ha da a.dml.n1stra~ Impõe-Soe 'uma reorganizaçã.o .com..
ção.~. pleta.e def~t1va., capaz' de san~ as
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dificuld'Sdés oriundas das grandes Maia. -' nome que cl~llno com sim-
distâncias e da escassês de comuni- patia. dadas as :relações. que o pren-
caÇÕes". dem ao Ceará:. -onde S. Ex.a se far-

Nã.o me posso fu....tar ao desejo de m.ou e deixou preciosas amizades _
citwr Carlos Ms...--dmiliano, que assim ti j d ....,-'".... ,.; -se expressou em. 1918, sõbre a uniti- ~ ve ense o· e 81X"+<tÇG-lo 'contestan-
cação .do Acre: do não a sua palaV1"a mas os dados-.

"Serla imprudente passar_o de chô- oficiais trazidos por S. Ex.ll.~ Acres-
í're quatro governos, paxs. um só. centei~ então, que '~oje;se 'oportUill-
Além disto, as comunicações nuviài~ dade !,>:ouvesse. traria -dados oficiaiS
são difieillmas e funciona. mal o Te- 'transnllt1dos, a esta Casa à margeI11
légrafo no Acre. Um ra;dí{)grama leva. de wn' requerimento' do Sr. Café Fi
20 dias para chegar a.o seu destmo.• ' lho, demonstrando que -os I!Ordes~-
~:n via;jante perdel"â -mais tempo St:: nos enviados para a c A!nB.Z6ma "i'láo

-for !io Junzá aI? Alto Acre, do que foram 14.000, como afIrmara S. Ex.·.
se _vlerde qualquer -daquelas Pretei- nem 34,000;00. cc.::no saiu publicado no
turas ao' Rio de Janeiro·.'·· ."Diã.7io de Assembléian

• 6as, em nú~
Pôrtanto, .a açã.o de UIn:a ·a.utorl- mero superiox:. a 50 mil. .

dadesuperior. seriataxdia, impl"oficua ~ , . --.. . .' -,
em ~ uma região ha.bitada exclUsiva! - O $1" •. ,Alvaro .ld"ãut-=-os'·dados aqui
m-entepor elem.entosadventicíos; no apreSeptadosforam colhidos nds úl-
m-eio· dos: quais há mu1tictão- de aven- -timos relatórios do Serviço de Enca-
tureiros e delinqüentes. ,min-~mento de· 'l'rabalhadores" d;~

Con:olt..rfa· reuni7' em' um' gO'lJêrno' as ,Bsnco da BOr!"aclia, e em wna.er{ti:e-
PTeteitu:ras· PTóximas der Azto Juruá vista do Sr ~ FiImo Dutl.-a.; atua.! ~
.e Tara:nacã, eern. outro.' as elo Alto direto!'daqu~le:Banco.' . - "
Acre' e Alto PuTÚS e torna..r·sededo ,O SR.PAULQ SAR.AsATE .;:..- E"a
primeiro. a· cidade de Cruzeiro 00- Sul. ,. prova d.e como f9ta.-. -deso·'rg;....;~...ados.
e .do segu:n.do. a de .RiO Bra:n.co_ . ~ ~

Foi isso,' exatamente, ,0 que" -pedl ~.~ond'lçãoe aproveita-
na emeI;lda. n.O 83. que. representa, mento dos solaadosãã'o1'l"aC~ . '
como se vê'; a solução .de - umsérlo c- ~qUi estão documentos ofi.ciais, e que"
p=oblema.,~A·dminiStrati.vo-e;'ao mesmo' .~ podem ser: contêstal:!os. remetidos
tempo,. a satisfação' de umdtreito, há', a esta 'AssembléIa pelo' 81". Ministro
tantos'" anqs" .'recls.n:íado, - por aquela, do TrabSlho e. eJa,oorados pelo DePU-"
gente' he1"ÓJ.ca. e Slfredora,C'.c;. -bravos' ts.m.ento Na.ci<;>nalde, ~gr.a.ção,pelos

, e .' esquecidos conqUistadores do De-' ,qualS severlfzca· que nao foram-qua- ,
serto Verde. . torze mil, nem-trinta e qUatro mil

:AqUélcs_ que; ~dura.nte .t!ezenas de mas-··clnqüenta. e três mil trezentos ~"
an!,s, d~judados' e ariônim,)S,'con-' noventa e nove--::_36.09atrabe.1hado-_ .
~st3J:am pa.ra.o.Bras.ila. melhot"por':' res e 17.301-depeDdeJ:tes·-:OS":zi6r-,
çao 'daqlJ.el~TeIritótio; arrebatan- 'destinos'enViádos·.para,'.'a:Alna.zõnià.
d~....numa: lata' desiqua.l" mas tenaz . - ,a AJmtzõma. portentoSa-e amiga' do'
e infle:tiVe1,.~ ,a dua.s n~"-estra.n.;; Ceará;. à qual estamosllgados- por :la· :
geJras, -: - ,nada; ma:1S,- ped~ ., que o ços Quenáõs§.o de hoje.'maS de lou";
sub. 'Zege:re libmas. pOiS nunca :a1me- go tempo.. sabido.,como é, que 'do meti
jaram outro., prêmio à, sua ',abnega- Estado já. ~~gl'a;ram. pc..ra--lá,:~olun--
ção e- heroismo. "sen&o ,·UlIlS -vida de tàriameIlte. desde a.,sêca. de.l8-7'7.na.dà-,·
homens .livres, sob' o doxnínio' das leis menos de setecentos mil, cearen.Ses.
de sua; ~.pátriar· - . _.. '. Eum Estado·quedetXou:partir ~

Até hoje, -estas lhéS teêrll' sido UM,. ,tecemos- mil-de ,seas f!1hos, para.. a-jl:l
duro jugo; e não s~ prud-ente pro-dar a. povoar aquela- :terra. entrela·
longã..-lo: ,pOI". mais tempo, porQue 9. çando- -as' reSpectivas ':ratnni2.S' .....:. de tal
negação' l'e~tet.'ada. dos direitQS' de um ' modo -que h~jese·diz: Que, no Acr-e,~ ,

. povo, 'a.Ca.'ba:m. 'q'Uasi sempre no de.. quem ,não 'ê cearense é, 'filho' de cea- .'
s~or ~à piitria.__e -~o' dese~:>:'o .. ' d~s , rense - 'um-povo, dêsse não PQlhoofa..
revoluçees•. ',' (Mmto bem. .muito , de mane1mnenhuma.cIiIn1nuir o'êsfOt'- - '
bem. 9 oraiZO~ é cumprimentado). - . 'çO,o patrlotismó. (, santiniento,.de .

O
~~ ~~'m'="~ _. humanIdade <wsamazonenses.,Plei-:,_ ~. ~~ ~"~.c. - 'l;-ema~' -

~vra"o 'senhor. Paulo', 8arasate. ora- . tee.!nos tão' sàmente --e_ para: 1sso-
dol"'iDscrlto.. ~- . pedi!nos o :a.mdllo dasbanca,das do

, . . - EXtremo-Norte - esc1a1'edmento,:de-
O SR.. PAULO SAP..ASA.TE ~ 'Se- . fin1t1vô Sôbre ohtie 're 'éncontram os

nhor ~te, na sessão de ontem. '-cesxenses e:rJ.ep.a:ra lá. foram- e e$ão....-.
qua.ndo íaJava, C· .etn1nentesenador muitos.: dê1es•. sofrendo neceSsidádes.
pelo Estado- tlo.Amazona,s, ~:. .Al~s.ro -não'por culpa. dos· am;a.zonenses•. mas

~ . .- . . .
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de um 'serviço desorga.n!z~do d::l. dittl.
dura.. Em tal serviço, à maneira do
D.!.P~ e de tantos' out1'OS daquele
tempO" hc.uve muita.. propagnda tais
cante. muito dinheIrO derramadc. :nm
ta lantejoula. mas, bem pouco de con
Creto'e a:lrec1áveL ' , '
. ,F~~do,"pois~ questão,de fr1zar bem

os numeros,' a_fim. de ~Q.ue não peJ
rebl 'dúvida::; 'a reSIleito. clesejo. ma.is
uma :vêz.. ,solicitar q~e mo vejlUn em
m~nh?...s palavras nenhum argu,.-nen
t<l' com o .propósito de ferir a sens1bl..
,lidade 'dos" amazonenses e pare.enses.
porque fazê-lo seria terir s própria.
Sensibilidade .tio'. ceará, do que n60
outros, '. cearenses, não serlamoa cc
pazes, em nenhuma..condição ou opo:
tuIúdade.· ,.(Muito bem) . Noasa In..

, ~ençã.o é, apenas•. evidencià.r os' êrros.
.nã.o.~elo simples prazar, de ex1tll..10:1.
~ ,para ,corrigi-los. ~azendo voltar

, a, .,terra. amiga.. , de . <lnde partlmm
aquêl~· 'que, estão . &0 aba.rldono Q

"desejam ~~, ao aconchego dos
.seus lare$; fazendo retomar aoEl lo.bO
.res::. da agrlcultura. nordestina, sens1
velmente .prejudica.d.S com a :eduça.o

, '. dos' braços ·~aJ!dos. BCiU!les ,quo po.1'
tiram' para. o .Inferno Ve:'c!o nem tia
quecer os campos nativos.
,-·A-·~ç§.ode çearenaes pam a.

" ,AmazóIilit". :leita' espont&neamanto n
· a.través:..dos· anos, nunea I10S OIUDCU
.prejUízos;·.porque:: se" in"oc!es&lt.va i'e!1"D
da'!Den~,'empropor~m:oáveSa. Mu
da:, forma' por, que se· fêz de 1P41 Di 4lS.
Só'se:·just1ficaria· - e to! P01" SUo Que

,a ',csmpsnhs. <m' bon'acha merecou.
àqüê1e témpo. o', m...,'"U apq10 fenOfOlQ Cf
'Sincero de.jo1'I18l!sta. - se CU1l,1pr1clcs

• fôssem os ·contratos ,bonitos apreaon
',;tados. aos ,trabaJbe.dores mas que t!
caram'.como ,·tantas outru premes
sasdad1tad:ma..apenas no papel COI'

·derosa em 'que 1'0l'Sm la.vra4t».
Aprova~:!eque:êSSes contrate:: nao

fOram çuniprlqQ3. é qt1~ v!;omncl~
_ apenas par. dois anos. :findo êsSo prazo
·"1:wtos ._dos' ceareI1b---es quo teriam do
· Volta.r~.~-llat2.l. ~cu estSo mortes

ou',a1mplOrar' a. ca...-idade ntmcll dea
mentidados: amazonenteS..

:.-. ~ ,C!,~T~·Fern;a ..rules TáOOl"a - E' O QUO
- estão f~,do .agem.· .

o'SR.' P'.ÁULÓ .SARASA'r2f - et!
o nobre ..~or Alya.ro' Mala qu1eer

'. um, documento insuSpelto aceJ'e1' em
ca.mpe.nha. .da bofl"acha, ~ mc1fftt1a~a.

.'b:itania·da borta.ebe.t 'que C8U10U til
véZ mais priijuizo' ao materia! hum&
no 'do Brasil' do qU2 os CQm~atCla nl\
ltálla... · :.... . .

o Sr. João Botelho - V. Ex.:I. per~
mltc um a.pa.~e? -

O SR. PAuLo SAR.ASATE - Logo
Que termine o período. .

O Sr. João BoteZ1uJ- V. Ex.a devia.
permitir oss.par..es. porque isso é da
ética. par!s.mentar. Ã:láxime quando o
aparte esr,lal'eC~. '

O SR.. PAUI..O 'SAR..ASATE -.:... Má
xime qua:::ldooaparteanteé um es.va
lheiro 'e um Representante' ilustre
como V. :Ex.~. ' •

O Sr. João Botelho - Muito ,obri
gado. Diz V. ELa que' a camPanha.
da borracha. nã.oserv1u de coisa al
guma. Então, V. Ex.a não conhece os
conceitos emitidos pelas altas autori
dndes m1u.tares norte-amerlcan.a.s. s.
NtJ;xllto do a.uxilio que o Brasil lhes
prestou naquela. ocasião. A 'produção
a.umcntou mu1to. VV. ,'Exas. falam
em mortandade, quando. há' trinta
a.notJ, sem a.s condiçóes:- atuais. a si
tUQÇtLo em pior. .' ,

O SR. PAULO SAR.As.o\.TE - Del
la V. ~.o 1lerm1ssão para o aparte .
QUClro. parim. ficar com a' palávra.,
peta o tempo é exíguo e não sã.<> tam
~m da.' ética. pa,r!a.:nentai Os discursos
p4l:''e.101o:1 ... Convido; porém. V. ELa. a
dl~r a esta Assembléia, onde, quando
a C1omo rol que eu proclamei que a .
CAmpa.n..'u1. c1s. boI"1"OOha não serviu
pua coiu nlguma.., ' .'

O Sr. Jo4o BoteUr.o '- Acabou 'de
dlatr.
'0 SR. PAULO SAR:ASA'I'E ;... Não

!) d1sae-com a. e::;tens~ a. que alud~
V. Ex.-. 'A!1rme1# s1m,' e rep!tw que.
MO fo1"am cumpridos os contratos.
m' natural que "a, Batalha. da Bom:.
C!ha tenha sen1d.o "Pfl.I:a. aIguma coisa.
tio bom. como, Ó". que ,é pior. para.
mUita. coisa de mal. como. é o caso,
lna:::st1onàve1mente. do sacrifíclode
In eros nordestinos, abandonados,
por11dos. extravidoSou mortos tto Ex-
trcmo-Norte~ '. '

O Sr. J1J{},o BoteIh.o - V~ Ex." não
deVei fazer csmpa,nha contra. o":,Es
tAdO Novo, P7'etextando trs.tar da. ba.
talha eSe. borracba..', c'

O a. PAULO 8AR.ASATE
V. Ex,·, 6 uma 4e ,dua.S;pessoas que
nCJ CitO nAo me pod~m. _dara.pa.rtes
(1~aa nat~.· " .

O Sr. Jo4o Botelho -..:... Posso. porque
me unto ti vontade. pois- fui-revoluclo-
m\:lo em 1932. .. ..

O SR. PAULO' SA.~ATE~ Não
la c=lto V. Ex.&." Ouça com calma
o QUO catou dizend~; para não:se~ -an-. . .

. ..,;;.'.
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Gaspar Dutra. pelo Instituto do Nor
deste. : associação de' responsabilidade'
definida. que tem como presidente o

.médico e intelectual de renome,
Sr.Jo~ e>--..ãvio Lobo, como Vice
Presidente o ex-deputado Sr. Luiz
SucupIr-Q,j atual sec::'etãr1o da. Fazen
da. do Ceãrâ. como secretário Geral
o Sr. Perboyre e Silva, Uustre pxo
!ess~ da Faculdade de Direito7 como

_ bibllotecâr1o o Sr.· Joaquim Alves. s0
ciólogo e publ1clsta acatado, que ora
se encon.tra. no Rio de Janeiro,para
tomar parte num congresso de Geo-
~. .

O Sr. Jo6.0 .Botelho .- V. Ex.a per-
mite um ap3.rte? . . . .. .

O SR. PAUT...,o SARASATE - V.
Ex.a não· tem <). direito de apartear
me, enquanto··não retirar a expressão
com que se referiu a. um trecho de
1fIinhss considerações.

o Sr. Joflo Botelho - Nada. tenho
a. 1"etirar, porque não houve, de minha.
parte, ,qualquer intenção de ferir a
.v. ELa.

O SR.. PAULO SARASATE - Dl
ante dessa. ressalva, que agradeço, PO-:
de "fi. Ex.1I. apartear, como sempre,
pois com isso--só me dará prazer.

Q' Sr. João Botelho~ O· que acen
tuei fol que V.' ELa. fazia. UJna,·decla

. ração que não corresp'ondia' à realida.
- de ao a.ftrmar que &.campanhg, d8.
.borracha nada produma. '

O SR.. :?AULO SARASATE" ;.....: 'Na
da tenho a. mod1!1car, no ,que já afir
mei.

O SR.. PRESIDENTE.~· Atenção.
L~mbro ao' nobre orador que. está. fln
do o tempo de que diSpunha.o'

J O 5&; PAULOSA.~A'!'E ~5.f
nhor .Presidente, o que pretende'· o
Instituto do Nordeste e pretenr;1.e a
bancada. cearense .ê· o seguinte:' (Lê)

"(t)umr. "investigação imediata· sõ
bra o destlno e as atuais condições dos
"soldados ~ borra.dha"; '.
~ b) li. er'm.çáo de. um'órgãoexecuti
vo, ç,ue poderá.deno~-se'.;...., . "Co
::n1ssão de Reronciução e· Re&ljusta.
menta dos Soldadosds.· Boz:ra.eba" 
w:n ,a i:1eumbêncla.', nAosômf>.n.te de
assegumr-!hes' o retOriloao seu "ha
bitat", mas 19uaJmente de garantir
!hes. aPóS iSso. --o:ondlções ~. ele . vf-da
compatíveis com. o mé!'ito' daeampa
nha em que ,se~penharamu.'.,.. ,

,Se tempo .me restasse. irla ler' em
apoio destasconsideraçóes, '. - .. já

que pode parecer suspeita a minha
voz, porque sou·. c~ense, embora tão
cearense quanto amazon.ense, pois
estou ligado por ~ços de família à.
~zônia - a palavra insuspeIta. de
um jornal norte-americano, de con
ceito interD.s.cional, () "Daily News".
que retrata, até com exage::-c, digamos
em sinal de respeito .ao nosso pa.ttio
tismo, um d~ deploráveis aspectos da 
"Campanha da Borracha". Palavr.:l.
que chegou aos Estados Unidos atra'\t"és
de jornalistas que·estiveram. .no Ama
zonas e.. no Pará. e viram· de perto a

, situação .critica em que se enC'ontm
varo· os traba!ha.dores nordestinos.

Concluindo, Sr. Presidente,-peço a.
V _ Ex.a; pois estou a ·fa1s.r na hora co
Exped1ente~ por·um.a gentileza dos se~
nhores Deputados SOares Filho e Vi
eira de Melo, me mantenha inscrito
para próxima sessão. a fim de tra
tar dessa mesma matér'..a. que consi
dero constitucional, porque. tôda. a> ex
posição desconexa (Não ~pOiados) que
para aqui estou trázendo tem também
a finalidad~ de servir de apolo ao dis··
positivo do Projeto· que. destina m:aa
percentagem da .renda. nacional à re
cuperação da Amazônia e· que <;on
tribuirá: se conc:retiia.do; para. o ss.
neamento, não' digo de. tôda - por
que isso é tarefa· i:Jàl'á séculos 
mas de uma. parte apreciável daquela
imensa. e .exuberante região: (Muito
bem. Muito bem. PaEmas).·~

ORDEM DO 'DIA

COmpar~mais 152 Senhores, Re-
presentantes: "

, Partido Sr-eiaZ .Dempcrático

Amazo.nas:
Cosme Ferreira.

Pará:
Maga.1hãesBaírata.

.Álva~ Adolfo.
!1Uarte de Oli:~eira.

Lameh'a. Bittencourt
CuIos N-ogueiI'a_

Ma..rs.n1lão:

Clodomir ca.rdôso.
Pereira. JúniOl·.
Crepori. Franco~
Odilan ·soares..
Luis Csrv:!Jho.

Phl.u1:
.Reuu.u1t Leite.



-96 -

•

)

"-:

,.....

•

PáTá.:
AEostmho Mõnte1ro.
EJlll.OSO c,am.pos~ ,

'PImio .Pompeu".'·
Beni Os.rvaJho." .
Leão: ;sampaio.,'

'.. . '. . .' ' .. '

R.1ó-·Gra:nde Jio Norte:
,~.. de,.~~ .." '-,o,.,,_~. '.
.~~. ';-'

" V~ud;~Ws1ldetleY'.·.'
.João .Agrip1nr>. ' "

. João. ,-{J'mJl()...
, Perilando ,!i<5brega..
~~"..Aquino. '" ';

'Antenor ~éa.
. P'..aui:.. .
. ~Freitss.
J:~:OA.udido••

São Paulo:
Cirilo Júnior•
antOnio FeUciano.
César Costa..
,Costa Neto
Hol'áclo La!er.
Lopes. Fernz.

Goiás:.
Csiaci'o Godó1.
.GUilherme Xa:vi.er-. -
, ,Para.nã.:,:.,' . ,"
Flávio Gu1.IIi.a.rãeS~,-:""-~'"
Roberto G1a.sser.
Fe'r!l.S.ndo' FlÔ1:es,. '
Munhoz de Melo. '

,Aramis, Ats.1de.
.. .. ~. .. . ~

,Santa, .Cl1tSll'ina:
. Nereu RamOs.
'AderlJa!' 'Sl1.va.. .
Roberto GrosSemb.aéhe:t'.'

--:- BaDs '.::.J:..01\ian.' '..,' " ',' ,
- ' 'Rio "GT1Uidi~o süt;.:...-~,-~·,-~~:,··

Ernesto' DomeIes ~
Gastou Englm.·
kdroaldo Costa. •

- Brocha.cio· da." 'Rocha. ~
. Elói 'Roem;. /

TeOdomiro ponseca.
:Da.inS.so Roeb.á~

'.Antero:·LeiVàs~
Mé..'"'d.O .. Teixe1:r&.. ' ..'
.PedrO Ve.rga...~.
Herof11o ,Aza.mbtiJa•.
Ba.ya.rd L1m&.. ,'" ..
" 'ÚnidoDemocráti::e.Nacimuzf

-

cea..~:

.MoreiXs, 'da Rocha..
• 'Frota. QeD.tll.

Osva;Ido Studart. ,
Raul Ba:'bosa..

Rio Gra.ude do Norte:
,"Georgino' Avelino..

DiocléCio Duarte.
"P3.rsiba.: ,

•samuel nua.rte.'
.José .Jofili.

Pe'rDâÍnbucó:- ~,

Etel'Vino-L1ns. , ' ,
~OJl,Mága,1hães.
J3J'bas MàraDhão•.

, .' Àlagoas:',

MedejroSN~.
': Lau:ril MOintenegro.

Sergipe:

Gi~·:Óa.rdoso ~
, '. Bahia: "

.Finto.~eixo.,· "
·Lauro de Freitas.
Aloísio de' castro.
Eunápio de Queiroz.: ,'

EspfrltO' qanto:,' _
AtBio ViV8Q.us.~ :
-Henrique-de Nov~•.

'.Ar! Viana.: ,',"~ ( ,
ea:rlos Lindem.berg...
Eurlco SS1es. ,- "
Vieira de Rezende.
ÁlV8Iro. CáStelo.....
AscIruba.l soares.

Distrito Fedem1: "
Jcns.s Corrêe. ."
José "Romero.

P.!o de Janeiro:

Pereira. PintO.
Altredo Ne7es. ,
.Amaral Pe1Xote. 
,Eduardo Duvivier.,
PamoFe:::1ande.s. '
GetúJio Moura.
Brf-Zido T:lnoco.
Miguel Cout-o;:

Minas Ge"a:is:'. . ..
BeneditO Va1ada...""e&:..
Juscelk10 Kubltsch.ek.'
Crlstla.no Machs.do.'

,Gusta.vo Capa.uema..
Ollnto ~eea..
Idir T~es."
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. Partid9 Republiéano
. Pernambuco:

, Souza. .,Leão.•
'ser&iPe: '.

Amando Fontes..
'. ~rril,s': Gerais-:

.Jacl FigÜe1iedo•.
.Mário B:rant.
Artur BerDan:l~s.

~ . ~ :.;...
.pa.riiáó· PoPular sindicalistá...

'Pará:

São Paulo:
.Gua.rsci SilveÍl'a.·
Romeu' Flori ..
Eusébio Rocha.. -'" ~- ..

Pa.ra.nã.:
.Melo B...~a .

: Pa.rtido Comunista do 1JriUíl '
Pernambuco:

Grég6rlo Bezerra..
Alcêdo .co1Íti11ho.

. " ,

. .Distrito Federal:'
Cãrlos~Prestes·.....

Rio .de Ja.neiro:·
Cl&udino Sllva. ? ' • 4

'Alcides Sa-benya. "

São Paulo:
;Osvaldo paCheco.

Deodoro Mmdonça.; : . '.'
, . _ceará: ;
" Olavo OHve1ra. "
-João°·Adeods.to.· .
· ''D~'''~~. ....
~ ~ , .

-Teódulo. 'Albl:qu~e."
. . - ..........

, P~"do Democrat~·.~:. . .... - . .'.-' .. ,"".- ..
São Pa.U1O: -..... - .. ', .,

V-SJ:luel Vitor.'·· , . -

· , Parf;ié.o"Ilepu.1ifici:.1'l.o PTogressi:lta
· o·i· - '. •.

-: ~a.O·.Pa.ulo:·
Campos ·Vergal... ·

~ • .... -_ o .' .:. • !... ..
.' -O·SR PRESIDENTE" -:.'_'\cha·se so
b~'a:Met;&. ·ó,sezuiDte,:·

m:QtJEB.l:MEN'l'O ' . -:

R~êr~oS"s~ .~a .~ a~' :d~s
trabalhos da' Assembléia.' Ns.cicrial
Constituinte umvcr""vO. de- 'pesar- pêlo.

. ' .
'.. '

", '..

......

.-., 1;'
lo,

;'.

~. ',.

( .

• o",·· _ I ~ ..... ,'.... ,••~ '"', ~ •

._.:.:i;ar.t:40 Trabar.niS~a BrtisfzeiTo:: .
;·:-:E&biã.' . I' .' • •_, .. i-;.:. ~·,: '-- ',- ..::.~~;: il~.· o.:.·.'~) -:4 : .;'.,,0"

~~~:~:,al~.:::~:·,·:o:,.o.o".:o:·'·:·':·
: BeJljam1n :Para.h .:-:: :. ..
o.~V~as.Neto;~.'~: ~"'. ' ' ..

Gurgel'" do·A:mm-al.:' ,i, .:.' ".'
Segadas o Vla.na..... ',' . . 
,BemdoFontae1e.,:. '~'.' ..... "
Antanio oSilva.· _ .:!":~ ',,".,:' \ '

" .
'. o. ,P..1ode Janeiro: .
~··Abe1a.1dó.iEata. . " ~'" '.:."

M!nas' 'Gei-aiS:'
Ler! s$.iitos. :.

Pernambuco: o ~ "

. . --
Lilna. Cavalcanti.
Alde Sampaic.',
Gll'bertoFreire.

,.,::'~:,:,r:,7 .
,I~tas: CavalcantL
. . .~ -' ..
-;.' :'Ba.hia..:::~.
·~Jurael'}Jtags.1hães'. '., :.. ~ ..

Otá.v1o .MangnbeJra.: ..
Luis .:Vl8.ns;~, <.' ,
C'".L"'..Jn2llteM'aria:11~' o "',

, Danta.sJúnior. ,' ...
o. R2!-a.el CinC1lit'á.·,

Nestor: Duarte. .
'Alio~·Ealeetro.
João ,Mendes."

~. Distrito Fedexal:
HanUltêm···N.ogileh'a....
Euclides Figu$"e~ó.

~o de Janeiro;
?ndo ..!te~·...
R-omão Júnior.
.lere Lecmll. ,:;, '.~

:. :l\,fini.s . ,Gerais: .

'Magalhães Pinto.
,~~m:go ,Leite..

... - .'_' - '. A

.: '-São :Paulo:~: .'
P.aúro?N~_. " __ ., ..' "
. ~!ês·:.': . - t ...., "'"

J6.Ie5·,·~h.ã.do~ ."
o • _ .~.

' ..- :-M:a-to' Grosso:' -
'is-rl~olS.~' de' :B~;:~'
'.: 8a.-nta Ca:tarlna: _ ... ,

. Ta.va-~" 'd'Amari~L: ,""
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falecimento dõl1ustre engenheIrO can- a. palavra .0 51'. Cõsta· Neto. orador
dioo' José de Godói.!)nteDl'·oconido inscrito. . , .
nesta capital. '" . '1. ' '. o SR. COSTA NETO -._ 'Sr. Presí- .

Sala daS Sessões. 28 de junho, de- dente, venho fazer a.1gm:lias cc:i.Ds1ders.-.
_1946. - FlCi:es Ca Cu:n.1ul.· -:Rw..u ções ao propósito de tema que.c!esPertou.

Pilla. - ArttLr Fischer. .__ So:uza Cos- na .Comissã.o daConstituição, grqwde
ta. - Da."%iel Faraco. - Rui Almeida. ~terêsse. Quero :rete..-lr-me ao proVi-
- Bittencourt -4zamàUja.. - HerófUo mente dos cargos' dos TribunaisElei-
Azambula. - Hugo Cainefro.· torais. e, espectaJmente, .dos. cargos ,.do

. O S::t. PREsIDENTE -.:::.. Tem a. pa-' S\lper1or Tribunal E1elt~)t:aL ,~,.".: .
lavra o Sr. FIores dàCÚnlia.: Dever'..a, ,pàra me1h.or dpljmiw o'

• - L • .. ' assunto e dêle tretar mais detalha- .
O, SR. FLORES DA CtTh"HA

L

-, Se- dazrien~:iO espaço de .tempo que 'me
nbcr Presidente, o voto.de'pess.rsoll- conced,e. o R,e"ghnento.'.. decbràr.que o

. citado é pelo falecimento nesta ca- .~-..,- ' -
pital do UU5tre engenheiro chil CâD- - t~ se resume. em· tttna'''pergunta:
dido José de Godói. que· exerceu ,~o =~~J~f os.cargosdos Tri":,.'
Rio Grande do Sul,',no .govêmo ',!>e"
nemérlto de Oarlos 'B3l'bosa' Gonçal.. .' O Sr. AZiomar':BateriTo ~ Todos.
ves. o s,ltá cargQ de Secretário" das metias o Presidente' :da. RePúb11ca, l;)e-
Obras. PúbliCS2e, interinamente. o da lo seu arbitrlo pessoa1.. I~ ':,: .'Fazenda.. .'

Era êle,reman~nte·dos .engenhe1.. O SR. COSTA NETO', - E.'*.a.',opi-
ros que fundaram. a escola.de Enge.. niáG-d.e-V. Ex.~ constitue pres!camen-
nhárta de POrto Alegre•.Poi um' pro.. te.. ·• . '
ficiente engenheiro, de capaclda.d~ re.. .
conhecida; não -SÓ' no Rio Gra.nde do . O Sr. Aliomar Baleiro - :.. p~
Sul, como tora. dêle_ Era um: ,''homem. evi'tar a penetração.do. Presidente na' . --
.de bem. Deixa... apra.ntes.rem,-lhe fi. . li el 1
morte. o ilustre Dt. Tude de God6i, po tica.', . eitorn. \.

, prestigioso e vitortoso chefe do <MUDi.. "0 SR. COsTA NETo~ :i!>ti dÁria.
'cfpjo de D. Pedritor no me-uEstado, por eneerrada s. minba - tarda...', se o

e, nesta riaP1t~ a virtuOsa· espôsa do nobre deputado. que me acaba. "de·
nosso .' brilhante compsnbeL-ro, o nus.. apn.rtear pUdesse 'exf.b1r.". emseu' faVOr.
tre, .. deputado' pelo Rio,' Grande' do nos 'regimes queadota:m-o pr1ne!p1o'QO
Norte~ sr~ 'JOSé' Augusto~ equUibrlo dos poderes, umas61e1 que

Sr Pi-..:....;~...:I t su'bs eVf ,.- o' subt1'á.i8. ao Presciente,:.<Ia Be])úbl1ca, '. ' ~en e. cr. ""~ a 'atribUição. elementar. de .nomeaçãodlgno ' .professor, .' Sr. '~u1 ~.:oe c1.J- .
alguns nob=esrepresentantes do R10 dosfuncionários nS.. e m!I1t8res,- m-
Grande do Sul,. o requerimento,' soU.. clusive' àoS"':Da.g'1str:s.doís.· .
citand.o a aprovação .d~.·um voto ,de O Sr.AUOmar BcZeeiio ,~ V. Ex-
pesar da Assembléla pelodeSs.parec1· ce!êncla ""'--"'te um a....a~o?
mento do IJatrfc!o digno e Uustre, . ~~". ~~ , '.
Acreãito, que a. Casa se associarã· ao . O SR'. COSTA'NETO - O nobre

lU<!-A v to .,;;.. --friO' col~'l1!o me oUViu a.fDde..' desênvol-,nosso -.. e ao. o ....."ç pesar .~~ . ,
.. (Muito b~z;io1mas.) , ver um l'8dOC\ÚJio sequer. Ainda, não

tive oportunfQade de ·sustentar' um ar-
O SR. 'PRESIDENTE -" Os' seI1bo.. gmnmto e n~ mesmo de' exp&o, a

rcs que n-provam o requerimento,~ tese. Estou começa:ulo· o d.1scmso.
ram levantal'~se. (Pausa.> ". ~~-et. ent1::etanto;ao &eU pedido;

E:stâ a~ovaclo. ' mas 'lemln:&rei que todos 'nós ',dtspomos
• # Pa...-a. a Com!ssão de'CO~o. de espaço de tempo.Jn'i&to 1'ed11Zldo:;, e

. na vaga..traJlStt6-"is- do Sr, ~em1ro não é Justo'· que;~" que-podem
FigUeiredo. nomeio o ar. João Agri.. ocupar a Uibuna. ~ em· outra. o~-
pUlo•. Para. a Com1SS§o de In.qaér1- dade, Lio petmltam, aos: sem colegas.
to deCasbs àe Interêsse. Nsd.ODal, . o t1SO integral,. do. tUrettoque O Regi.
cc.1o 'número 'de' membr03a. Msetn- mento lhe' eontere. '
blé1a e1~' de 11· tla.re. 15; nOIIie1o O' Sr. Aliomar Baleef1'o' _ Já. que
os ,~ores' Melo Braga~ V1eira de,
Resende. Agemiro Fialho e MaurSc10 .~. EL~concader ~-ei .o meu ~.
Grabois. : Reeol:1!:1eço q".Ie V. Ex.,tI. tem razão.

'. :, O im'. ·PREsIDm.~.;... Em d1seUs- 'Rea1me:1te o tempo é -~. ' Se
'são o projeto' da Constitúiçã.o. Tem 'fi•.~&, ~..e, po1'êm, para, e\1tar

~ ~ . ..
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novas apartes. . pediria que c:ol.ocisse Parlamento, Ú jUstiça. comum ou a
o problema no terreno brasileiro. com' uma justiça especial que.' deve receber
a. -experiência, que temos, da'. 'fraude a denominação de Justiça.· Eleitoral,
eleitoral e da pressão do:, govêmo. ·Parece-me. Sr. Presidente. que, em
.Pode ser que em'qualquerotitra par- face da reali(iade brS.sileira. anterior
te do·'mundo.seja diferente"ma:s~:en-' e-posterior a ·1930~poden:los defender,

, "t1"e "nós. temos de atender. a.. ,:uma com o exemplo do nosso próprio pais.
:realidade.:' .', " " ate;e de que osserv1ÇOs' eleitorais

, . - ,~~ ,... não' ,devem. pe::1:encel-' nem' -ao Poder'
· Q'·SR. 'COSTA. .1'U!il.V .-- ,·Devo, de- Executivo OU,g;:'seus funclóDâriós.netn
clara:r ,ao nobre 'C01P,ga. :que, nãO sou à 'justinenhmna criança. SOu,bem mâii;,idoso ' ça,: ,comum e' a seus' represen-
do 'que S:.Elc.&e.- cert2.me.nre.Dâoter1e. tantes. Mas ,devem ser atribuIdos 'a
comparec1do a. esta tribuna. sem haver uma j~Ça 'especlal.constitufda ou

. '. é não de magistrados.,
traÇado,1:tti 'In todo" para determ.tD.ar :Aceito' êste, 'postulado, passaremos.meu pensamento:e expor meu- rSclocl-
mo. Sou livre de Colocara questão no então,: Br- ,Procurar expOr, quais são
terr no " tend d' êsses .s1Stemàs: primeiro, por ordem

e em que en er,·;_mas· - evo 'cro!io16orlca e. em C!....-n.'ndo lugar. den-""". trsDqu1Uzar o nustre deputa.do~ decla- ~o-
rando-llie que, 'UIl1a. 'vez expostas as 'tro ,de cIa~!çaÇão,raciOna.I~
preIiminar.es·- indispensáveis ao' enun- Até 1918., s~do parece. não se co- ,
c1ado e:deliIi:t1taçá.o'dá. matéria entra- gitava espec1íicamente." em' parte al-
rei . diretamente "na.' reaUdadebrasi- guma. ãe uma justica eleitoraL., ,FoI
leiia ~" ''\ uma constituição da" Tchécoslovaquia.
, ,Sr. Preslãente;' eu não deseja.va. que p-"1mei:'o esta'tuiu. se nãO' estou
justamente".pelo pequeno espaço de enganado. em ,1918, a_ orga.nização de

·tempo: de que dispõem'· os '. oradores, uma juStiça, de tal natureza. Todavia,
/' dizer': 1n1clalm.ente, qlial·· o InétOdo de" será ma.is interessante ,'.eilcara.rmoS 'o
" argumentação que'vouptefem.Aqui- fato," ein,',prlmelro",lugar,- sob o ponto

lo que vou' asshíelar 'deveria ser uma. de vista -americano, dada';a. diversi-
conseqüência,. QO~ptõprío discUrsO. To- dade entre o' direito públlco europeu_
cm.via~cot!1o'o"nobre.apart-eante· dese- ~ amer!cano~ ,~ .
já·s~ Jnfo:rmar -sõbre o roteiro -~o 'meu
disc'lm=O~~·. .. .:-: "0 " .' . Na América. Sr. Pres1denW. 'o, prí-

" me1ro' pais que adotou e.-reguls.men-
, O'si. 'AZià7Íutr"oBa1eejioo - "Apenas tou uma. justiça' e:e1toral indepenéten-
fonnule1, um. pedldo~ _ ':'" , ~ , te fot c' Uruguai.' na ..Le1. do "Registro
.6sR~. CO."STANE'ro','~_~ .:expli- Civ1co, de 1924. Em -seguida, vieram

....._~ '. as ,leis brasU~ especfs.1mente'.Q
ca.rei'",-UUleamente'que,na. primeu"a. carta.., ele'. 1934; ,depois, a: Constitm
parte, dellm1tarelo,· a.ssimto; depois
direi- quais' são.'~1Xlr'ordemc:rono16..;.· çãoda N1cs.rágu~de'l939; logo apQs•
.gica~ nos 'ps.is:es '. suI~amerJcancs •. Os ada.':RepúbUca de Cuba, de. 1..1140 'e.
sistemas:de:.!nvestidura dos' jufzestIos.. fiilalmeo.te. -O ano pas..qa,dó~ a !ei 'ar
Tr'~ ,Eleitcrias: -terceiro, ,classl- gentlna dF.riom1nada "F.stg,tU""..o 0$
ficarei êsses'sistemas'de.'!orma.:ra.c1o- .n1ocãosPartidos PoUticos"~' , ' '
nal;,'quârto; 4!re1 l}Ua1 o" que'~mais' A'Lei ,dos ~'clVicos do 'um
convém:· ao'Brasil, de ac6rdo,,'eom, s. ,'gua1.de 1924~ adotou o 'sts:tema. de

· rea1i~d~ ,brasi!ef.ra...."~' S.~- ele1ç5esde 'juizes e1ei~, pela. pró-
lencla'sat1sre1to? .. '~' " ,,' prta....-assemb~ta:,:getal"const1tu1da de,
, o. si.- ÀUOTr..4r. BaleirO .~~ Com mul- senado e·Câmam. OS' juizes-do 'Supe;.. .
:to'P~'.~'. -sere1',o' ,ouvinte .~',a~~rlor," Trlbu.na.l':EIe1to;al.," ~ -n~,
to.'" ,', _,,' de nove, eram e1eitospela referida.

, "',' ., '. as..~bIaa.. no mesmo momento em
, O.sa. ,OOS'fA NETO.~ Agradeço quê se escolhiam, por idênticO ';:lroees-
~h2lJmdo. ", ."', , 00, trlt1ta .·e seis suplen~'1StO é. qus.-
. O Sr. AliómtiT Baleiro - O nobre trop~'cada: um' dos" jufZes.
credor, merece· muito .mais.. . . 'No,~ em lS34>'adotou-se' 1mJ.

O SR.· COSTA, NETO - sr. Presi';' sistema, em que, predom1ne.va o sor-
·dente. a -primeira.~ que c1evemcs.. ·tclo. '0 critério lotérIco e.-a=êrt-
enca..9'8r é a de saber.. se os serv1ços do a· escolha. de c!o1s ~, d ", com..;.
e1ettora1s devem ser comet1dos. 80 ponen~ dos Tr1~ Ele1 ; os:

.' Poder E::tecUt1vo ou a seus fnndonâ- outros', juízes . eram . nomeados :,pelo
rios, ,ou se devem ,ser atribU!cioB- ao ~Presidente,da Rep~:em uma Us-
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ordem: C!'ono16gica, desd~ a' Consti- e c.~amos s. sobremesa. para. o fim.
tUição da., TchecosloVáquia. até ã. da. VV.' Excias. querem a. realidade bra.-
Argentina.'~ Depois invocarei a dou- Qleira., mas'essa. reallde..de é a. sobre-
trina.; - e' '.'8.plica.rel 05' ensins.m:'entos àe mesa., e tenho a obrigação', de defxá-
amb8.s ao caso que ~nos interessa., " la p-...ra. o!1I!l. . ,
. Q:a.. Senhores. é pretensão. evlden- o Sr. José Bonifácio'-' Tenho o
temente tamanhinba.esss. de elimlna- '. receio de que V. Ex.ase fa:rteco:n o
remaS, ConstituIÇÕes 'amel1ca.nas pa.ra. 'janw ,e não-- cheg:'..1e 'à" sobremesa.: •.° ,estudo d()'Direito.Público brasileiro. O 3r; Floi'es da'C'Un1u:. ~-Nã.o con-

O Sr. 'Paulo Sarasate·.;..... DevemGs cordo'com o, fUD<lo'da 'argümentação
resolvê-l~,pa.ra..melhor. -, do D<Jbre orador, mas aplaudo a ma-
"-, "o', '-;- - , •• ' ileira brilhante por que a expõe (PaZ":

O SR. "COSTA 'z...~d':"'" Jãse -in- ' '17Z-CS) ~ ,

voearam-.'o:s,s·'ConstituiçóeS', do ,Haiti. o SR..COSTA~':-O no~e
Equador.' 'Costa Rica.., ,Salvador· e ,Hon- colega' é sempre ~u1to,.fidalgo. e lhe
duras; "conStantemente, se- invocam. as~adeç.o.' ," "'-:':;,, '," ,
de,: países muitomenore.s do que n. . $enhores: demonstra;;~'êíut,nã.q.é
Ai'gent1na... Como, então•.não termos possível. dentro, da n,ossa, sistemá,tica
o direito de Invocar 's. oConstitulç!o-
arO'AY'Itina, e'o Direito: ''Público' <>oMn.",_ constituciona.!. a.trlbtl1r-se aos' p..""'Ó-
~ -co---- pr.1o.s jUízes e tribunais comuns a'-com~

tino"se 'foi aquem' "constituição' a titUição da. ,Justiça. Eleitoral. Não sou,
1>rimek.s. qu~, ,pelo fato deter Sido POl'ém, sômeIl!te eu quem o cUz. :'

.módel~da:-' 'no Direito Constitucional- .
:norte-americano,' serviu' dé .estúil1l1.o . Não t:'ago.no momento, pam'-atrl~
e ,exemplo par'aos ·ela.-b'orado:-es· eprl- buna"qU3~ueraponts:ne;fto, nem um
melros coment:a.dores· da nossa ·CaTta.· llVro.:..s.~uer.· porque havia prometido
de 1891? ' ". . " ". ceder~~aoIi.Obr~U. ,

, ,O: Sr~-José' Sc:ii;rr.dO· ~, Se temos ~~ik~1'~~~~~~~~,~~~ p:a..~:
00 exemplo ,"do :~~i1;: ·por':'qüe-',VB.mOS algUm dós, Si'S.Constitulntes ;puder'
busca:-· o ' do ~ esttii1geiro? ., . 'consultar Os. ,"Conienltãrlos' à Com-
,O SR~COSTA'~ ~V'-'~ .• - ~tu!Ção~·~.de"~48baJho, vxxe-

parece que n!.o compreendeu. o ,que .uro 'que. " , o, ,no: a.. UJ\ • n.o " t , '

, 'cUss ......c..~ ~ d ..lI'_ sôbre 8.'3 prerrogg.tivaS' 'i)reclpuas, eeu, e no~.4U~p.l.O e-meu ''.I.M:j- substàncla.1s"clo,.Presiàerite da _EePÚ-
curso ~ ," ,- 00', _ - b11ca.~·de nomefc,!', todos os .tunclonânos '

O' Sr•.José Bo71l1acio -.;. Com~reen- civis e lDll1tares.,ê1e' encat'eC5, esSa ;'de
dt até de ma1s. V. Ex:."quer com- IlOmea.r todos" os ma~o:s teãe~
per ,peças. de ~u1na. que está ~- l'ais.' E demonstra que ,s. entregada.
so.rgamzs.cà-••• ' ' , atribulçio ,da- nomeação· <1e juizes, te":

< ciers1st a qualquer ,tr1lJunal,1mpor"'aA- '
. Ô sR~' 'COSTA 'NETO"- Ch!mS.ris. na.<lamsunaa-mos ~a a,_oligarquia.
a sté:oção do' llustre c'ol~ga pàn: s. jUdlclú.t1a, muito,pi,Ol' de que ,qusa.l-
célebre sentença. de, Bugo' Gtot1u.s: Quer outra.. ".,,' .".. ,
'Nescire qUaedam magna. P4rsBa.p!en- O. Sr•. Amando P01f.t:e!..:.:.;,; Bs.rbalho-
tlaé eit. '~O fs.to 'de '1gt!orar pe- e~~se~ondsmente.'porque :no
quenas coiSas é demcmstraç§.o de ~'desde ·1932; se .entregou "a es-
grande' mpiênc1ar~. . . ~' colha ·dos membros, dns t;:1bu~ ele1-
'P:'eclsainos:,'meúS, SeUhores~ ele 'de- tors.1s sC$'Tr1btma1s de Just1~.•,e n§.o
sJstir dessas pequen1nas' eo1sas. te pe~ .hOllve ditadura jUdie1ã:1a.. '
Quemnos fa:t05... desse.s, 1ns1gn!tieentes' ' O SR. COSTA 'NETO - V. ELa
~ d6 ":mâqu1na., menetonac!&&' êstá dtJp1snw:n-te 'enp.nado. •Em pri..
pelo, :lobre l)eputa.dQ. E1= -:tiO Uu.- ~ :n.e1ro lugar. porq~tno:reg1meclGs1s...
,m~na.m) 'nem elue1dlólmo pensamento' - tems,,-a que·V. Ex,"', ~ :-erue~,~
geral. queprocura.funds.r estruturas se.!ez, e1f;1çáo dk-eta.. pa....'l"& ,?resniente

,. que devem prevalecer i:1ura.nte 1o~ da Repúbl!ca. e,nunca se tez, ,tambl'..m.
anos. . !'.s.C3~ fatoS ou, peças, a. JlUe eleição, d.ireta pa.ra.govemad.or ce Es-
O nobre '~o' faz 'referênc1a. do tad<J. o. Presidente dARepúb1Jca foi
coisas m{n(meac quea.psns,s. "epiW- eleito em 1S34 ~Ja,Assemb1é!a Cona-
1!1!cametlte. "poc!em at1nglr. 'r,' ,v1d..& titu1n.tê e os governadores ,dos .Esta-
eonst1tuc!ana.1 bra.s11e1.ra. DeínA1s es- das foram eI~tcs, .pe1a.s re.st,)eCt!va.s'
tou ainda.'começantlo.'·, " ' Assembléias l~let1vas. '

, Ger:.Imente. 'c:meçamos: a. n~ re- C:Sr.3oséBonfft:=,- E os Depu-
!eiçio 31elos· pra.tós menos saborooos. taAos? '
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o sL COSTA NETO - Além disa O ST. Amando Fontes - No Bra-
so na vida de uma nação. experiencis. sil.
de três an~; isto é, ~ -1934 a 1937, . o SR. COSTA NETO _ POIS bem.
não é experiência. Corno peXieriamos
1nvocar a aUtoridade dessa exJl)eriên a vou invocar' a opinião do nobre Se-
ci:t? li:sse é o segundo engano do nobre nador Ferreira de Sousa.. já consig
deputado? .' . nada nos anais e que constitui um

O .Sr.' Paulo 'Sarcu;ate - A expe.. sólido apoío à opinião de. Barbalho.
êncla. citada ~ -V. Ex.1I-. não é uma Discut1amos, naComissão'Consti
~êncla.~ porque ~nunca foi' feita tuc!oÍlal,'a questã.o de se saber como
no :aí'asil. . " ' ' " 'se :devia fazer a. investid'l.iÍ"a noscar-

. O S'D. '. CO'ST'A· ~ _ Justamen... gos de juízes. trabndo-se de ;:Iromo-
... .1. - çóes. E .. entã.o. o nobre Senador Fer~

te. Nãotendo,havicio .essa exper1êD'~ reira.de Sousa, em. umcllscursn bri-
cla nãopoc1e S~' êle: U1'Vocada., como lhante, como todos os que costuma. fa-
fez o nobre dEputado Aman,.do Fontes, .),-..:1 ' 15
.'nQTa ,·afi:rm.ar .que :0 sistema de 1932 zero w;;'\,O arou ma ou menos· o' 'se
.l"'-' .1,_,01:, guinte: que 05 juizes, em geral, e tam-
~ podia. .gerar a. d1tad~a, jUUJ.~ béia, por fssomesmo, os juízes bras!-

.Ô S'·. Pi::ulo _Saaiate --:.Mas onq,e letras. eram lmpecá.veis .quen-do se tra-
a. experiência?! . . ,- tavade 3ulg9r; mas, quando se ·trs.-

. tava de, escolher; quan-dÓ se' tratava
O SR~ QOSTA NETO. ~ Peço aos de nomear. êlesse deixavam levar,

nobres eo1egasQue tenham a. nobreza. qUase sempre, por sentimentos do
de me d€1xar concluir o pensamento. mésticos, por injunções de outra.s fon

O que queria. 'cUzer;· Sr. Eresidente, teso E foi por esta razão que S. Ex.:l
é o Seguinte:.. ' combateu a ::lQ5Sa emenda no sentido

A .prã.t1ca. deve semI:!.,U, eonc~;;.se de';que as promoÇões, na. magiStratura
. ,com' a te~. . QuanCl<?, ,porventura, fôssem .!eitasna.. base' de dois .' têrços

existe: unut divergênc1f1entre ,3 prã- .. pOr mereciiriento e um-têrço' por" ali-
,tiea '~ a.~ria.:.:é que, s p~tiea ~stá. . tigUidade. .,'. -, " "
errada, e' tem.oo de. vOAtar 's. um cervO OSr; Aliomar Baleeiro - Dentro
'pa:n.to da· a.minbs:~ .para.' ,ver.i!~r dos interêsses do Poder Judiciário.'
onde EStá o-·mo.. " ," , '. '. . , .,'
;~'Poisbem,-·mem::Sehhol'eS.á·' teoria -·~-O--SR. COSTA NETO ~ Esta op!-
-(!a' nomeação ':00. todos,,os magistrados" nião. sustentac1a.- 43 anos de!iOls de ter
,~':Pres1àeIt"'~-daRe{júb11ca foi' ado- . Ba.rba,1ho epcrito" sua; obra, c'onvalece
tada 'na. 'Constituição:' de FUa.d.elfl9., ..semdúv1da alguma n. ciaquel&- gran
quevige há mais de' 15{)anos.: sem . 'de '~u1;or" que tol incontestàvelmente
.que.contra·-ela..se ....tez1ha. levs.ntado um s. figura. sem 'par 'do nosso consutu-
a.r&ümento razoável.' . cionalfsmo" . '

O ,Sr..Feri'etra·':,:,e·Sousa. '~ ,A' :::DJni .Agora, vou re:.'"l)onderao aparte do
me 'palrecei -~om o 'perdão de ,V. Ex.·, nobre Deputado José Bonifâclo, quan
que' há uma' es:péc1e., de.confusão 'en.· do, criticou, o .oraàor pelo fa.to de
tre o' qu.~ seja. prMica. e teoria.'~ ter iJ:vocado'a Constit.Uição argentina.
Ex.a,sa~ que. em boa. <:1êncla~ teoria. "Nós advogados nobre Dêputado te-
é . induçao .de . casos' pa.-t:1c-ulsres da -' há.b!to d • (1_e_;.. - 'in!!'
.~"'át!ca. ..Nã~ é" possivel 'teori&- contra mos. o , e nos~: uen
'..J:.. t. ' • -1..._0104...._ cia.1' pelas obras que lêmos. prlnelpa.l
-1)J"~t1ca~, em. bom_ eoneelto- ~y~o. 'mente quando essas obras sáo ela.bo-

, V._.EI. "pode~1" diseu:t!ndoquest§.o 0'1 .. _' "" bo __,'
pout.!ca de .aspiração, mas. Iltmea. o~, ra~ po_ m, :meswc:s,. .
á'teona à ,~t!ca. A teoria' resUlta O. prlmelro com.entário que e~a.l'eceu
~ p!'Qttea e'não se opõe a.ela~' . sóbre a. Constitweb de 9:' fol da Am-
, O SR. cOsTa NErO .-.:. A pi.esen- Wes Milton. E Que !ê% éle? Déba.1%o
ça., do nobre senador Ferreira àe SOU- .de csda. a..wot1go,co1oeavs o texto cor
sa, e o.concurso· do seu a.parte, nus- responc1ente da Constituição .a.mer1:
tranao D:lilU··ttiscurso. 'me prapordo:fa. cana e o,texto c.0rre.spondente eiS.
o :remate da. TeSposta,'SO a.rKUme:rto l .nstituiçio .argen~. I

.~ .~ poucos momentos for-a.qú1 le- Ainda 11& pouco tempo, Rodol!o Ri-
. vantado. . varola. um doa Brandes constlti1C1o-

D1sae um dos nobres a~antes - caUstas ergent1nos, -embora .de no""'
nAo me lam.bro .qual ..;.. qUfJ Barbalho ,ve1 po:i-er de ~Úl.tese, d.~on!t!ouQue o
havia errado redone2amt:nte porque a Direito C=atitudonsl argeDt1n~ nlo
sua doutrina· fora dement1da. pela pode deixar de aer considerado uma
p.rf.t1ca. . c1Ds fontes eseÜU"eCed.oms do tJ1relto
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Presidente da Rep--t.'iblica', CO!l1 apro:- que awd11avám os Senadores e seu
vação 'do senado Federa!, l"epresen- Partido por' ocasião das eleições.
tavs' a. nomeação ci-e um' poder --' o De forma. que ~ inStituição se abas-
judic1Ario - pelos- outros 0015; e que, tard~u, e tol, essa. a .razão pela qual
por6.4.ntO" a..concçpção era perfeita. não quis colocar, na. minhg: emenda,

Por isso m~o, a.quêles· primeiros a condição de· a;pl'ovação· do. Senado
comentadores,' .....·Ramllton.em '],188. como essencial. Não cogitei dos pró-
Storey~ na .pti1neira·~edição de sua. Ximos anos, e 5im do futuro. (O

. obra,. em~ 1832, LaboWaYc.- que escre- O1'cuJ,()r - dirige~se ao ser.hor A1'1U:mdo
veu Uma. história sõ'bre" os EstMos Fontes). "
UDidos

J
e. cujo último v<>lume foi de..; V. Ex:.~ deseja diZer alguma. coisa?

di~o. pr.ec1sameIÍte. à,.:.Constituiç?o O' Sr. Amando Fontes - Se Vossa
americana:":-. todos'êsses historiadores Excelência· me pe~tisse um aparte.~.

e :doutrina.dores, .qtle· escreveram nos' . 9,SR. COSTA NETO -:- Permita:"
prim~L"OS···decênios '. depois'- da pro- :me V. Ex."ouVl.r, primeiro. o·senhor
elamação ~. Cón:>titUlção de Fila- Alioznàr Baleeiro; que já o solicitoU.
dél!ia.,. e!og!àra.m·· o' :.priDcípio. Entre- O Si". Alioma-r Baleeiro -.Voss~
.tanto. 'outrosJ que passaram a exa.m1- EXcelência'lnvocou doiS .... eleméntoo
nA-lo depois de longamente 3lplicado. para. o debate: ,::lo autOridade, sem
.deI11onstraram . que .' sua. prática dl;!s- dúvida·ímpar. -de :Bar:ba.lho, "e osco-,
naturada ,pelo tempo, era dss:na,1s mentadoresda.Const!.tuiçáo,s,rgentlna:.'
pern1cíosas. paras. ,Amêrica. do Norte. V. Ex.a há de convi:' que. ao tempo
Isso se:eD.CQntra. nos .historiadores qlJe em que Barba1boescr~veu, vamos di-
versaram o direito 'público aJllericano zer há. .50 anos, os..Es-tados Unidos não
de 1870 para cá, tais .como Samuel tinham ainda. boa orgawza.çáo eleito-
Miller, Adolph· Chamboun, Claudius ralo -maculada. como era, pela fraude,
Jolmson e,' muttos outros. O próprio tanto asSim que importou 'os métodos-

,,escritor bra.s1Ie4'o Gusta.vo Lessa~ que australt:.Ulos·para ,correção de seus
~escreveU'UDlB. .obra sôbre a Mmmls- defeitos. .
tráÇão. Pede!::1' Amerfcana./ condena. No que resPeita. à,. Argent1n3,. con-

~ ac:uela'cl!'USll.J.a eàriStttuclonal; de~ quanto não ,.;e. ,possa. contestar a afir-
elfu'ando-aperil1clCõ8. - . . mativa. de V. ELIl, de que. ela. foi
.. 'E, :'por' 'Qire,-seniious~' ôllÍstitutàda.· mestra.· do nosso, P1re1to· Const1tu:..
aprovação por parte do 5enadoflCou. etonal, que.. ' através de seus eoÍ1stitu-

'desnâfumdo'? ". ,"', ...•. , .. '. .' '.~' .. '. doim1istas, .OOrv1U de elemento para
Vou eXplicar: '-Ciiou~Sé'·n() Senado" edueaçã.o dos nossos••.

·americano. Um...' costume denommado O~·SR. COSTA NETO ~-Nãf) para,
cortezia senatorial, .·senatcria.l ,et:rJi'. equcaçãO: para estimulo. .
teag. Poressa..- cortezia~na.tor1al, ~ :.o. Sr. AUomar.Bu.leefro- - •.•. dos

·senado·· jamais' aprovatia .o fundo. nossoS primeiros constitucIonalistas, a.
.àário. que não f6sse ~1nd1caeto peZos- ;>anta de Milton..--trBZer ~eS .à
dms Se!1adores dó Estaão onde deviam Oonstltuiç§.o Argentina ~ .foi .unia
exercer· suas ·tunçóes~'Como' o Pre- . das ms.lores· desgnças nossas não
.5;k!ente da .~êrica da Narte. ~o es· !mitsrmos o. tnooêio americeno na sua
paço '. de .quatro·anos, ~deve nomear I pureza, e copiar os graves. erros ar-
1!lP.rorlm8.ds.mente,· entre -dezesseis' a g~tiIl.os, e~tre' os' quais a ..tendência

. ~..ntemu· funciànâr1os, -:--PorQtte há para a. .Intervenção fed~ uma das
fune1o:n,ár1os :.!ederaiS. e.spa1hados por . maiores chagas .de. nosSo regfine. Não
todos j)S -Estados: coletol'es,cU:etores é essa.- portsnto, a ,tcntede que V9SSa.

• uosco::re105, guardas d.a8 terrs.s. per. Excelência se poderi valer, para con-
· tencentes ao GovêrnoJ" zeladores dos l"eneer .s.' Assem:blêla 4e que a· emenda
:iLcle!a.me!1tos defndios, 'etc.· - que . de V. Ex.& ser1&,domafur' "acêrto. em
acontece? .0 Pres1d~··consul~,an. . .nosss. crganiza.ção ,eleitoral. -Se temos
~tes. aos· do2s Senadores, o'l"ao Se..- doze anos de uma justiça e!eltoral
nadar' do, seu. Pa."t1do;, e .& 'nomeação contra ,'s qual. Illnguém se levante 00
em lugar de imparclaJ. passa.. a. aer l:afB, não ilâ necessidade de nova ex-
ps.xt1dáI'ia. . ..' perimentaçâo atéq'ile se pro\"C'-o êrro

Sendo Ó 8enadoum 'Órgão muito d.a,-escolba feita. nllm período de 10
msts pa~10 do que o Presidente: anos. ,- .
da Reyt\bliea, êsses !".mc1onártos pãs- ~ O SR. COSTA.NETO - Sr. Pre-

· mvam . a ser !Wldoná.rJos-po11tJcos, s!C!cnte, e e:z1enáa que oferecf é mui--
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o Sr. José BonijácúJ, - V. Ex.\'l. la
deou-o.

O SR~ COSTA "NETO ~ Não é eJta
to. En:frento a questão. V.' Ex3.s.; tO
d2S as v~ que invoes.mbs os consti
tucionalistas tra.-d!.cioIut!s.. procu:ra.:n
refU+...á-las,. -porque. recl.m.ente, 'poucos
existem modernos;. mas, a respOSt~6

V. EJ:as~ está em. U!n e.scrlto de. Ra~
~lton, n'<COFede.ra~..s.".' A metaà:e
d~ artígI;) foi tmnscrlta. na obrã.de
C.:u'l~Max1miliano~ (Apoiados,)' .

Não eidste; no ,pa.!t inteiro. nenhum
homem.· nenhum .magi:;:tJ:sào. nEmbUtn
Repre..~taIlte.queseJ2. tão, in't;e.I\..0f;
sado pela cx-dem., p.Ü'bllca e :normal
funcIonamento das 'inStituições••• ' .

O Sr. Amc.nào FOntes- - ,E pelo s~u
Partlâo. . "-~'~-'~---,",

O SR.· COSTA- .NETO '-' . ~. pe28
defesa. dl:t Const!tuição e .das 'loeis de
toda a D2tureza~ mclUsive,'as ele1torais
do que O' Pres1d-ente ,da. •RePúblíca .

'O Sr; JOSé Bo-ítifácia ..;,.. V. EX.e. não
responàei:.::o "2?:"esidénte da 'R-epublies.
é ou Ilão int~ no re.sultado·'t3o
plei~ ':', ~.:,,"

O, S~~· COSTr:NE'l'~Teôrica.~
m~te. nâodeVe',ser in~l'1'à"'---'
tiesmente. ·.nos 'reginies ~onst1ttlciona:s
D.o-rm.a.is.·.. . . .,,'. ,;', ,'.. '.'. '. >',

'O Sr., J(}$é, BonifáCio ~.VoSsll .Fk- .
~lêncla·estátu~.ndo'à Peritmta.·,
· O "SR. ,COSTA 'NETO .::.::..\Vv:EX~e:' .

lêncls.s fazem as p~ts.s e J:i.ãome
pennitem r-espon~er... .':" .... " ,-. .
··O'Sr.:Jooé Bonifâc:ip .~,Se o Poder

Jutllciárlo' não é '. iJiteressa'do rio, plei
to.· a, ~~le ·de,-ii:,-com.Petir"" a:. designa."': '
.Cá.O:' - dos .mem,bros" -~ do SuperíOl"·. Trir
. bunal :Ele1toi91. ,-c-. .

·,({SR.' cOSTA ,NETo .::... Tem.os'.no.
Brastl, hSbito lnveteraõo ..de·náo can
11~-~m nossos- holi:ims.. })~l1ccS~. 'S.
um .. êrro em que ..n~' .h.~tros ..·. in";
con-emOs•.' ~onsta.ntimente.:ês3e de
não acred1tfl.,1'::nos. xepi:eSc~taIites e1el
tos 'pelQ 'POVO ,-e" supret'Qa· ,umgfstra...
tnradn:. NaÇão.' . . . '," .' ' .
-o Sr. Jos& Bo1tifáé!o.-'E· unia do-
loro.sa. realltladé, mas é B. r.eahda.d,e;.

O Sr. ',Ama.ndõ. F07tte3 .-.':' .Estabe
IecertreIos e .eonbpesos" iW,oecu-
responde'anão acredItar. ..
· O BR.~ COSTA. NETO --Não po,
de:nos de1xar de aereeutar nos no-
mens Q".Je O' povo escolhe para aJn
gt..lo. '" ., .:

O S,.. Jcsé Bontlf«:ti1 .- Is30 é
doutrina,' e, nAo~ a' prática.



o ·Sr. José Bonifácio - V. Ex&.
sabe que isso é divagação e nadatnais.
O interêsse de que falo é o interêsse
~~timo. -

O SR. COSTA NETO - ••. res
ponderei a V. Ex".,' esma.gadora- _
me:lte .

(trocam-se apartes. )
O SR. COSTA NETO - Que pro

va de' fraqueza. VV. Exas. estão dan-
do! .'

O Sr. José Bonifácio - Não é pro':'
ve. ,de fraqueza; é a verdade.

O SR. COSTA NETO - E tanto
é que, ontem, VV. EXE:s. assina.ram
ezo.enda,· publicada no Diário. da As
sembléia. atribuindo ao Presidente da.
República a competência de nom.ear
um. quarto dos membros'cóIi1ponen~
do Tribunal Superior Elcltoral. <Pal
mas,), . . o

'Se o -Presidente da República é.
assim. tão. interessado no pleito ...

O Sr. José Bonifácio - Um quarto
de Tribunal não é o Tribunal. Vos.. ,
S8 . ExcelêncIa está redondandamente
enganado." . .

O SR. COSTA NETO --:- Se, -real..
me.nte, -o Presidente da . Repúbllca. .
pOde"'·ter êsse. in~erêsse, .êlé ,não tem

.o direito de-nomear' um quarto; ··nem '
. ae nomear niagistrádo eleitoralaIgum.

O Sr., José ,.Bonifácio .- V ~~ Eitfl..
quer' atrelar o Tr1~-ao ~arro.'da
Presidêricia. '. .

O,SR." COSTA NETo. ;- Não pos
so '. dmipreenderque se' ~égue ao' su
p'I'ettlO mag:1s~~o 'da naçãoêsse di
reito. e se o conceda em parte; que
.tenha o clli"eito de ~nomear, mas sã
m~te -mna plU'te. .

- O 'Sr. Fericirà de Sousa - Deseja
ria. que V. Ex:.Il. . e:'Cp11casse apenas o
ponto em .qu~ vou~ocar 'S' questão.
V. . Ex..fi. defende' a . competência do
presidente- .. da 'Repúbllca para. nomear
todoS' os ,me%ribros. do ,Tribunal Ele!
tóraJ. 'inclusive .'os -tnágistrados, .m~
há de:có~:vir'etmUgo que o ato de n0
meaÇãO. é:de escolha. Quem nomeia.~
eScGnie, proclama. através da nomea-"
i;5o, '0 melhorou c- pior ·~do.
se todos·os ministros do~Supi'e.moTrJ.
buna! "'i'edem1 ~dem àquêle posto
por notÁvel ssber 'e reputa.{:ão 'lli
bada.,ip30-1acfo; .a. escolha.. dos. ·mes
mos pelo' presidente da. Repúb11ca. 's1g
n1fica. que· êIe vai jnlgar entre êsses .
homens de notável, saber: e reputa.ção
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. .0' SR. COSTA NETO - E' a. dou
trina e é ·a .prática, e tanto é aprá
tica . que, I!a própria emenda· afere-
ciãa pc:- VV. ExUs. ••.. \ .. '.

O Sr. Amanda Fontes - V. E::tll..
permite que coloque aqUi aquêle ve
lho ..aparte?

O SR. COSTA NETO ~. EStou res
pondendo aO Sr~" DepUtado José Bo-
ni!áCio.· 0._

-Tanto nãO pode . ser o Presidente
dà República interessado nas elei-
ções••0.. .

. -O Sr Amando Fontes -.' v. :s:xa.
pérmlte' um .ap&J.~?
~-'O .SR..COSTA NETO' - Peço que
me- permitam responder aos a.partes.
VV ~ ~. ..lançam os argumentos e
têm medo das . respostas~ .
.O SR.P,RE8IDENTE ..:.- Peço aos "

Srs. .Representantes que.ohservem o
Regimento. ~o orador não permite
os apartes. êstesnão êlevem.· ser. dados.
Além' ~. o tUmultar dos dabates
dificulta· o' :,serviçotaquigráfico, é .à..
Mesa. mesmo. já 'têm chegado. recIa
maçóesreJativass. apartes que não
foram ,reg1strádos, faltá esta de todo
justificável, de' vez que os apartes 'são
dadosslmultâneamente. o _..

'.0' SR., 'C!OsTA-:NE'rO':;"';:' Sr.: Pre~
Sidénte. 'ace1to:e . stêmesmo .provoco

'. os<apa.rte:S.. ' '.'Apenas- peço' ~os nobres
colegas···qtie me~ respondê-
~. .' .

~o~ m~'meDto~. respondo 'à: .~
. te' pergunta~· .tormulads. pelo .Sr.

Deputado "JOSé Bon1fé.cio:~· Presi
dente' da&epúbliea. é ou-não'1nteres

.sacio. nos' resultàdos 'das eleições? ....
. ,o~sr.:José.B;mJ~·~p~. A
pergililtâ.. que !onnulê1 à .1lonestidà.de
inteleé::tuà.l.de~V;EXa~.·c::ia. qual.nun- .

, .ca se duvidou nesta. casa. é, a ~eguin~
te:: V.' ·Exo.":"àcha ou não que o Pre
sJdente. da RePública.. é: .ma!s~·1nteres.;;
s~o no resultado, dos :plettos' ,pOlit1..;
tos no Bra.s11 ido que o Poder· Judi-

o etário?, ., _

. -.0. SR~ -. COSTA NETO';";':....e,. 'per:"
gunta'de" ·V~ 'Er&. já. fo1·~d1da..
Quanto ao ~ umterêSseo ,<·.d1I'ei ,que' se'

" V. Ex". tem o~eu -pensamento como·
s1p11ficaçãct pa,m-a palavra. "!nta'ês-

.. se". aquêle interêsse. bastardo. par
tictâr10. resprn~ .negativamente;
mas se V .Ex&•. quer aludir ào mte
:&se ~ue tem· todo c bom cidadão
(apoia.dcs e palll~CUl) •• ;
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!~4~tj~a do go~rno e!Il'~ .do· O Sr. .AZiDmar Baleeiro - Nos ca.-
B~. tol praticado no 'Maranhão, sos de Invasão de um Estado por OU-
em 1935. . ~ tro e invasão estrangeira? . ,

'O .Sr. Aliom:a,. Btileeiro - Houve '. o SR. LUíS 'VIANA - Naquc:les
tambP.m intervenções em São Paulo em que' fôr necessáric interventor;
e ' outros 'estados. . '. . para mim. em todos. A nomeação

O Sr. Flôres ckt Cunha - ~ nobre ~eveser da competência do Pl'esiden- •
orador' invocou metl teste1:lunhow"Não te da Retfúbliea.com'·a aprovação do
es~p'u .im~.di4q 4~ dá.-:lo: ~e~jia- Senad.o FederaL '
~ente; mas peço ao brllhante colega. . O Sr. Aliomar. Ba.leeiro - Em mui-
gu~ esper~ a. separação das duas Câ- tos. será. perfeitamente dispensável o
Iria-""RS.; para. oun-lo em toda a 'sua. 1nten'entor; !igu..""a, que. como 'V.
'plemtude. ' '-: " . Ex.a sabe muito bem, não existe ab-

'0' SR.LU!S"'VIANA _ Pois'bem, so1~~nosEstados Unidos...
S%'. Presidente~ o projeto de'Consti~ . O 5a. LutE VIANA - No Direito
t~9 'çie .1~~6_eq~à qüe ignorou· '11:j... ameriéàno., .. . . ' .
t~lnlJn~teo ·p.assa.do .D..~sUeiro_ En- ~ "'0 Sr. AZiomar Baleeiro •.. e que é
'ta:l>.. 'em,' ve;~de'nos 'inSpirRnnos'~ 'Jlllll:l. deformação ·do. mõdêl0 amerl~

-tontes-.'p~.s·dQ· d!reito americano. p~ikfe1a _p~t.fça malfaz~jada Ar-
voltamo-:.nos para._ () ..direito argentino. gen....'· . . .
:s et vemos COJnO !me PlWtiPliea.àos os
~". ~):%1--"-qq~' 'f üri1&àpOclerâ" ~ter- OSR~ LUlS VIANA - l1:st.e ponto
Vitnos" estado,S. Fazêm~lo sem. as e mais perigoso; c.já .-4ue V. ELa

...,. 'd' .~;.... ," '" . mvQCS. () caso da !igma. do interVen-
preC&u.....es' CV1~. precauçoes que tor federal. lembro queRul B::tthosa.
considero as mais· n~. 2S teve ocasião de diZer que. embora.
mais úteis p&-a' que·.em 'nosso !utlí-' não pnVis4-<> na ConstituiMn de.~891.
TO não se· reproduza. aquêle' espetãct:lo ".. ~-..
v·ertfu.dCU'aÍnente deprlmente.'jlara' o decorria -natura.lmente do ·seu· texto•
.nossó' espf11to" feaemtfvo ~ . outorga:" porqüê a. Cónstlttilçáo não podia cna:r
~os. mttão. ao ~ente, ora-' poder' f:unção -sem-- lhe dar os meios para.
.exces$'Ivc».- ot"a'lhe.~ntmOS -facU1ã.s:- . ser--eretivade.: '.
'des -que .não-l'otliam.,de1xsX de "ser" POrtanto,' a figura de intervenion
~e:s flmçóes._.~eJlt~'J}S$lm',çensé- ne·cessã$. inçUspensá.ve!. .Desejo, po-

. mtêrVentores. RéaImente,·se'Ql) Pre-_~~.acentuara. 'necessiIiad~ de um
sideiite di\-Repúb11ca f,' 'àtribu1dâ' à .teXto em que se deixe ,~~ que,
~pnsa.l:iWci8.de· 'dá exectiçáo·'a,a':Ui,;' uma vez ceasac10s os motivos da in-
teiVenç!l.QfeôeraJ; a. êle e· Dfio : a tervCD.Çãp~· as autoridades estaduatS

.. -outro qualquer' órg5.0devetâmbélil sej~ 1lhe~~t~~te...f.epo~ . "_mn
eaber n. responsa~dade' d.e nomear - suu; C()mo é o caso- da- nomeaçao dos'
o iDtefiehtor federaL Não .comP1'een-· guiremosevita.r a. reproduçáo. ,. D.Go
do~e 130 ,Quem 'ê~ à-, iesPQnSábili.. 'Brasil, .sle!a.tos· a que já. assistimos.
da,de de' ex~ts.r uma. 'med1ciã; -seja com "o~or pezar. em que.. ~.,.-ti:sOU
n~~o o' dir~to cfe. nom.es.r·-â·,'a.ttto- da. 1nte"en~ ..J.edozoed"-·éomq instru
?Idade: que "o'represeritifrá-:ncsSa-c:l:O-: - ,m.cmtio-·pclItlco· para. ~lja.l' de pQsi~es

·cuSfi,o. porque. de mo:ioCóntráÍ'fu. ,po':' áutoricis.tles estad:n.is.· ,...-,
-tieremos chegar. 8()" absui'do" de' ~.' Sob li. cape..da. lntervençic) na. res.~
um Interventor' tederai que não seja. lldade. foràm - fel tas , novas eleiÇÕeS
da. canfiBnÇ&' do Pres1à~ da Repú- tPs slmpat1m:ltes .das autoridade: do .
'bllcs. QueM enta.nto. é orc::;POns~ as' a.utoridades ;estadua1s. substituídas
vel ~ ~~~. ..,.. -' ·e:ovêrnofec!e:al... ' . ,

t:ISe.·-um c103tõP!CO!: que me pa~ " O' Sr. Ferreira. ele S~ - Aliés,
..teCe 'ne~o: :-etocsr e~ no ê:$~ ::asos podem ser evitadcs pe!a

. projeto constitucional.' . . ~l1St1ça Eleitoral.- '
.. o Sr. -AUomtir Baleeiro .- Mas'''. '. -. ~ .
Ex.!' ~uer queó.~denteofaçs SCln....... o SR. Lu~ 'VIAN,,1. -- ,Temos, em
à." a.prl'l.VB,,,;,;;..;·'·do·.... SeriSdo·,·.. 1'.' ' . . nossa História... osJ ca.:.os dos SStados"" -,.-... do Rio' e do' Amazom.s•. Em ambos .

.o SR. LUíS VIANA -' Co:n a paras escoJha:. da '~entes .esta.du·'
. n~;§.o do Senado. pclos, ~tervento.--es. tcram, posterior-

O S .N-- "'-.n_ "- tod mente, dadas. como. inexistentes. co.;.r.' <;;.".., ~u,4A/:6 - ~ os os . . • I te ~fl: h,ea.sas1 .... ' mo, se,.pe1aln :rve:o~o,ouv~
. - .desaparecido por completo.' .

O SR. LU!SVIAN"A - -Aliás. ate-.. Desejo .sinda. ressalta: outro tópico,
~ elJlen~ nesse ~t1do.·\ que eo;:uddero de ~or pe.t1go. em
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matéria.' da intervenção: é o que a O SR.. LUIS VIANA- As hJ.ve.
permite~ num mciso especial. sob o sões adrede:!orj~ são. de fato, s.s
pretexto eis.. guerra civil nos Estados. - . que atemonzam... . •

TodQS. que vl~emos' 00 Bra.s;I 520- O Sr _ ~~maT.BaZeeirp - Se o·Po-
bemosquais as conseqüências tiradas der Jud1ciá.""lo·fôsse. desrespeitado, re~
'do ~to Constitucional de 91. a·pre- quisit.a.rls..!ãrça para .. reparar o mal.

.. texto da guerra civil' nos Esta.dos. . interv'.l1!'a.o na .á.'"ea qcupada pelo iI:.-
IsSo. desele a Jntervenção. de' Ma~, - va.sor. . /'
Grosso•.em 1906, com o grande ~~_Sl: . O SR. LUIS VIANA -:-, •.• por•

. dente ~odl'igues P..lves, até os dias re que dentro de nossos hábitospol!t1cos.
cenres, .que an~de~ a:. -~93{). w nã.opodemos perde:e' ,de .vista. a ·<:00

No debate. nao desejo. i:..l'aZer senao eX't.rernos .poderá. ;Phega;r a .ps.1xão' par-
. incidentemente ·osexemplos·~que es- . tidária.,. . . '.. ;- "
.tá cheio O, período·:'!e.1930 pM'a cá, .De modo à.t&'~;de..c~ços ..d~
quando 3.S1nterv-enç~ federais se de .admitir que, por .-<!uestão".polít1ea, .
re~oduzira.Dl e suceo.aam e;tra~r~- Por :Lntento ·polltlCo,.amanhã .vejamos '
nà.l'i2.mente. Clu~. na fase COnstitUClO- um Estado invadindo outro, parn:q~
~"Que-r na ditatoI:1al~ . ". o Presidente da. Repúbllea., com. o pc>-'-

Sr~.·Pres1dente. como dizia, quero der quê:Ihe !s.cul,1;& ~ projeto.de_CoDS-
assinàlaI·operlgo que existe,. de se tituição,,' venho·· a, intervir. n~ .Es- -'
aprova!" inciso especial PMa ,os casos tado., '..-., -. . .. ' , :.. ' ' -,

. de guerra c1v1l.nos·Esta.des. sobretudo . O Sr•. Ferreira.rle S~~.C~~es-
.~ue. freqüentemente. a guerra: ci- .so a.. V. Ex~a.. que :1~.V3Ate'. dúv...c~:\. a
vil,pão se- faz -senão ~oma. .co1.3Jbora- ~.~ ComiSsão .ela _~tit!A- .
çãQ""tli-"et2. e ciência das;- autoridades çã.o: Chegue!;- mesmo,....:.a..~.1Ulr~..ntar
!eder.ais. ..emenda:~:i::l.o sentido de 'que .~1nterVe!l-

. . :O~Sr. Nmor Duarte _ PSra que ç?,o :·SE:.fizesze;·no .Estado lnv~, .e ..:
ollerasse .o' pode:-lnten-eniente. . não 1lC?: Estado A±;vad1qo.Aliã.s, pare~
· O· S . 'Li'.' ,''''ir .~_..-.rA··· Ess" ; ce-me, .foi ês.te ~ po.n.,,0 de. vista.. QU.e--· r. no ~acl~ -::' s. guer.. ;p valeoeu' ..... .' '.' .

1'3' civil, 'num -pa,ssaüo multO próxitno, . ·~sr. 'Ãlioina"'~i3iiZeeiro .'_~EX~Ilo"
foi ima~•.ao Senado da.~" Oi:z:-muito :bemu,paieee-me~·~'·:n;.w;'IiãG "
bllca. por Sinal, por 1;1Itl representanf..e está ·c1aro"no. pr()~to. , ,.' - .
<k'" gra.n.de EstI!da. de~ V ~ ,ELa. e de. tal ' . . - '. . _. - .,"
'sorteca1u I&OrldkU1o-o peOido'àe:!n~ O SR•. -L~- ~.o\NA -, Noo··está, .
~A' _<; "I':I...j.~d ~. ." ... -: claro no- Jn'OJeto constitucionaL eomo

, .K'rven~..o no .1:0:7_ o•. QU~ ,o ~ue.l...l-~·'benif-"'1za. o .iluStre'- colega :Sr.'· Alt6:m:u
~~to~or.~1QBa~.'!JAo~"{e Báleefro.:é matétia.:'detal releyâDcla.

- •. . .- .. _, .não_·.: pOde. fi.C&r; ,.entregue. a: int;erpre...
O SE.. L'OIS. 'VIA'NA -- Morreu. ·t2.çoes. SSbemOs· o I'is-eo ,dessas. inter.-·

por 51 mesmo~ '", ' . . . '. pretaçóes, 4;i,ua!l.do. lemos. õ' "ue!oi a'
· Pois oem.. como se não b:l.stasse a.do- lntervenção na Bahia,. em ..a.922•. ,des";
~. o inclSopara que ir guerra crlta. pela. pena. magisf'..r~1 de Rui' Bar
civil ncs. ESU1.Gca~lU!js. motlvo 'para. in..:'bosa. em sua obra ~O artigo sexto"•.
tcrvençáo !~..raJ.ai!lda·Ctm:cCde:xws: . O Sr•. Ferretra.t1é SmJ,SQ, - Estou
um item para os...CBS()S. de invasoo de .de. ~Ol"do com V.' Ex.a. que o di,sposl..

- um F.sts4o por outro• .No meu enten-tlvo ,devia ser claro. se•. po~.a.
der. oconeelto da .!nva.sã.o de umEs- ãssem'b1é1a,· a.pI:Ovado ,o . d1spo21tivo,
ta<iq por outro 3& está eon.t1do. no cUs- .aceitar. se~ êsse. o tui1c:1aJr..ento, nc- _
:pos1tivQque institue o respeito à :!Ol''' ~nte de1xs.rá' :te hs.ver ope
ma' !eden.ttva., parque nâ.o haverá .for-· ngo dt\ 1nterp.rete.çã~. '.' . ,
ma 1edGra:t1va. no d1s em que os Es-. '0 SR.' LUIS .VIANA·- Nio~
tados se ln"ladirem!llUtuamente•. Es- .m'~ llustre cOlega·().pe.~o das 1nte:'
ta hipótese. portanto, ~s:tá evidente.. pretàç6esautêm1eas, .e como' são dei
mente contida :na.qU~ outrz.~ de rup.. .xada.s ·d~ lado 'p&'-"a serem. Sl1bGtitm..
turada forma. 1ederat!~. .... 'das peles contEmponméos. . '
. -O Sr. AZfQmt:r Baleei...-o -Poderia " O Sr. Ferreira' c!e So':IJM:,.- Nio·

talvez•.~ver uma. !orma oue :essal- -considero a interpretação autênt1ca..
vasse o caso de perigo extremo.8er"..a.porque estou fil1ad-o à. corrente Que
o Est&d.o 1nvadidor requerer a-medida -. despreza. muita ci1scussão.na. apt"'"'ed.a
judicial $:o:npetente, e seo Invasor.não. ,ção' de ieis. Quero, :,entret81lto~ f'r1-
se do'Ors..sse· ao Pod~' Ja.cI.1clárlo, êste sar o segumte:s msioris. da Assem-
:reqU1sita.r1aa tnte~o~' nunca.·PC- b1é1a. ns. interpretação.do te:to CODS-
:em, pa.ra se..~ de t~u1o polltico ./ tituc1ona.I, será. elementO' que. encs.
ou pS,r& 1n"a.sOes àd1'ede forjadas.' . - alinhará. a n.o:ms. naquele se1:'1tido.



Era- 'do

o Sr ~ AZiOmar Baleeiro - Além de
tudo, é, moléstia.. que se está. agra.-

'vs.ndo. Repare bem V. ELa que nos
doLs decênios· antes. de 30 o GovêrDo
~eraI.. mo tendo coragem . de in
tervir. deu' nm...-gem. a que.S§.o Paulo_
se armasse até os dentes, mandan
do buscar até zn.1ssão f11ldeess. para..
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Sr. Rui Santos - E isto é ,mais O SR. LUIS VIANA
sé:no, entre n6s~ se le~an:o.os em con~ Con~esso.

'ta queexisf.em Estados grani:ies e o. Sr. Aliomar .Bazeeiro _ '" pu...
pequenos. O grande, em geral, inva-
de, e, os pequenos sofrem as conse-'. se tratar de matérIa política. Só to-
o'é' . t - mau conhecimento do caso depois

<lU nelas da.~ erve~çao. que desapareceu qualquer outra pos- -
·•. 0 SRL LUIS VIANA - De um sil,ilidade de solução, e foi ,guando se
moõ'o geral,. o . que" tenho a dizer à aplicer-.... o remédio extremo. Pediria

. .Assembléia. é' que, como está ,redigido ainda .a atênção de V. ~;;a.. para
{)"textodo, projeto, no que concerne umacircunsté.:lcia: o perigo não exis-
ãinterVenÇão federal deixaremos as te s6 nos casos de intervençã.o pre~;

.:.õ>-portasabertM ·para .que, à. sombra Vistos na Constituição proposta. por"::
, ,di CoDstituição de 46, se reproduzam que -Nes se -multiplicam. E, com p-
. .com~a.· "mesma.f.I'eqüência da Consti- experiência que já temos de defrau-

tuiçfo, de 9I/,os motivos de interven- dação e adtIlteraçã.o -do reg'.me no
'Çáo,quimdo ,.o ideal para o-"qual de- Brasil, deve-se' prevêr o que aconte-

, vemoS'"'ce.rriinbar não é o exemplo da celino exígUo, ,período de 3t.i: a 37.
Argentina, onde, -até 1930, se haviam quando o Presidente da República,
verificado,· segundo os da.dos de Ma~ '1120 ousando multas vêzes intervir dí-
tienzG~ .89intervençães fede.."'2.is;·. e retaniente, fazia· intervençõe,Ê. vela-
jsso .enquanto -nos Estados Unidos. das, mascaradas, como aquela.e que
salvo o caso da Guetta de Secessão. há uouco se referiu V. Exll.. t e que foi
apenas conhe'cemos êsse fato na· céle- not1cis.da' pelo telegrama do Gene-,
bre:"Dorr's': Rebelllon". 'de abades :r3.1 oIcão Gomes. em que se 'fequisi··
IslancLASs1m,. salve o caso da ,Guet- ·ts.va a policia c' se faziam mano~ras

,'ra de' a.~essão, os'E,stadcs Unidos só .para invalidar a. a~tonomia. dos Es··
·,usaram.· a ' ~1ntervençf.o federal Uln9. tados. . .
:~ez, ,num ~o,~:ma.n1festo ,derevolu-· . O, SR. LUIS VIANA -' .~ jus-
-..ção.;·".""" . um., Estado. - ' . '..-.. .tamcnte 1sso. que . devemos a tOdo

'.. No Brm:il, entretanto;' essas mter- transe'evitar.·para. qc.e 'o texto CODS-
-vençÕes ·,se·' .suceder~ com' razão e ,tituc1onal não· sej2. po...sto de dispu-
sem ela,. com ',pretexto- e sem êle,. com 'tas pollticas à sombra de ·1nterven-

_justiça .e ' seril.:justiça.', .-porque .. nunca. .çÕes ~ . Já é. te!l'Ípo de têrm6s para a.
· '.se·!izeram~·ou, quase -nunca,. por mo- noss~ :;tetie~ção aquele mesmo con-
. tivos juridicos.por motivos de 'l'esoe1- ce1to' americs.no de que a Federação
to.,.à: Federação...:.,." - -é feita nela união indestrutível de

. .' ..-.'. '. . " :. ~ Estados indestl'utíve!s.. Sõmente -us-
O, Sr•. Plí1!'.fO Barret~ ~Como a:rma . sim, dentro de uma união indestru..

'po~ti~ .. , '.. ' . . tivel .!ormada por. Eatado~ mdestru-
• > O' SR. ~ Ltm3 .VIANA -. .'. ~. -mas tiveis,' 1sto é, por Estàdos respeita.-

por motivos ,poUt1cospara. desrespel- dos pela União, é que I?Oderemos ter
tal' a Federação, em benefício-do Gc- - assegurado, no Brasil, o ·respeito à
.vêmo Fedem!. , " . ~ , forma. fede!3.ti'va.,'forma. esta. 'ql.:e ã

- .. ' -". . experiência' da. Carta.. de 37 mostra,
.Essa a. "ver~ade, essa. a. rea.l1dade mais- do que nunca, ser imprescin-

nacional•. e naa ~os lJC?àemea afas- dfvel à. Vida do pais;, pOrque, por
,tu dela. porque. aCODStituição de 46, fudopela .nOSStt fonuação, desde a
· ,como ~. de 91, terá de ser posta. em .é~colon.iaL pela nossa educaçãoJ -

execuçao.. , por., bras11eiros, ,com todES :pela nos:;a.gepgrafla•. não fugimos a
'.~ v1~~... Ge .edu.eaçáqque nos sao "'-essa, contingência. de ser, de conti-
~en~_. _ n:a.ar a ser uma. Fed.~ç§.o. 'E ela

O S~. Aliomar' Bc:leeiro - p~ será tanto mais forte quanto mais
3té que; -no-~o da.·rebelião de Dorrl fortes forem os Estados que s. com-
antes· c:letomar· '0 . Govêrilo Federal põem. ". '
mecllcia.s concretas, os mte.:'essaaos
d~c; dois pntidos .em luta .procura';
ra.m. solução judicial, batendo "às por-
tas daCõ.'""te SupreIml.•• _ .

O SR. LUIS VIANA - Jt ~e.
'. O Si-. Aliomar Baleeiro - •••.mas
esta ennsiderou que esca.pava. à su~
alçada.... . ~

,
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quista ~o Poder. con~ outros par
tidos.

O SR. LPIS VLj;NA - Conheço o'
.emend:l. apreSentada pelo PepU"..ado
Clemente·' I1JZariani. Entretãnto~ já.
que o aparte. do nobre Deputado es-:
c~rece suficientemente a matéria

. riE.o ~ necesSfu1c que eu prossiga.
Pa-Sso a trt:.tar de' outro cU.spositivo

do Projeto,. que também considero de
impcrt:?.ncla. p.,cri!'6-me à permanên
da ·no "território -nzcional detrópas'
estl"aDgeiras.Acreditoque essa au~

, topzaçáó' ·deve ser· a.Pep.fis-ª,~.~- .
t~r temnorário e nunca em .caráter
dCí1nitivõ, o que constitui, "ev1dente~
mente .d!min.úiç~o· .da soberiulfu na-cioiial: ..... . ." ,...., ,
-"Com essas .considerações. que jUl
gõ pjjqr~ e: penso,' encontrarão
a n~sária ressoD.â.ncía 'no patrio
tisIrio do~ "Srs. CoriS1;jtuin~,~ej()
te.~ar, pois fo~ sobejaD:1ente" ~to
e mos'tr'aOO-,--ppr..JD&~S de um: .Depu
tado e Sena~or, que õ'P!ojeto· cons-
titucional mo atende às necessida
des -da época, nem está, -.~ digo-o
com. p'es?-r;' ms.s é a. verdaqe, - ao
ni'C'el da_ cultura. jurldico-flloIógica- ~o .
país: seu texto·· é impreciso, mal re
<iigi.t!P. e. por vezes.' incongruente, .
pleonástico, contuso. E,' uma CODSt1
tuição;. Sr. Presidente., dada sua. mag-

"nitude de maior dás leis do psfs.
. não pode serconfecclomda, comêsse

des:cmcl0 que, evidentemente, 'assina
la o Projeto Constitueiçma.I. ," (Muitv
bem; mUito bem. P~mas.)

O SR. PRESIDENTE - Tem a
ltS-Iavra o ,Sr. Etelvino L1ns•., :~'.. .... .. . -. '.... "-

O SR. E'I'ELVINO LINS (Lê o se
guinte d1scuno): - Sr. Presidente•
Srs. Consttt?J.1ntes. o p:obl.e:n.a magnc"
do atual momento nacional é, sem d.ú
vida, aeonsol1dação do regime, demo
crã.t1co.' Não 'no (:.ent1Qo puro e s1:n
p!es de se votar a novs. C:trts. PaU
t1ca. Consol1d~ cio regime demo-
crá.t1co, sim, no' sentido de uma Carta.
Pol!tica que re;n-esente, e:n meio às
ten6ênçts.s do mundo canteml)Orâneo.
a média das nossas 's.spirnções e seja.
um segurQ reflexo da. reaUdlLde ~
leim. no aspecto es;n..-itual, no s.s~to
poUtico.~%lO aspecto soc!a.l e econômi
co. -COJ:J.solldeçâo do regim2 demoerá
tko. sim. no sentido" d<; un::a Carta "
Pol1ticasem os en'OO das, enterlcres, ..
sem o ~c' da tr~ltortec1ade.

, Não .é fác1l ta.reta a que recai·SO
bre os cO'"...st1tumtes de' 1946. Não é
tarefa. s1!:nples ela.'boru uma. Const1-

1ristruir suaFprça Po~._ De 34 a
37 até São Paú10 sofreu' intervenção
ms.scarada. . : .

O· SR. LUIS VIANA - Foi o en
fraquecim.ento de São Paulo, enfra
quecimento propositado. como sabe
tôda a .P..sscmbléia.

o..... Sr. .AZiomar Baleeiro - Isto
·l.lostra como "o mal eStá se agra
vando. Se jé. não se respeita:n nem

'. os Estados-fortes, quecUzer. então,
dos pequen.os!

. , " ..-

, O SR. LUIS VIANA - Sr. Pre
sidente, dada. a e.."àgilldade do tem
po,c:j:eio haver dito o suficiente pa....-a
a~ pelo menos a Comissão Cons
ti.tu~onal, fazerido-lhe' inn apêlo, que
Se estende 3 todo o plenário, no sen- ,
tido, de que a mtervenção federal
s.eja ·cuIdada., ~jnada.' e votada.
com o'cari'nbo necC'"~-io. a fim de
não inci~s. no mesmo êrro dos'
constituintes Ôoe 1891. t:sse' o dever
que n~ é ditado, pela nossa expe
riência e, eXigido pelo, nosso patrio-
tismo. .".. . ,

Mlora~o ~utxQ lJo.ntp da. Ço~
tilição. D20, posso' deixar cieestra.nha.r
o' srt. ' 162•. em. referência ao' qual ~
,acredito .terem . chovido emendas do
P1ená.r1o_' ·E nem~ poderia dei
xai.,·de· ser. devezglle o indso re-

"presenta uma das maiores ameaças
.às liberdades pl1blicas' bI'a.sile1raS. .' De
tato, à -sombr.a. dessas liberdades ine
rentes. ao', 'regime,' cons1d.era-se ver

.dad.ei:'o crinie. atra.nsgr~ a qual-'
quer propags.nda· contra; ,dispoSitivos,'
princIpias e idéiaS que i:lada. têm
com a.~ocracia>,~ .

O Sr., Al:omar Baleeiro" -. Quan.
. to a êsse cUspos1tivo. há ínteTe&san

tiss1m3. emenda. do Deputado Cle-
mente Y.a.a.'1aIli... ' ,',

c_·~ ,

O SR. 'LUIS VIANA - Disse de
1niclo Q!1e existiam' várias ·em~.

O, Sr. AliomaT Baleeiro - ••• que
. colo~~ ao questão nos devidas têrmos."
Em. regra;, toda p.ops,ganda contra
qualquer daquelesãireitos é pe.-mit1
ds.. O QUe não é permitido é que
um l'artido _empregue ti. violt1.ncia
para . realizar seu objetivo. ~ja' êle
comaiústa., intesraJ,ists. ou mc5mO
~rtido c.emoorático; enfim. que êsSe
part1do tenha. como objetivo a pro
~da destruIdora. das, liberdades
fundamentais do. cletriocracià. doa
'seus prI.ilcfp!os ~C~. empregando
a ~0!ênc1a como'objetivo para con-

"
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vemos i'p#'~veitaros bons prtnciplos dos
dois siStenus Evoluimos um. pouco' a
êss.e respeito. com a Constituição de
~. qua.n4o admitiu. o comparecime:l.to
dos ministros de Estado ao COngresso,
prínc~p1p também.adotado no Proj~to

0=-20. em debat~, Podex-emos agora su
bordinar a P~{)prta 'nmp,eação ào.s Mi
nistros à. aprovação do senado, se
gui.ndo o exe!I+plo norte-americano,

Nessa. ornem de idéIas e antes de
<:hêgar' à tese da co-Ulcidêncla de 'man
datos. que desejo defender. auero 'alu- ,
dira.qm a rimà.emenda que ãrn-esentéi

. sôbre o veto nreSideriCiat "Comum
caâo o ve1.o" ã·Cârilaxa "-;mciadorá -_

. diZ -o § 3.° do art.' 39 ~. ai'Se' su~

jeltará..o ~ojetQ a.-"~B~ussão e vO
tação, "considerando-se aprovado se
obtiv-er o voto da maiori:l.. a.bsoluta doS
seus membros . Nêste case>: será-!'em~
tido à. outra,.Câ,In.&-ra, que" se o apro- ,_
vair pelo mestrio trâmíte .. e pela mesma. 'màim-ra, o envia.rã ao 'Presidente
dá. República. :para' a promulgação".
A emenda substitue a expresão maio.
ria' cWsoltita Por 'mCzioTÍa dóS "presemes<
Teriàdito- melhor, talvez~ "a. 'émenda,
dóis 'ter:ços dosrepreSentaI+tes, como
'!igu.."'8.va na ConstiutiçáQ d~ 91. .Nessa
matéria, 'devemoslevar em conta -s.
média de -frequênctii.· nas assem.bléias
políticas'- do que temoã-'um exemplQ,
agora' mesmo, nesta .Ca5a..··Maiona
absoluta.-:là. fllturS. Cã.màra;- com
post8.:di: 288 .representantes, -ê<luivalerá
a 145. A ser m2.ntidàa redàçãO. ao
Projeto erri debate•. poderfamós:' che~
gar a.um._: ,resUlta.do· s1ilgUls.r;- numa
sess§.o ·.:em aue . comparecessem. 145
de-outs.dos: a:-opinião de um - s,"penss
quêsceltasse ° véto 1lreSi~'enctal,-p~e-
vàlecerirlo sõbre a opinião de 144-que 'o
reJeitassem,- Aredaçári' do art~' 39 §
a.o, como se" vê. Q.uase im}X)sSibillts. a.
:rejeiçãoc1os . vétos .do Presidente ,ela
República. -. .'

Voltando às . considerações qUe vi-,
nhamos' fazendo, q"ileremossa:.ientar_
que a'. grande vantagem, do - -regime .....
parlamentar- -~. sobreviVência' de'
paJ!idos' nacionais -.: tsl'vez pudesse
mos alcançá-h àentro do 'p:res~dencla
lismo, com a eo1ncldêricre. de manfui.~
e de eleiçôes.'· pa...~ todos os cargos
representativos. Seria uma inicis.-b."Va
de feitos salutares quanto o fOram
a 'Justiça. Ele1tõral e' ó voto secreto~
Seria mesmo um· complemento indis-·
pensável dp,ssas. duas conquistas da
revolução de 30. 'Seria mais UlD.3. ten
tativa. .nosquatfros do regimepresi
c.enclal. para contér o mov1:nento em
ma.rcba sob' à. llderança do nobre •

tuição, na grâ.ve conjunt.tU".a que atra
vessamos. de inmSCUtivél inquietação
In1llldial. --

A consolidação do regim~ democrá
tico, de qu~- tan.to s~ fala_.e t~nto de
sejamos. está. a exigi:', sobretur;lo, e
acÚll& de tudo, dos constituintes de
46, isenção de ãnimo. sinceridade de
prop6"sitos e .coragem de afirmações.
,. Para 'elaborai' .uma Constituição

sem .ás" êrriJs das anteriores, sem.' o
Signo da transitoriedade, teDho para.
m1in. Srs. ~Representantes, 'que _três
poritos essenciaiS- devem .ser levados
éma.Ita. -:conta:-:l). evitar' os excessos
do Executivo, a sua. influência, sobre
"tUdo, nos :pleitos eJ.eito...""ais;·"2) dar
acoJhida. -a tqdos os" bons prineipios
da. justiça social; 3) armar oS poderes ~

constitUÍdos- dos' meios,- neeessáiios à
defesa das 'irist1tmçõô...s demoCráticas.'

S4Qte ~es três pontos, que com
poifuiam 'larga ãisse·rtaçã.o, farei -rá
p.!~ çpp.sider~~,; ~~tro "~. 1%1eia
hera regmrenfa1. cre: que dispoMo.

~ -. -- ".. " ..

-Ç! ~"~ Q~ ~9~- ~~~

Procurando a causa prmc!.pal da re- 
voluçãOde" 3O-e·-e1os-mov'.mentOs que a

, a.ntEeedemm, •'Vamos encan:trs.:-la; por
certo. nos e~essos do Poder ExecutJ.- .
vo.V-ainOs ··eucvntrá~I9.~ sobretudo. "'na .
iD.fl'uêncls.que o - EXecutivo' se:n;tire
exerc-eu em todas' as eleções. -.'\._ reVo
J~ãQ p.e ~O fo~ uma ~cr.1Seqflê~cla.16
~d.a;t~ eleitorais. For t1II4!1" con
_s-ciiüên«s.' 'lógica. 'da 'desmor-.Jização do
~la.mento,- 'de -~ "P"~àmento sem
·.ró.~~e.·., 'sem 1nqe~qê:lii~, d~ -w:i1
:ra;-l~ento s~m aqu.1J.~ -q,úe lhe d~ vid9.
~ .é Q.~ ~~la., 4a p;6prla âe:c:l.ocrs.-- . '
çia -:- a ,. '~iúC)I'ia compe-netm.~· dos
seus d:evel'e::;"~ -d~s~c. 'dignidade; a
mmona vigpante, coIa-oorando com o
go~o n~' apreciação-dos 'des~e:rtas
gove.'"Ilàníentâ1S. '.' - - -
'A - hipertrofIa. do Poder" Execu:tivo,

em quase melo século' de' vi<Ia: -republl
Ca.::la, contribuiu fQrtemente para. ge~

:rar a descrença De sis"..ema. democráti
co. Não _estou, cqm tss.". s. filiar-me
à corrente :parlam-ents.rJsta. desta. As
sembléis...QUoe conqu.ists. ci1a a. dia mã.is
ad-eptos. 'A1;mento UJ1Sges ainda. 'de que
uma meUiõr edi1C~ã.o d-emocrátiea e
cer..as .cautelas que venhamos a. ado
talr na COnstitmção, consigam. evitar
os erros do passado. A Justjr..a Ele1~

toral e o voto secreto tonln passos
s..vs.nçadcs ;lêsse sentido... .

Não estou. para melhm- dizer, ~
alterna.t1va - parlamentar1smopuro
ou pre$1d.en.c1aUsmo clás::i1co. que am-"
~ têm cs seus erros e 4efe1tos.De-
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• > '.~..;..t;;... '.
<Ieputado Sr. Raul Pila; ,;$1ità.io ·ides.- 'que p--...:ooiIzeIn elas tal agitação po-.,
llsmo .e tenacidade todôS .' nósren- titica, com· repercussão nos vâ..'i.os
demos . homenagem. Cotlsidéro a setores da .vida. nacional. que acerta
coincidência de' mandatos ~~ eleições: do será espaçá-l3.s m'ais um pouco,

. uma. . necessidade imperiosa: nó senti-oomo··propu.nha" João Ba'1"Ílalho já em
do da: renovação dos nossos costumes 1891.'
políticos. -Considero ti. não cobcidên- Ests.belecia.r...amos o período de cin
'eia, , altamente prejudicial ~'ao esfôrço "C() SIlOS.. pa....'""a o presleente,e. vice-pre
que estamos fazendo para· a consoJ,Xis.- sidente.· da . &epú~lica .e para o' li:ap.-._.

. ção do regime democrático. "·que' está dato dos deput.ados e -senadores. Uma.
~m, funçãO da observância: de gra.n- vez adotada a fónnula' da coincidên
des partidos noci2.nals. Um' exemplo .cia; não··haver€. inconveniê~Cia a1gu
.completo de ,quão}Jatri6ticae. indis- ma em que ·a· dUl'ação dei mandato. dos'
pens(:.vel .ao resguardados a.ltos m- sofIla.dores, fosse igual à dos.' deputa-dos.
terêsses da democracia. .brasileira·é a A coincidência. com· efeitÓ ·têria' .a

. fórmula da coincidência• .têmo-lo nas virtude ainda ,de tórna.r caducas .as l'9.:-
eleições. de 2'de dezembro. têmo-lo ZÕeS detem::.1nàntês·croc c1ássicO:.princi-
bem ·vivo na. composição desta AS- pio- da ·Tenove.ção pa.~al do Sena.-do •

..c semb~i:J.. ~ . '..'.:, o Sr. Lin.o Mac1uuio -:. v..~II. é,
A ~uencia. do ~~tivC?,_' ~ed~l . também,' pelo -quadriênio? '.

ou es~a'tiual. nos.· pleItos . eIeltoralS, ..
num país ,'como o ·.nosso; de póbre . ',:0 SR.E'l'ELVINOLINS·.~Sou ]>e':',
~ducação polltica, ,é assuntO pacífico. lo quinquêmo. ~.. ' . .' <'~",

Ainda .que não a~ente tais 'prQP6S'i-,o Sr. LmMêr.cluzdti ~.Não deiXa .
tos, 'ao assumir o ,Oovêmq. ·'teI'mina- de ser-1ilteTesSante. '.. '. :.,:
rã. o Chefe do Execntivo' por· fazê-l~_·. . ' '"
será atésolIcltado~ !'á.Zê-lo, como se' . .a~smL.~O ~S ~ V. ELa
'conclue.. daquelaspá13vras do ex-Pre- ·.nãoperde por,espel'ar. -------
sidenté .Bern:ãrdes; ....:.. cujo nome pro- ' O: Sr -Li~. Ma.c1uuio ..:-l:stou· ou~·/·
nuncío' com.: respeito e admiração pela. vindo V.Ex.G com:·mu1ta:simpatia.. ,-
honestida.de· e· pel8,energia com que' ..' _ " .' '~ .... .•..... '. ..' '
·se coriduziu no ~Yêrilo da República. . '. O .SR.~VIN<? LmS, -Agra-
.....;.;·a.o:responder a um aparte' dQ depu- decido s.'V~ ELa. .:'>,
tádo- Eermes:Lima.,.' ~os deós;tes da. , (Lendo).·.::-:· .. ', , .
'Gni.nde OOmissáoConstitudonal. Tal ..".,.... '. .. . .... .'.
influência ficará netItraI!zad& óut pelo ". Por outro lado, maJ.s vantaj~'~-
~enos.;.~. '1orterp.ente a.teri~a.da, com. a. na,.~vez....a reIlO~, ~~ _ dêSse ,
siInu1tane1dade .deele1çoes .' pans.' os .ór8ã:o· dole~t1VC!'. - ~.. ",ren~ ,
dois' podeies~ disso resultando um .pa.rc1D.l:, em. ,vez de total-.. be:n .Q:dlSSe -
ParIsmento cOm' autoridademo't'3.l 0. Sr. ~ul.Pllana.Qrandeeom1s.*
para. evitar ospossiveiS abuSos do- .:eonco~,.Para ,acentuar a. poe.sfve1-
'EXecutivo...a sUs hillertrof!&. portanto. d1scorc1ànCia.entre representa.ntese

Não. ,é cill!cfi. e está em teml)OaPl- :epresents.doS.. po!s 'sõmente com _.o
da. e:lcontrarmos a fórmula da com;'. atrazo de s.lgtms anos sepCiderá. aJilS
'cldêI1cili. Pa.I'3 consegui-Ia. todas as tal' a compos1;ão d!>.~ .As mo
transigências se explicam e 'só' aplau- . diflcs.çóe5 da. oJ)1D1ão emca.da Esta.-
sos merecem. . dO" (DilíraO dIJ,. &s!embléia. de 2~. de. ,

O Sr. Lina Machado -v. Ex: é ,abrU, pg•. l..l71).•. ·:" .
pela. coincidência" 'dos manütos? . Eb--ta.belec&--mmos. a,~guirl na.s Dis-
. . . '. 'pcsiç6esT1'a.nS1t6r1as, que o man-

O !3& :ETELVIN'O LINS - Sim. . ds.to do atual chefe dai Naçr.o 1rla até
Em rodos os.-- cargos ,~resentattv~, '21 de'· janeiro ,de . 1952, respelta~se,.
federais. esta.dUB.1s e m~dpa!s. • assim, () ~tle. seis an~ para. 'o
~~r...~:P==dO ~~,.~:a= q~ foi"Gl~to o. Prmdcn* Dutra.. , .
euttvo~ . na cha.mada. .República ve1hs.. ,o Sr:~'!~ =:- N"este P6n
fol·jnstarc.ente 8 bIts. de co1ncld€n.: , m. estou em m.:~'9"() c1esac6rdo com V.
ela do mandato .do E%ecUt1VG :mã1or, .•Ex:!".. , . . .
que o do Legislatl'i'o.· '. _. O· SR~ ETELVINO LINS - E' o

O SR.• ETELVINOLINS _ Conoor- . 1J:lS.uda.to dos atlWs, deilutados e se
do. com' o argumento· deV. Ex. Conve- nádores a.té"S1 de dezembro'" de, 1951,
n1lSJIws.. prellm1ne.:rm.ente. SI"S•. Cons- .. clnco e.n~ portantoJ não se contan
titu1ntes .. em que as ~elç6es no pafs . do o ano corrente.-ded1c3.do '!,.- elabo-

.• sâo por' demais diQencU~ e em ;ação dZI·Qttta Ma~~~'
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. Reallzsr-se-iam, dêsse, modo. em cipios '. eis. justiça. soe1a.l. conciliando
fins de 19&1, as eleições simultâ.neas SI llberdaãe de 1IIiciat1va. ou ~e em-
pa.ra. a. pres1dência ..e vice~presidência. :prêsa. com a valorização humana do
e para as duas Câmaras,. pelo'pe~ trabalho; 2) ,a lei que regular o tra.
rfodode emco anos, estabelecido na. balho, ri. produção. e o consumo pode
Oonstituição. Idênticas medid815 se- rã, estabeleCer as limitações ex1gidas
riam. adotadas para a coincidência. de pelo bem. público. E a intervenção no
~e~elçÕes, nOs-. cargos representativos dQniínio econômico - :in~enção que
':estB.dua1s e mun1cip&,ls. . nunca deiXou de ex1st1r,até mesmo
: ·D1r~se-â. 'que opemdo, do atual nos regimes individualistas ..:... sem o

- Bresidente da República, tiP...rã de .ser sacriffci.o da llberdadé de m1e1a.tiva
igual ao dos presidentes. futuros por pÍ'ivada. que oonstitue de resto ofun-
-fôrça. ,do que dispóeo artigo tercel- damento da ri.q,ueza., nacional. l!: a in-
%'0 da, Lei, Constituclona.l~,-n.° 15•. de tervenção no 'domínio -econômico pa-
-26 de novembro de .1945 ~ - " rasuprlr .as deficiências da 1n1cla.-

,Deíxando.à Assembléia. 'Nacional ,tivs,' individuaI e 'coordenar os fatores
COnstituinte, ,a 'solução' de um·proble. da prod,ução, evitando ou reõOlvendo
ma tão discutido. 's, ]:ixaçáo do Per1odo .conmtos e leva.ndo -ao· .Choque das
.~reS1deIlcial,~procurou ey!tar. at, lei :.competiçães individuais os altos 1n~
cltada."So,mesmoteDlpo. !lue' 'O presi- terêsses da ~olet1vidade.. - .

,dente'.ê!eitCt-·e,,2 de dezembro ficasse O capitulo sObre a.ordem'econômica
,exposto.'. a uma. deliberação, violenta., a. e soo1al éi', todo êle, '-um;. g.rlto .contra
. éci· . d d si ~ a Violência. ,e a lutl\. de class~. E'um '
uma esp e S1Ll genens e epo çao ... , esfôrço pàtriótIcc e corajoso' . para
'Não vem.(lS. Porém,' por O,Ilde se possa manter'o -equilibrl0 social. para.,sal-

. negãr à,·'soberàn1a da, Assemblé!s. o 1 1 -
-poder -de' estabelecer. nas disPOsições va.t';lne usiv~. a c asse média.. de uma
.............l:tónas·:.qu'e :o" .......,n..J~ ... A·.' ..:I .... , ........ ;.." total proletar1zação. cmnbate a .hi-
........~ • .......- w;lollV w;,: ""uw:u. '-pertro!ia.- do capitalismo, os seus abu-

,Glle!e dá: N~'.ir1a 'até31~de ja.nei- 50S- e' os seus er.ros. sem condenar a.
'ro, de 1952.·_Dcm: lado, 'reconhecia-se eX})ansâo·da:r1queza. individual.' E', um
.'llm . dir.e!to 'legft1mo, 'pqis' todo o elei- esfôrço que Ilada: tem.' de 'exagerado,
tarado estava ronvicto,· do prazo de é um esfôrç.o sensato, dentro dano~sa
,reis .anoS no pleito de 2 de' dezembro. vocação, cristã, e da nOSS9r realidade
tã:o,.déúltfma, bora;:!ct aLe1Constt- de Ps.!s 'cujas riquezss permanecem
tuc1on.a1~°15-. ,Doutro 'lado, 'CODSe- ine.xplor2Ó.a.s, de Pa1s que '-COT,eça. a
'~e' af6r:ri1iIa.c:da,:' "C01D.e1dêIlcia., industria.llzar-f"se,' e a. .sentir os eieites
sem e qual estsrá:-~mais uma. da. ind11.b-trializaçáo.no sen";1do.deas-

, tentativa séria; no sentido da. sobl'~Ví-:' segmar.&O. Est!lào os meios necessá
.vência .de grandes'partidos' nac1ona.1s. rios, 'para._fug'.tr, .de dõis erros ,.atre-
sem: a. ,~uãl 'estaremos' a. ,dar ao ~ pais mos --.- o ê':T'> do ea;>ita.1ismo que rei-
a ,última. COnstituição p=es1dendalis- vindica, -ps=a. ,q, capital o d.h.·~~~o. a-
ta . . / ~ . todos ,os ,;.uc=.:.s. e oêrro marxi.st:l, que

-', " , , " .,,' ,,:,", . " reivindica. pa.::-a ó ·tra.Qalbo lde:i.tico
".~1lStiÇa. sOcüit ' cUre1to. ~. '. '" . '.'

, .., ' ,," ·:rnteg:m~se u art. 1~ noconce1to .
.,. Out:'o pollto'essencla1~ na. eIa.bÔra.- real, justo e exato de' que fi, proprie-
ção da nossa.' Carta. Polit!ca. é a -Beo- 'dade e o trabalho tllm de ser consi-'
lbi.ds. que devem: mereeer 'todos '.às 'derâ.dos' sob· o 9,speei;Ô indiVidual e
IJrl,nclpios da. ,iust1ça.sOc1e1. Dou o sob o aspecto social. Individuar é· o
·meu.'apolo,-~tús1ist1co"porL~ mes- cUreito de p;rcprieda.de; 'o uso de. pre
mo. '2; materia:ccntlda 'Il()-artigti 164 prle'dade sofre restriÇÕes impostas pelo
do Projeto. 6 aosd1s;,)ositlvos sOb1'e en- bem;,-estc social.. peloc<)mum. Assim

, cargos'. tribtItãrios 'qrze' se"~ o 'tra.baIho; não tem êle um cs.rater
~es prb:J.clp10s~- , .i '. individual" s.,penas, ma.ni!estad<r pe10

'A.consoIldaçãO' do'regline democrá.- lato mesmo do indiViduo trabalhar;
flco-.:Serla"Pltt'tlmitc. serta.· pura. 'W..o- temta..mbém' um .. aspecto soéia), ,!)or

• • ..4A,.;, ..". ..._ isso que coopera com. o capital para.
pta..'see-~s ,aPenas dS.Clu11o a prod'D.~o da., riq,ueza.. Dai o prt!l-
que COD5tttue 's ação negativa. . ci() ~- _ cfpio do 1, 2.. cio~. 164 ,- "o.uso

~'tado ;....a d~. de 'd!reitos. as, da.. propriedade será condicion2.do ao
'. ,gsrant1as'. ~d1v1çluals~ O EstaftO. ha. bem, est2.rsocl9.1, de modo que -per-

4e ter umaaça;o pos1t1va que' vemos mltaa. justa. d1stribUiçâo dela. :om
t,.M, bem ,d1scipUnada n&queIes .. dois 'iguais oportun!ds.des pare. todos". Da!

. dispa;1t1V05 que norteiam quase' toda também o n.o 111 do § 24 - "pa.r't1*
a matéria do 'artigo 16~ - 1) a or- .. ' clpação obriga.t6..'1s. do tra.bslhadornos
deI:l~~ tem por b~e:osprln~. lucros da. emp~". ao que ~n-
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pa."'a a matif-c~ gratuita., os alunos
que obtiverem m~d1a. geral· superior
à 7(j nos exames de adm 1s-'iáo e DaS

, promoçõeS. .
Dei, por essas razões; à loUVável ini

ciativa do deputado ,Getúllo Moura.
ô 'mêu apoio esttis1âS~" '
'Sôbre a contr!m:fi'ção de Irie1har1~.
pre\1sta no à:'t. 133 do Projeto, apre
.s@.tei,emenda proéurandoquebrar a
a.m.plltude com que· ~la foi estabeleci,,:,
dS. -,uCob!'ar..:se-ê. cO:ltrlbuição de me
lhoria .-:. dtZ-o a.rt. citado' - sem';;'
in'e :que se ver1!iC2.~ :valorização. de
!ril6vel em. conseqüência de obras pú
blicas".. Diz a f'.menda: "'Cobrar-se~á.
ço1i~uição ,de mellloria sempre. que
se ,verificar, .valorizs,Ção de imóvel em
ccinseqüêm;la de serviços de 1rr1ga.ção
ou de. saneamento ou outraS obras
PúbHi:às,de ,vulto". A contribuição
de, .tí1elhorta prccura atender. eviden
têmente. a,Um prlncíp10 de Justiça 50
c1aJ. Poderá. dar margem, no entsn-,
tÇ; ar c1s.morosas injmt1ças flscaJs.

,O .3T;,AZiomar Bc:leeíTo.- V. ET..ll.
não .aponta., causa aJguma. no mundo
que.. ao lado Aie vantagens e beneíf
cios. não' traga também perigo no -seu
uso. E' o que-a:eontece com. a COITen

, ~ p1étnêà, oSsutOm.6Vds.'.as aViões,
ê~.,•...,~e~Se que, se ~ na.

, ~triomçao.de me1hona a mesma·pe~
_~~"~ mesma previdência, ,o ,mésmo
~~to,teenicó, 'qUe'nO USo_dos
amomóvcls, dcsaviães.... e d& -corrente
elétrica.. Aliás, já existe, uma,técnica,
qwmt'o á-eSSa contribUição; pOrque os
Í)àfses ma.:sad1aritadôs do'mufu:1o'ut1..
liZ8.m ú trroUto e hámeSriià na '"
~d~cfu àíne#caiia, .-!art:, esttf4ó
sbbre, a ~~t:1a." Tudo isto,~ ~r

. encontr~o"na ,obra, ,do professor ;t:!f
!ac ?h1'tó que é 'um mestre ,no assun-
to.' " . ,. .. ' ,
, O~SR; ETEtvrilo LINS ~,V. Ex.l:.
!iA ae'l:bhv1i' em' 'que U' trata. clé -uma
~en...ancia."'Vamos' adotar· ,no "Bra--'

-til,- FiP1a 'pl'1niei::S.' v~, a,'contribufção
de' ~orúi. qiil:"riãó devé ter a -ã....,.',;;
tiitíi! CcilsS~,;:.ho'proje+..o••: ~
:OST~'~ Bt:tee:ro:~ ,Na .eom~

tltuiçãO cie 34, se ~ me engaJlO DO
tm;. 124. jt. 'existia a cantr1bi:11çâo de
meIhQi'lB.," NC Direito "bra$Ueiro, ao
tem ' ,de).- Irilpérlo'.nas 1:le1! de 1829
~~1§';s~ .d~ r..e.ç6es. ,A' se
encontra. o P±1ridP1o =,c1D. con
tnl)tifÇáõ' dê'" melliona'.
, .Em sãO Pauio. já émtc umà lei.

~. PióinUlgada àó tecpe do s:tUdoso go
VI!nmC1or, .Amlando ele 'Sa1ea. OUve1%'=,
:qtllacen:tmdfJ. o~ 4s::omn-

buiç2,o de melhoria. Ta.mbém o Clu-
T be da ED.genhana já. elaborou projeto
de lei orgânica da contribuição de
melhoria, d~ ,:".eôrdo ~o:r.. :;::. orientação
'do em1ne::lte jurista Bilac Pinto. es
tudan~o tõdas essas minúcias, para
evitar as injustiças que V. Ex.ll. re
ceia, tanto com? C~.

O SR. ETELVINO. LINS - Creio,
mesmo, têr. com niínha redaçã.o, res
tabelecido a real inten.ção do autor
da; , emenda, que passou a. figurar no

- pro!eto. '
O Sr. AZiomar. Baleeiro - Pelo pro:"

jeto, 'O empl'êgo da. contribuição de
melhoria. será regulado por lei orgã
nica federal. E' de supor que ,o., Par
1a~ento,. no Rio de J9.n~iro, tenha o ,
.assessoramento "de técnicos no assun~

to•.a fim de evitu os e~os· qU~ se-
riam 'na certa. cometidos pelos Pre
feitos bisonhos no interior de pais.

O SR.. E'rELvmo LINS - Na pró
pria .Ainé:clca do, Noite; ,a cobrança
g3,.,çpntrlbui:çio _d,e_ m,ellloria é reco
nhecida. comocompl-em ~ .
. O Sr. Alfo11ULT BaJ.eeiro - Como,
aliAs, suCede, em relaçãO a .todo im
PõSto moderno.' BaSta, ver q de ren~
da, cuja. "X)mplexidad~ é extrema.
O.SR..E"rELV!~OLINS - PO" êsse

motivo. entendo que não devemos ad
in1t1rGno ,:Jri'ojeto dispósitlvo com ta
rnaIl1ia -a.mplltude. "
, ,O, Sr. Alio1nar, Baleeiro, - , Digo
níais: em 'certos càsol;.. acho mesmo
q~e. ti1v~ nem .10 %, dos deputados,
salba.m, re<llgtr conetammte sUas de
claciç6eS de i-énds.'sezn -recorrer a eD~
tencI1dos- .na matél?.a.. Por-, outro laão
a, emenda. de V .Ex.A - perdoe~tn~

O> nobre colega. - tem outro senáo:
, é éáSuistiea. V~ ELa cita. t1'ês ou qlll'l.~

tro:càSos. qUandO- se t."aUt de adotar
-mecUda.. de' ordem' genérics. abrail':'
g-endo, todos ,os ~os.

O SR. ETJri,VINO ,LiNs .:.... Os ea~
Sos' a que V. Ex." se re:ere são mera~ ,
mente exemp11!1ca:t1v~; não taxati-
vos. . '

O Sr. AUo7r.ar B~tiro - Por que
não se adOtar na Oonst1ti1l.ção, um dis.
pas1ttvo gcml, &I:1p10, ge~êr1co?

O SR. ET.:a...VINO LlNS - Para
evitar 1nJU&t1çaa fiBca!s. que vão ra·
~ sdM'et'..ldo nos pequetos ptopri~.

târlos.
O"Sr. AZiomar Ba.lt:d.." - Os p~~

quenol prop:1etá..~ nA.o emiqueee:n
com ea obra pÚblleas. Oem estas SÓ
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se locupletam os grandes. Veja Vossa serviços -de irrigaçáo ou de saneamen-
Excelêuets. o exeml)laclesta: cidade:.· to, .ou outras 'obras públicas d€vu1to,'
na ZC!lasul, os- te1'1'enos '1Icaram V3.- em conseqüência.· das quais se tome
lorlzadíssimos, mas ,indevidamente. evidente a valor1zaçã.o d<os 1m6vefsbe
sem.causa~ graças ao dinheiro' e.rran- nefitiadose perfeitamente justo otr1-
cado a' milha...-.oes de' indi7Idtios da :zona buto cobrac.o. . -

búr· bi b .' A emenda.-p,rOCllI"a. resgUardar. os
norte~ dos su os po res. ~~·u~f"'los de. jus"'- soC"..al,' evitandoMas tudo isso resúlta ela jurispru- ~......... 'I>' '~"":f"L
dência que nossos tribuna.!s já fi:rma- ".,Que pequenos ,pro,\?1'iet.áJ::os --renham g.
... ' ,. bui· d sofre=-, injustiças tlS~is.. ' , ' -
;am acerca da contri" ,çao e me:.- . Na- mesma ordem de,consideràçóes..
lho.rla. , quero aludir. pOl'Último, à, emelld?-

OS1t. ETELVINO LINS - 'Acho crue·apresentetaoparâgra:!o q.}1e tratá.
que acontr'JnI1ção de melhoria deve ,do;nand.ado de seg.u:rança. Nao _0 an
ser', reservada •para.' obras .:1e lnce;n. ~tl~O, emboIfl., para a prot:€çao de
teStávelfulalidade "econômica. Seiôr direi..os yto1a.:dos p~ particulares,; e
aplica<:la.' de mane1m diferente; a1'a- que ,lhe .daria. mna c.m:pll't!Ide mex-.
rece~ Slbusos. , , ' ' . , plle4,vel e _toma:ra q'qase-lnu~ls,nes: '.

O"S'r AlioTtUtr" Baleeiro _. O projeoo mo. ,outras met1,1.ô.~ 1udk'iais"etlteI;, "
- " , ' '. demarque se t~'PÕé.;.nna.exceção pam

nao sanci~112. isso. me condimona. .a., _os desrespeitos dep3.rt1eulares ou-~m- \
contr1bn1~.. ~: ~e1!:~rJ~ a d~ete. ,Presas à _legislação . trábalhista.;. Os .
ment~ CO::l"O" €1ltP.~.. '#, a CXlS1é~- abusos do.. pod-er eccrnôm1co 'deveI:: ser
cla de obra publl':a~.2 0. ~, "Q'aJ.~!:;.z,.tçao equlPs-ra'Clos aos a.busos~ do poder po-
efetiva decorrente dessaob:ra. Quer lftico. -' . -.
diZer~ só é devida a contrtbuiÇio de ." , ,

., melhoria quando houverreIa.ção óe' lltn:SA D.âS msxnulçóESDEMoCRk:!CAS
causa· e efeito,entre a, ebra. públiea,e " O'~~·' . '. ',. é
o ~mique:dmento._ ÚldeVi:do, aU!erl~o".· ,~jn'~w~:-:Dire.1tos...SOC1e.1s '
pelo proprietârlo. Se' V; Ex.a consill.-· todo, êle ,- reP!:o - .umgrlt;.o. Ccm!lm-.
tasse as ,notas taquigIâncas. velillca-' ,a..yio1ê:nda, e a ~uta, de.cl~es.. ' . .
'ria que tudo, isso' foI minucloSam:en~ ,tJ'tnEstado ass1m·a.rma.:a~.para..re~
te a!lt!.l1sadona ,. Comissão Canstitu.;. l1za.r'.. a salutar l>Ol!~cade't:Quíllb."io
donal ':' ' " .~ , ~ntre.·Q..-capita1 e.:o' ta"absJho•.e~ta!ldO

· ..'. ' . a ot>ressão' sacw.1,. fica com autor!ds.-de'
· ·0 SR.' E'I'ELVINO LINS'~ .4.com- ~cleDte para' eomba.ter~aagitaçloe '
· panhei tôda a discussão e~justamente. ,o trabslho Stlbvers!?O d'OSque' desejam .

tendo- em· vista. 'essas notas, senti a. ne~ a:lu.tade classes.. ",_" .,,' " .-,
,céssldade de s.presentar· emenda, Ape- Armar: os. poderes:: 'cor~tittitd.õSp' o"

.' Sa.:' da cautel:a toms.d2.. no ,final QG e%ooutivo, :prlnc1J)Q.lmente. detPdOs· 'Os
· disPOSitivo em eDJne, oono que a. con- mel.os ~Ssárlos'à defesa da .or&m,e
tri~lio de melhoria deveria. ser 11- . d ··~I_e1"';""~ f A~""" .;';' ..... , ' .. ,"t .1:" ....~ ~c ...-:. '4-00.A_ft os . '4U, ~ tm.~eD:WloQ, assegura-
nna~ Gó) ~Y'Jes - a]X>n~ra.~: na. aos na "Co::lStltmçã.o.' e1soutro.-ponto
emenda que ··a.pr~se:nte1.:,,' .. , " báS!co.. V1"'..al~ dh"unos 'me11i01'.pa.:a' a

Vou ~t1nu.ar. ~ cómiol1d2.çã.o dcLs1stema' democrático ~ ,
(~.40)_Qua.l"~:i ~ritérto eeguro, COlJ! . ,Ja.mais .. pude compr~der'uma :de~

efeito, para. se,. ve..."ÍÍ!ca: a res.l :v.aIo--, . mocracla Inerme, uma' democracia S'Ui
r.zaç§.odo ii:n6vel? Em:~queép.oca,aew ' c1da., "Jamais Plãde' com~nder m:na. .
ser felta esSa. verlficação~, Q'.ml o· crl--~ d~oér:w"A.·.C;Ue.' para 'defender-~"dé.·
tério seguro, sobretudo, pa.ra." uma',in~: desCSrdens que. se . torna...-a.m, mais. ,aa
c!dêncla. proporeipnaJ., justs., 's6bre os :-m.~'Itos·. ~t1entes,.e~.,.º· ~ve::lto da·
1m6veü: bene!1cla:dcs' ,o', que vale di- ,~V()1uçAo.h1d'lJ8trl.al;~~ss.ssede're~
zmo: ~bre1IC6ve1s' de valo!" t'i1ferente cone. ~. medldas... et.tl'émas. reserva-,
e t3.T:lbt--m' diverSamente' valor12a.dos1,da.s,' .~~ aSc,gra~es-~U:-~ na.
Por 'isso mE:SID.O .que se trats. <te um y1dà. do pais ~ :0 estaoQo de sitio ,ou
tributo deeoars.nça 1nd1scútlve1mente . o~&te.do ,de, guer:-a.. . ' ..
complexa, é. quE' -nâo ' devefigw.-ar ,na: _.Eis "~ue.-8n. Cónst1tuin~ me.. "
Constituição com.. a amplitude que se !'eCe de~que.·riessa. altttra, o art: lGa.
lhe",quer dar. Pelo Projeto, 'tp1A1quer. &!1ezitemOs. desde já, que' OS têrmoS
calçamento ou,melojio. tôda c ~!-' tu'%!"J)l05 com Clue'êle ps.ssoU-B f1gttta.t'.
quer -'Obra;- por mais modesta ou me-~ nó Projeto n5.0 est!i.o' de scôrdo COCl a
cUocre; fará 'jus li ''Contrlbuiç§..o de me- emenda Milton de C&mpo6. "aprovada.
lhorlaJ que deve, afinal,- se: reservada, na Grsnãe Comissão OonstituclonaJ.

·c~oprop6e .aemendae <:amo se d1s:se e qUe. foi 8 aegumte:: ·OS dh'e1tos _
na .lUSfjf!csçáo.;· pa.m '·as ,rea.~' de fundamentais e as·lfi!erdodes $llcas,

- ~ntestável f!ns11dade 'econõm1ca,-~~~, se-
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rão protepdos' contra., qualquer pro
cesso Oupr9pa.ganda. tendent;e a f?u"
p:í.mf~lcs ou a instaurar reg-..me ln
CG:J:lO$.t!v.e1 com a suá existência".
vejã-se, agora, a xedação do Projeto:

- . "Os direitos individuais e ,as suas ga
ts.:ltias. estabelecidos 'nesta Consti-

· tuiçã.o, serão ,.protegidcs contra qual
quer proce:~ ou propaganda. tenden
te a supri -los•. ou a instaurar re
gime i.:lcompatível com a sua e?d&
têncla..·' " -'. . .

O Sr. Alio11U'ZT'Betleeiro - Como está.
é. ~1m~te, .um mos't-ren.go; <3 arti
go 1&2. é 19nóbl1- não há outro ad
jetivô.O que -Sf: deve corrigir, a meu
ver. és. organ1za.ção de partidos des- .
tinad'Os à. destruição da .democracia.
nas .suas .bases fundamentais _ E' o
CllSO eis. emenda;' Clemente M3riam.
QiIalQ.uer . cidadão tem o dil'eito de
achar que '0 comunismo é bom. que a

,'- reforri:ta social através da volêncift é
boa; que o anarquismo deve ser adota
dQ. Mas ninguém "OOt1e-'organizar um.
partid.o para, por ·meio da violência,
conquistar o poder. %lem tão pouco des
truir So liberdsde -e as. bases da de
mocracla.· Quem quiser que pense.
como entende:-, que imprima, que .faça.
d1scursas.. usando dos diréitos ineren
tC5 .àllberd~,d~.de pensa.mento.
, O SR:-·ETELVINO. LINS '- Pertei- .
tsmente. -Desde que'se cclôqt!~ dentro

· d:l.·l&·e dà.·ár~ -',
·o;sr.'AZiOmizr Bcüeefro - Que funde

até-paTtldo com tais objetivos. O gue
não deve ser penmtido ê o oem.prêgo
da -'V1ÓlêIlcià.', é a tentativa da dest:rui
çãil daS !ibe.."'"dades·fUndám~t8.1s.~,

· como: 'disse. pode-se sdmit1t aorgani
zaçãotie. })anídos' psra. disputar as'
eleiç&es. a.té<que, um d1as.lcs.ncem
mai~it.'absoluta :Qo Pa:rlaDiento· 'C lhes
seja.dSdà 'xe!ormar a .Constituição. Só
assini será Uc1tos.C:otar O. comnnismo,
ot~o, o B-IJS.%'Clu1sJ.no, enfimdluaI.
crleI' lde(llo~.llSandc-se me1os· d-emo
mtleos. const1tuc1on a1s. n1JnCll '8, vIo
Iênc1a.

.. O SR~ ETELVINO LIN'S - .A
emenda. ~lton de Campas llI'OCU1"a
!u~..a~~te evitar ~ue ce preglto! a
vIolêncm. ou a ela se reeOl'1'3. j)D..~ a

.de&t!'~ç!o dO s1sttina. c:i~ocri.tieo, E
V. E:t.,a va1 ver que m1nbas considera...
ÇÕ"..s es"..ão ·em parte ô! acordo com as
que brllhantemente acaba de fazer.

(Lendo> :
A cU!e:ençe é, 11 nosso ver, 5ubstan:' .

dal. Nas pa.1&.vra& ."0& ~e1tos 1ntU..
v~ua1s Q as suas ga.r~as" estio,~

certo, todos. os' direitos p~;vistos no
artigo 159. seria evidente exagêro
protegê-los em bloco. protegid-os, sim,
devem ser os direitos e as liberdades
fundamentais da -pessoa hUmRna~

O Sr. ,Aliomar Baleeiro - O proble-
- 'ma é êste: no dia em que metade

maís um de uma nação pensar que
de'tenn:n.a.do regime é melliór que o
preexistente, não há baneiras que-,
contenham essas idéias. O que se de-'
seja- é ClUe a evolução' se laça dentro
da iel. pelas eleiçózs. pela delibera
ção serena. e calma do Parlamento e
não. pela. violência. A n~gaçáo dêsse
dlreito iml>OSS1bilitarla 0.. processo de
mocrático da evolução.

O SR: ETELVINO LINS (Lendo)
-.:... Tomo, conhecimento, po~s. do artigo
162, nos têrmosda. emenda. :Mllton
Campos, aprovaâa na grande Co~
são Consi;itucion9.l e acilm. transcrIta.
emtmda que pouco se afastou, allá.s,da
recig.ção . adot3.ãa., inicialmente. pela
te:ceira sUbCCt:i:nissão. .

Ní.riguém,por certo, d1scOl"dará. dês
se disposrti:vo.. Nada. attanta.va es-'
peciJ!?car os direitos funda.m.entaise as
lio:-rdades públicasy se -não cuida.sSe.
ao mesmo tempo, n. caria :Ma.gna, de

, dar competência' ao legislad-of, ordiná
rio, que a tari"to equivale o a...-t:lgo ci
ta.do•. para. confer:r SoOoS poderes cons
tit'ui-doo, ~. executivo. pnncipa.1m""..nte,
os lnelOS ludispensáveis à. proteção de

. ta..1s,.4freiWõ e' .llberdsdes,cantra Q.ual
quer processo ou .pro!)S.ganda, tenclen

-te a suprinú-Ios ou a. instaurar"reg1me
-1ncompativel com a. sua eJdst!nc1a. .

O .art. 162 candensa.um pr.ncípio
fUI}daJn-ental para. a sobrev1'Vêncla da.
deínocracia.· Evita.r:á êle que o EXe
cutivo se veja. forçado, vêz por outra,
3. recorrer aQ estado de sitio, &.08 cl'1a:;
~olJ.t"urblld08 'que vivemos. O estatio
õe sítio, 1n~nn!.tente 'ou conttnuadü.
nâo' imI'll!es.r!a. apenas' na. ~~moraU ..
zação da. excepelonal med!da,

O Sr, AtaItba l·;oguel.ra - Não lhe
~a.recem eontradit6r1o.s o artigO a. ,
Que V. Ex." acs.b!l. de se re!erlr ~. o
§ 6.0 do à1spos1tivo anterIor, que ga
ra.nte a Uberdade de cátedra? _

O ~. mELVINO L1NiS -·De
:ta.to. como está red!g1do o e.rf;. lS2i a
!ibardade de cá.tedra. passaria a. s:ltrer
as restriç6es nU preV1.~tMi no cano de

'.se pregar a. destruição 'vl.olellta do
:-eg:1me aei11ocrât1co.

CJ1;a."".1c. a. conv1A:çã.o popUlar de que
:1ão poG.e~..amos "01ver sem a SusPensão
periódica. ' das' garantias ccmst1tuc1o-
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iia1s. Cr1a.rla. conseqüentemente,'s. nOsss. .evolução- se faça. dentro da o~-
descrença., popular' no sistema de· dem, e o mais é tmbalho dos partidàs"
riiOC1'á.tico, como portl:!- amp1la. às soIu- no ca.mlOO doutrinário ..

- O sF. juri:1tdir Pires -'- O re-
.. Ções de fôrça . ..' troce'sso' dahuma.riidadese . verlficou

Como afL..-mou o ilustre Deputado sempre que houve restrlções à' ll~er-
Senhor. Ed.U:ardo Duvivier••"nenhum. cá.~..:I~ .
~e pode subsisti!', se nao se de,,:, dade de ~-..u.l». .

fende; e;::s. idéia' de defesa da ll.ber· O SR. ETELVINO·LUTS - Vossa
qa-de pela.s indispensáveis restrições EXCelência admitect,ue e. liliel'dade d~
do s~u uso, isto é, no sentido.- d~ não cátedra chegue ao pobto de .coD!~
ser utilimdà Para. sua destru1ç,a.o, é , ao proiessor o direito de .. Dregar. a
um princípio ~á' aceito no campo. m.llds.nça .violenta. do regittle'? Efrlso
intêrnacionar' . . - mudança: violenta do regime .. - .

O Sr. AUomar Baleeiro - Mas é, '0. ~r.Jú.Ta:mU".Pires .~ Admito'.a
preciso ver,~om qUe~. Combate,;. liberoade de cátedra, Parque. por melO
se uma. idéia com outra. idéis.. um :!ela. h{:. possibU1dade'.,de~..s.e.ttm ,lan- .
a~nto . com . outroa.rg'.mlento; ça.das ~,déia.s novas4 em. benef!-cloda
enfim, combatem-se as ldéts,s com as h1UnaIDd.atle...A fal~ d~ l1beraade .de·
:mnas da 1Ii.tellgê:ncia .não com bele- éá.t~ levou.. à f~-ell'So G1o~o
~. agêriteS dé pÕ1$Clá., càiios de Bnm:o. .' -".,.- ~':"
ba~ . . . '. o .Sr• Al13ma.r .B.álieiTo .~_Qu.a.ndo ..... -

. ' .' as 1n.stituiçoes demOcráticas do pais .
O SR. ~VlNO UNS. "'7'". Uma. têiti :....co!ls1s~ricis. .nae1ozial. Ílão há,

parte é trabaUio prev~tivo' de pc- pr-egàção que as õ-estrua. ,Sa.be .onom-e . ,
lida; a outra parte é obra, construtiva, o~ como todos nós, qUe Carlos
é'trabalho do 'govmw .e dos partidos uarx V:l~\1eu:o-··ti~,~.sua. Vida na; ,

. que c:l~em.. rever seus;~ e' ~!attm"a. Pôcie . livremente····PeD-sat;---.
adaptá-los à realidade.~~, escrever e r;ro-pagarsuas idéias.e.isto,
pa.i"a en:uentar tôdes'831d~ totaJ1- entretanto. não ~lou de modo áJ.-
taristas~ .. . . _ . " .... , gt.õJ:n, aingls.tem, onde bl.· s,rpêna.S

. O 'Sr. M~TOS.N~,......C~edo .do15 Deput;a.dos .. comumstas. -.AquI,
qUê -as 'ídéiàs tei1h9.m de. ser combati-' de~1s, 'do "'Estado. Novo,. regune, de
cms peIaSjdé!.as;'no. e~~'po pu...~mente tremendá ..córiÍpTe.ssâopOliC:ialtio . 00-. '.
doutrmárlo;- 'mas: no n.speeto politico.· mun!smo,. temos 16. ..P..epresentantes
a':colsit~'milda cióm~1ebmei:rte, de.. face. coinl1D!stsS .. Eis um exemplo ttp1co do

. O':exemplo êstá ria..~. o..e:tem:P1o qUe vale a. compressão.~ ~. ..' .
estA rio régime--democrãtiCo., ,:. . .', ~,' - '.' . ' ,

..~ .. ' ,__'.",: .... ~ " '. '. . O,8R.E'i'ELVIr,iO LINS -Nem-
p -SR.,-ETEI"VINO, LmS - A 'glaterra, Sr. :DePutado Al10mar ,Bo.

Rússia nãG .pode servir '~e exemp10, 'leeiroi e::lste. o Partido' Tral;is1h1Sta,
t:!oique ~ nã.crhâ .l.tberti9de 'politi<:s-. cujo ;progi'2ma está em dia com as
A'':Rússia, para; eansest11r,:.se..é que teUdênc1as dó mundo contemparâneo.
conseguiu;. a 19ua:!dade'econôm1ea.~ teVe· Nã.ó invoque V. E;t.a· 0'0 exémpTo' dz.
de .sacit.J'1-car a Iibetà&d~ ~Pt?1ít!e::~ IZ1~ls;térra. .' ' . , .' ,

O Sr. 'À.tGliód'Nogz:ifni ~-,.á1ridá O'Sr.Âz.:~&lee:ro';....À1 tem
o'rltéJIi 1klUldOU dUas RêpúbllCas.... V _ .EX.&e a ieSp0st2.., se quer 'alguém

. Ó' SR.. ~vnfÓ. LiNs ~ sa. c~ter o comuu1smo, eVite 'suas
cr1f1cou ii llb!!.t'<ia.de polftiea .em buscà cal:5aS. A. ~ed~ do comm;.Ssmo de-
..:I"," •. ' t· ' ~ 't--'I .li C01'Te' da.s~ e dos casos que

. ~ um:a; pre ~~.sa. ~ 9-walUe eco- já e&tAo remediados na. ~"'''''I8.tena OIn:ôIDiea.., . " . ~ ~

O ·s· Ali' B~7~' ~... ~ grande; Ptrte, pelo ·.Part1do 'faL-
_ • o' ' , T • .. , amar. ~H' -.Q#J bs.lh'st&..

ps.dre' YedeL.-os Neto, nosso nustre ..
coÜ!gA#res.PoZK!e outro p2dre - :>1:- O .Sà.. ET.::LV1NO LINS ~ 'Beco..
dítmon# em-1ivro ~~lj1vulgacro, que :!beço .que os uossos pa.l'~dos preci-
se encoÍlt!'a a.té· pel2.s~ em sam .a.van~ar ma.1s. prec'sam de rene
édl~es pãpuIà#S,. :lC). qUa1 .Q1z ,qua o var-se.
comtI'n!sIri6. por eXemplo# G6 plXié ser O Sr. AUo7n4T BaledreJ - M'!.S nát
etan&t1tlo com .as....arma,5 da inteli.. c~eandO' a llbe..wodsd~ de citedra.
gên~ e.da. b~_.~~~'. ~ O SR. ETEIaVINO UNS"'- E' qUoea
,0 m. EI'ELVINO Ln~S - O E'a- tão de ponto de .,.-1oSta. NI.o adm1to a
t:&dõ. deve· tolii.a.l- mediCas pa.t'a qt:e a Uberd:t4c de cáta1rn. no áentlcio ~_~ se
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pregar a. destrui.ção vioLenta do regi- . Srs. Constitumtes, não é possfvel, na.
me. Va.mosdest±ngui.r evoluÇão e re- époo...--a moderná que atravessamos, que
\ol~.Ç~~ , çêrca. de trinta mi.lb.óes de bra~iros

.(J Sr. :,Alio....."'r Baleeiro _ Quando fiquem privados do 'direito d-e cidaàa-
"...... nla-, a fa.culdade de escolher os

;Wí, egcesso' de; hõerdade· de cátedra, ca.ndidatos de sua preferência para
,os órgãos internos das i9iúversidades, representar, nesta '&sembléia, seus m
.-as .suas congr-egaç6es., exercitam me- te..'''êsses, seus direitos e suas ;"'eivin
d:idas disciplipares compat1v~s em dicações. Os marinheiros, .cabos. 501-
·cada. Cs.-so' concreto. Nenhum, pl'o!es- da.dos, sargentos, sub-oficiais, sub-te-

·.sar pode ensinar obeeni,dades na' cá- nentes. do nosso ~ército, da nossa
.te<U'a.' V. ELa:. sabe que há .mUitas Marinha. da nessa Aeronáutica. e das
-disciplinas envolven'Clo a'discussão de Fôrças Públicas dos Estados estão pri
~ÕlCIn3.S -delicadlssimos.~oi.s' bem. va.d.es ~os direitos de cid.adania.. Acho·

. '-o professor não pode valer,..se da. cá.- que, no momento atual. em que o
"'~ \tedrs. Para. 'a' 1ll'átiC2. de: ~ a.~ conde.. mundo ma.rcha cada :vez mais' parz.
'" ná've#'. Para isso repito'~ :a discl.- a. democracia. não se justifica. de ma-

,pItna interna, de acôrdo com .os··regu- neira.algu,ma., 'n~oo () direito de.
Jámentos, daS' üliivin'Sidaães. _Cad,.a. voto a. êsses ctdadã.<is, parque são de
UmverSidade sabe o que é nocivo ao fato, os-defensores da soberania na.
-e:ri.Sino; ·àmo'ral. Os professores . sãO cíonal.Os analfabetos são~ por p.ssim
.J~!Jos por seus pa.res~ dizer, as alavancas do progresso. aque-

les que tiram. ·da terra o de que pre
O SR.ETELVINOL!NS - Evi,.. cjsamos para. nossa alimentação. São

ü.eutemel3,te. (Lendo}: os construtores dos e~cios públicos
. Concluindo, $.'1'5. ConstltuiD.tes. as os ia.bnc·antes dos móveis denoSSa's

<:asas. os o~{)S que fazem os tecl
~deraçõeS que entedemos .de cle- dos ,dosl!lai.s simples aos mais ::.inos.
_Se.nvolver sObre o' proj~to ora em ele- para. atender às necessidades elos hu-
bate. é bem O.,caso de aqui saI1en.... mildes, como ao coriforto das -classes
"tarmos: tôdas a.s liberdades devem llrlvilegMidas di soeied.s.d~.
:serasseguradS:S'iia. ~parta PoUtic.a.que senhores, o que ',digo, não é no\1-
-estamos ebõarazido, menos uma - a dade•. Em paízes mais "adiantados que
de '. 'éiestr.:u1l" as ·:tÔl"çasesplr1tuals e os o Brasil. O direito de voto para. os
1.~ democráticos danação. (Muito .analfabetos eps.ra as praças de l1Tef
~; mUito 'bem. PlÜ7r..as. O oradOr é já, foI assegura.do e nada indica tenha.
.A:;Omprim.entatJ,().) .' - J?rejutU.-:ado ou a.na.rquIzad.o ~es paf-
. Ó .SR.e'O'l:'l:"IDENTE· _. Tem a. pa. . s-o...s. Na. Fl::ança., pm cuUo, mdus~-
~ l1Zado, berço das liberdades, todos os

. ~vra. o Sr. Gõlarac1 SUve1ra~· (Pausa.) c'dadãos votam; analfabetps. letrados.
Nãó estando' presente S. Ex..., tem . pretos .e brancos, nas suas colônias.

'1L palavra. o Senhor Gregório Bezetta., em selis protetcxados, uma vez . que
O $·.GREGORIO~ .' _ atinjam. a ~de regulamentar.,

·et_ ft-...~.:I~_4-A o- C' nst1t""-,(,"'- A:i!lda agorà. a.ss1st1mos a Itálla, mal~. ".u;;;~u~. tiõ).I.-;:'. o 'w.i04I1ÇQ, ve· t d
'.(·nhoã. tril;una, em nome da bancada sa.l.da. o c1mrco da. ~e.lTo., passar para.

A '0--'"1..:1 ....... i-A ---~~ _ .... t_ a. .democracia pelo yoto dos militares
VoO ...Q,I. ....uO "",mnn "'\004>0, "J.õUlCI· ~ e. tamb6m. dos analfa~tos.-dando es--
nma. vez s. nossa.. modesta ~peração ma.gadora. Vitória. à RePública. e li.

"à ..elaboração da. Carta ConSt1tucl.onal. vrando o pais das garras da .monar-
Srs: Constituintes, todo o BrasU. de quia. sua. Câmara. já foi 1,nst.a.!ada,

"'Sul' ao riorte. d.e éste a· oéBte, tem o eleitos (1S respect.tvos representantes
l)eDS2mento ·voltado P&l'8 a Assem"; cem a cooperação dos tnllitarese
131éiaNacional Constituinte, no anseio a.nalflfbetoS'. ' .
.16&1<:0 de 'Ç'e: sair !:1esta Casa.. tm1a. }..ind9. e:n relação ao· direito de voto
.0lu1;a. ve:'às.deiramentE: democrática". vejamos o que ocorre na Argentina.:
que atenda em todo ·sentiii.o às as· todo cidadão .vota. Iiâ dois dias.' o
~.~o .J)Ovo brasilei:o. . Presidente a.a República Jrmã., coro-

Quero referir-me, Srs. Crolstit:ufn... nel.iuan Per6n, indo· à Câma.""3. dos
tea, ao ârt. 150, que tolhe a. liberdad.e Deputados, para lu a prhn~ d~ suas.
·da:.ma1Dr parte da. pa:pu1a.ção do Sra-·. mensas-ens, como Presidente eleIto da
..s!L proJb1ndo-lhe o d1retto de votar. Repúbl1ca. pediu Que o ciirelto de 'Vôto
EnQuanto o pa.rá,g;rato único -do art. f&se concedido aos soldados. cabos e

...159 d!Z Que todos os -cldadlos são sargentos; reparando-se, assim. dizia.
.1gnais perante a 1ei,o art. 150 ..des- éler gr8.ve 1Dj~tiçaQue até .então se'
:mente ..aquele dispositivo. vinha pxa.t1eando.
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Nesta Casa, -não só a bancada com.u~ Não é jústo que êsses Cidadã.oo. que-
nista. mas· mUitos ilustres aep~· ing:re..~ na, Vida militar por ideaL
tantes de outros partidos, já. 'se pro. tanto que nela se conservam enquan-
nunc1aram a. :favor do direito de VO~ to o permitem, os regulamentos mill- .
to aos analfabetos e às praças de ']JTet. tares. e .que nela empenham tôda. tÔZ'-·
~tam-me; 8eD.hores Represen- ça .d:! vont'ade~ todo o Vígór físico

tantes. que, começando pe!a nossa Ma- e t6dàfOrça moral ps.ra serv'.r à
rlnha. de Guerra.. vos taÇa um. rel':l.to Páttia quenda.. ve.tam~negado seu di-
um ligeiropistórlco a respeito da vida. reito .ee. voto justamente quandos
dos militares. " Naçácdevia. premiá-los.. .

O matinhe1ro. antes de servir nos ]:' uma injUStiça, Sr. Cohstituintes..'
navios de -guerrs vai, '. criança. com Falo ~ nome àêssesma.~
.quatorze, qu.inzEi ou dezes.r;eis anos. que ·já vi&'am ao esta Assembléia SIl.

I para. as escolas de aprend1zes, dRs plic8.r. do ilustre Sr. Presidente· e de
~ iã. sa~ ~~bet1zados e com . inúmeros Representantes o direito de ...........
m.struçao~ pré·Dillitar bastante avan-. . voto. Não ,é-.posSível~Q..~.EL_~ te- .. '
çada. No' NaVio, onde s. cada Urt;l se . nllamos coragem de recusa.r~es tal
atribued~da tarefa a exet;u~,.' direito até ·pol'Qne.-Srs. CoZJStltum-- .
êle especlBl!m-se mais .e mais, tor- tes. "80 democracIa não deve ~ prl';
~-se o verdadeiro maX'1nheiro,aper- v.Jégiode. meia dÚZia decldadãos que'
feI.ço~-se na té~ca..e no manejo dos desfrutam ]Josições .de destaque' Da
canhoes. na. nom~clB:utra. de .,bordo scciedat:le, Que' monopo1iZa!n

J
por as.,,;

e nas rnsnobras md1spe~vJlS ao sim dizer; o·direitode voto.· éaci. d,es-
cabal desempenho de SUo"!" :tnlSSaO. nos prezo ~pela.' maioria dOs fllbos. de DOS--
momentos criticas docamba.te. _. sa i!á~. _.. ." ..

V".tmos, ~ guerra. que terminou ~ . Agora, '-sr-.::-,.Pxesidente,· quero es-
pouco xmus de ano. () que foi a. açao tendermin.'la a.nâ1iSe~·aO$..•~'trl'~nq.., .
da. nossa Marinlla. de. Guerra.. Ape- . bos tos" ub-f.~-",:,,~:tes.-"~_
sa.r da. deficiê.ilciS. de matel'iaI e da . ca , sargen e s ~ """
"'~'m d . .. tev e "'oesa nosso ~êrtito. ._ ~ e Da':os. ~ e-s ~ '" .' O Sr. Batistcr. Neto.-NB..'V'el'dade,.
com D. coraçao_·. e o .cérepro. voltados não existe: demoCracIa .no. :srasn..'~
para. .8o· Pá.tt1a,·pa~ndo ~~. . sendo a maloJ1a' elo ,'povoansJfabets,;
cestas, cambcrlanclo..:taV1as de e/oAlo~ natUralmente ~ "maioria nJio .pode
cimento bãosó~ a FAB e ao FEl:l. votar. De sorte que democ=acia. no·
q:u.e combatiam nos call1pOS da. Eu- Bra.sit não é 100% inas -só 30%~
rapa:. .como,' ta.mbém.. ca.n'e9.11do Vf- . '.. ..
veres e mate:ri:ls primsspara as na· .O sn. GREGóRIO B:EZ.ER.RA _.
ções aJjg,dâs~ - '. . E' exatamente o que' estou d~enden-

. O trabalho' de' noszos hÔnlen:r ·~o do: que.os. clclsdãos de. nossa Pátriamar foi· ,titânico, diuturno. Am~- sejam, eI!l geral. llenen~os Pelos
àos de ser tragados. a 'todo ,momento. mUDicfp1cs da dem~ ~o Da .
nela oceano ou pelostu~. sem~ ~or..a., mas na. prãtwa.. :E em nmss.
famintos,. ou de ser torpedeadOS pelos &:e1'TJl. bem poucos e. pratieatn. Só
corsários do "Elxp·... no ents.nto, que ~çaremos o .noSSÇ) verds.de1ro eu-.
'V'..mos? NingUém fugiu n1l:lguém àe- - grandecl:nento combmanào a teoria
sertou·' :ninguém <leu Pa.ra. triz; 'ao; democrática com a .sua. prát1c&. B
contrárlo cUsputs.va.m..se o dtrdto de' com· essa. 'CQm~rensão õ,e ps;triot1sn!o.
servir. dé viSlar.. de sa.lVSgu&1:da1' mo nossos trmáos _.a.naJfabetas poderlio .
oo"as tripulações dos· seus nav10s eleger~ seus representantes. DSS
%X13S também Q. ca.rga preciosa que . Cê.mn.ras leg!s1a.tf.va.s aqueles que mI
levaVam os sêneros. as muniç6es, os ponham .defena~.r resJm~te BWS dI-
equipamentos bélicos - para SUl)ri1" reltos" . . -
nossos combatentes e as Naç6eS Uni... .Só estendendo o direito de voto àS
das. praças das forças armadas,'~

5enbores, se anaUsarmQS, eu1âado- os verda.de1.ra& representação do povo,
samente, e. e!1clêllc!a técn1ca dOP DOIS- porque 5erio .efetivamente.... eleitoa
50S maruJos, chega.renlOS !. conc1\Wfio pela maioria e não pela. m1nons.. como
~....qué devemos preZIUá-los; e.ome1hor já tive oportunldade de ana-Usar de$-
~ não haverá. no momento, po.- ta. "t:ibUDa. há dias. .
ra 0$ nossos~, cabos, sal'- Jã cUsse•.nesta Casa.. que o nessa· .

,gentose sub-ofic!a1s. que coaeede:- Exêrcl.to. é com-gosto de eldadács de ..
lhes. de tato, o ctire1tG de voto· (Mui- tOdas·as camadas socia1S. desde. 'as .
to bem.> ma1s h.umUcies às ma.l.s eJ.ta.s; ent:e-
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1~t%:~~~ ~~t~Jos~~~~o~f~
para. a caserna.. hS. maiona.. já. exel:
ciam seu direito de cidad.ánia. Lá.
cl:Ú~gando. porém, precisamente ao

se porem a. semçOda Pátria para.
dar-lhes em sacrifício o seu sangue,
e. talvez, s. própria vida, é _lhes ve
dado o direito de voto, que antes Já.

, possuiam." Há quem queira atlibUir
. o fs.to.~:·A-":fudisciplina. que o exerêicio

dêsse dl±éito traria à caserna. Moder
"'namente, está desmentido o a.:rgu~

. menta. pelo Exército e 'Marinha. ame
ricanos que, em plena. gUerra, lutan
do em tôda a Euxopa e no PacifIco.

<»ntra. . o . iIlimi.go, ezerceralll o
direito de ·voto num 'Olclto m-emo
l'á;vel, em' que todo sô1dado . votou.
todo marinheiro votou; em sintese,
em. que foi eleito o. gra.nde democra.-

. ta. Presidente Raosevelt. que teve sua
reeleição .assegurada também com o
voto .dos tnilltares.

Nâ. Fiança. meszno depois da. guer
ra., no C-ovêrno provis6rio~ todos os
cidadâos votarsm,· inclusive soldados,
zn.a:rlnheiros, sargentos. oficl3.1s e sub
oficiais, sem: a menor quebra de'dis-
c!pllna. " .

.. ' Na ltá.1la., o mesmo aconteceu, e
J:lâo temos a menornotlcla.s de qual
quer perturbação.

e,. ,

Isso Significa, Sr. ?residente, que
o homem também evolui. e quanto
maís responsabilidades pesam sObre
seus> ombros. maior é a. sua noçã.o de
patriotismo. Se maiores forem suas
responsabilidades no terreno político,
mais elevada sua concepção de pátr1a,
e do dever para com todos os seus
irmãos. . "

O Sr. -Agostinh.o Oli:pei.ra.~ Dese·
jo .acentuar que, agora mesmo, na.
Itália. a lei ele1toral deu ao anal:fs.
beto. o direito de· votar. Vemos, assim,
que em todos O~ países onde se prati
ca a verdadeira democracia. êsse di
reito é assegurado.

O ·'SR. GEGORIO BEZERRA 
V. Ex&.. vem em apoio do que estou
dizendo. --

Mostro, justamente, que não so
mente os militares, mas, também, os
analfabetos. 'devem ter o ciire1to de
votar. como ocorre em vários países,
e podem exercê-lo sem quebra da. dis
cIplina, sem :rlsco de desmoronamen
to da estrutura governamental.

Antes de càncluir. Sr'- -Presidente,
desejo ler s.1guD.s dados relativos à
situação dos analfabetQs em nossa
Pátria, constantes do seguinte quà-
dro:' (l~.) .

Não sabem· lêr nem escrever
~

.Números .absolutos INúmeros relativos

'I'o'ta.J. . , " '" ", ..
Hon:;.ens ..-'.. " " ti ..

M'Ul.h.er.es .. .. .. .. " 110 " , " ..

5 s. 9. anos:
~Romens • .. .,. ..
M:1l1íle-res .. .. .. .. .. ,," _ ; 10 • "" .. ,. .

10 a 19a.noa:
Bomen.s .. .. 'li .. .,. - ~ ..

Mull:u:res ;"""" • .. ~ , ..
20 a. 29 anos: -.'"

Homens .: .. "-.~,,',, : ..
J Mtl211eres....".i1 ,. 'lo .. li - ..

30 a 39' anos: .
Homen.s-.. .. ~ ,. -" ~ ". .•
MUl11eres -:' .. " .- " ~ iI ._

4O-a 49 anos: • ..
Homens ." .. .. " "~ " - ..
M'Ulhe%'"es ", .. .. .. " " ~ ..

50 3 59 anos:~
. Homens .. .. .. '11I " li " ..

,,,.MuIl1eres-.. .. 11 .. " ." " .. ,.. ..

21.295.940
9.908.255

I1.387.235

2.461.350
2.3'15.31>8

2.771.928
2.831.120

1.67S~374
2.164.177

1.129.317
1.535.289

876.731
1:123.029

533.925
690.992

.,
(0/00),

612,0.
570.8
653.0

843,8
83'1,9

,572,7
574,0

481,6
587,4

457,9 - .

630.5

489,9
679,'1

506,8
696,9
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.... -GO a. 69 allOS:'
. Eom-en.s .. .. \ .- ~ ~ ti .. lo • #

Mu1h.eres • .. .. .,.".,. '. "" "~ .. 'I" .... _ "

10 a 79 anos: . .
. BOlIle-ns. • • ~ "• ,. 'lo .

M:ulh.ere..c;: • •..• • _•, ~ • .-
30 e mais anos:.
. Hom.ens ~ : •.'"'- ., .. 10 ..

Mu1b.eres .. ".. ...,. ". ~-, ,.. 11I.,. ,. ...

Pessoas;de idade não d~la.ra.da.:
Homen.s '* lo "' ~ 'I .

Ml.1l.l1ere.s. lo .. 011 ~ "" ." ••• ,. " •

235.007
397.~1

111. '74:5
17{.'93

4S.2'13
ZS.798

ti" S.COS
.. S.S2S

'543.2
'721,5

578',9
744,9

713,1
824,8

~~:;
'.-

~trçÃO-

P~lação de S.e m.a.i3 CtltOS. segundo o.s grupos de íiIade
~ . . - .

VeJi,rnas, sgors, asJtuiçãopo:.- Estlldos:.{Lêh
, - . .

INSTRUÇÃO
('

PopuZação do ErD3jl G.ci:r.a de 5" e.t1W$ (algl1.1'i3mos percentu6€s)'.

~

"Acre ,., ..
..l'...m..azonas 'ti.. • lo- ..

Pará , _.. '.. 110 • " .. " .

Nordeste".

.Gabem'
. ter e
'escr~

33.98
36.55
41,05

~ã.o sa.bet:1'
let"ne~
escrever

Ma.ranhão '" 'Ir .. "" " ..

...Pi.aUí. .. ti .,. " , * ..
Ceará "I 'li .,. • 41 lo ~ , .

Rio Gnnde ~ do ~orte ..••
Para.íba ... t • 'lo • ., ....... lo •• , .......

Pet'nIth:1buço ••••••••.•••••
.Al..::.goas l' 11II" .... ,. •• '., .... .,. .... ,. .. ,., • -:

Este: ..-
Set'g1pe' '- ".".". ~ .. .. .. •• ...
Ba.hla <fi ,. -to , -. -li 1-'
lJilLD.as ~ts •••••••••••'. .
Espi"tito 6l3oIltO .
Rio d.e JaneÚ'Clo .
D!strtto Pederal ••••••.••.

Sul:

São Pa.mo ...... ;. ~ ,,~ ''li .
Paraná .. "", .. Jo. • oi ..... oi - .. 41 ~ .

Sauta. Cats.ri!1.8. •••••••••••
, Rio Gran.á.e cio Sul -

Centro ~. Oeste: •
Gol.ás 41 41 ". ..

M9.to Grosso ..•....•.•..•
·it~~ns .. ~ ~ .
MUlh.e1:'~ .

21.23
19.03
26.lõ
21.09
20.so
25,ffl
19,52

52,07
42,94 "
49.14.
5444', .

..-
22,15 '
40,51 "~'.
21,11 ;
17.09

77.01 •
59,15
28.4'7
32,73

G,IO
0.17'·
tr,2S
0,1& .
0.12
0,56
(;;59'

o.~
0.34
0.51
0,19
0.71 .
1.54

0,17
0,32o.so.

'0,30
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o SR. PRESIDENTE - Ad~..Ito ao
nobre RepreseIltante que está. findo

.o tempo da sessão•..•
O .SR. GREGóRIO' BEZERRA

- Sr. P!>;sidente. peco, então, a Vos·
sa Excelência, que me assegure a pa.
lavra para continuar na primeira opor·
tunidade.. (Muito bem; m.uito bem.
Palmas.> .. .

- O: SR. PRESIDmrt'E - Está finda
e.. hoi'ada sessã.o; vou levantá-la..... de
signando para a. ·de segunda-feua, dia
Ide julho; a seguinte: .

. ORDEM DO DIA

Continuação da discussã.o, em se
gundotmno, do Projeto da Constitui-
-ção. . .

Deixaram de comparecer 54 :Se·
nhores Re-presentantes: ...

. Partido Social Democrático

AmaZOIl&.S:

Leopoldo Peres.
Pereira. da" SUva.

~

Pará:'
~lsori Parijós.

Maranhão:
. -_. --

Vitorino Freire.
José Neiva.•. ·

Piauf:
Slgefredo Pacheco.

Ri.o.Gran.de do Norte: .
Mota N~to.

Pernap!bueo:
Novais FS3ho.
Osvaldo Li.ma..'
~...sta. POrto.
Ulisses L1n.s.

", Barbosa Lim3. .
.Pessoa. Çiuerrõ.

Alagoas:
30sé Mar~.

Sergipe: ..
Leite Neto.' :

Bahia: '
Luis Barreto. .

Minas Gerais: '
Rodrigues Seabra.
Wellington Brandão.
Joaqu1m Libânio.
.José A1kmim.
:Milton .~a.tes~

São Paulo:
Noveli Jú:::lior .
Martins Filho.
Silvio de Campos.
José Armando.
Sampaio Vida.!.
Bonório Monteiro..

Goiás: •
Pedro Ludovico.
·~oão .d'Abreu.

Mato Grosso:
Martiniano A~aújo_

Para:aá:
La.uro Lopes.

5ants. Catarina:
Altamiro Guimame:s.

.Rio Granae do Sul:
Getúlio VargUi.

União Democrática. Naci01'UJZ

ceará:
Gentil Barreira.

Rio Grande do K6orte:
Aluisio AlveS.

perna.mbuco:
João Cleofas.

.Alagoas:

MátiD Gomes.
Ru1PaImt-ira ..

sergipe:

Válter Franco.
Ulandro Maciel.
Heribaldo Vieira:.. ,

São P~U1o~;"'->."·

. Toledo Piza.;'!·.-
pa,rfiãe Tra.õ~~04 Brasileiro

.Amazonas: :'

Lçopoldo Ne~es.

Dist!"ito F~~l:

Barreto Pinto.

São Paulo:
Marcondes FGho.
Hugo Borgh1.
Pedr.oso J'ÚIÚl'lr.
Eerto Condé.



~

Partido Comunlsttz do B~
Rio Grande tio Sul:

Trlf'mo Correia.

Partido BepuõÜCí;no

Sergipe:

Durval cruz.
'MInas Gera.1S:

p 'Bern.ardes Pllho.

' ..
• .. t-..

'.

-11& -

ParaM:
'Munh03da.E.ocna..

Pa:rtido Democrata CriStã.o
Pernambuco:

Arruda Câmara.

.Partido RepttbZica.r..o PTogr~ta

Rio Grande do Norte:
Café' Filho.

Levanta-se a sessão às 18 horas •.
~, .

.... .

...



, '

94.a Sessão, em 1 de Julho de 1945
'Pre3idência. ,Clos Sen.hI::rres Melo Vi a~ P:"es:.4ente e Geargino AveZii'..o.. '

, 1.0 seerett1r1o

"

As 14 horas, eOIn.P3-recem 06 Senho-
~....~.'

Paitido Social DemocTátiéo

, ACre:
. -Castelo 'Bra.nco.

:RUgo' ea.me~o.
Pará:

" Lame1Ia Bitencourt.
...Jo§o Botelho~

,'P!auí: ,
~t Leite.
'~e1a,Le~.'

~ .. "_. ...-
Ceará: '

~ <IsV&ldo Studart.
E&ll1 Barbosa~. ~...._.

" ·-:Rio Grande'do Norte:
'.José Va.reIa.. '

Parab:
.;.1andui Carneiro.-=sa.muel Duarte.
, Pans.ml:uco:

, Auoamemnon Mag.a.l.h.ães-.
".Ferreira. Lim~., .
-~. ,Alagoas:
.:Medclios Neto.
'Lauro Montenegro.
.Monso de Carva.1ho.

-. ,~pe:~.
~oQraco, ,~a.í'40s0.'

,Espfrito santo:
--Eurtco Sales:" ,
V1e1ra d.e Rezende.

, . lUo d-e 32.nelro:
~~dONeves.
.,carlos, Pinto.
~tos Tavares.
..Acúreio Tôrres.

r,

. .. ,' ......

,.

Minas Gerais:
llleloViana. .
Augusto' Viegas.
Gustavo CapaneiJitl..,
Rodrigues Pereira•
Celso Machado.
Alfredo Sá.,

São Paulo:
No.veli Júnior~
Cost.a Neto.
Horácio La.fer.

Goiás:
Diógenes MagaihãeS.

·Caiado Godói.
Gs.leno Paranhos••
Guilherme xavier.,

Paraná.:

RobeDto, Gla.sser. ,"
Fernando PIores. '

) Gomi Júnior.

Sa.nta ca.tsrlna:
Nereu Ramos.
Otacfiio Costa.
Orlando Erasll.

'Roberto Gl"ossembacb.er.
Rio Grs.n<ie do SUl:

Teodomiro Fonseca.
.Daniel F:araco.
. Sóusa Costa.
Nicolau Vergue1ro.
Mérclo.. TeixeIra..
Pedro Vergara.•
Herofllo Azambuja..

. Uníllo Demoérática,NaâOr'..aI

A.m.azonas:
Severian.o Nunes.

Pal'â:
• Agostinho Monteiro.

Epilogo Campos.



--132-

ceará: ,
Plinió Pompeu.
F~mand-es Tá;vdra..
Paulo Sarasa·te.
EgbertoRodrl~es.
José ·de Boroo.
Alencar .Ararlpe.
Edgar de .lU'rUda.

Rio' GraIÍ.<ie do Norte:
Jo~ .'\ugusto.

ParlÚba:
.José Ga.udêncio.'
plfn10 Lemos.
Ernâni Sá.tiro.
Fern.ando Nóbrega..
Osmar Aquino.
, Bahia:
João Mendes.
Rui Santos.

Espirlto santo:
LUÍS CI2ud1o.

DiStrito Federal:
Jurandh' Pil'es.
, Rio de Janeiro:

Prado K-eUy.
Minas.,Gerais: .

Milton Ca.mpos. -. ... -. '

"São Paulo:
Romeu Lomenção.
Plínio· Barreto.

Goiás: -. .~

·.lMes 'MiChado.~·'

, RIo Grande do Sul:,
Flores da Cunha.

Pa~.do Tra:baUz.:stC% Bra...·il~o

Distrlto Federd:
Rm Almeida.
Eae'"&.8 Neves..
. .Minas Gerais:
Ezequi~ Me~es.

Partido. 'Comun.t.vta cW BTC:Sfl

C9.rlos Marighela..

Distrito Federal:
Katzrlclo Gl'abMs.
"Bat.ist& ::Neto. -

São Paulo:
..lorg(:: Amado.
ea.tres de Br1to.

•

,•• ~I ,. ...--~

partifü) Republicano-
':~ Mars.nháo: • '.,',

L1no Maehado.

Minas 'Gerais:
DaIÚel .Carvalho.
Felipe- Ba,1bi.'

, Paraná:
Munhoz da, ROCha. -2:·

,', , Partitlo BeptLblicano PrtY.r.'~
. ' . -. . ..' ;

':', _Rio GrsIid;e"do Norte:
'Café Filho. . ' ..,,::c.,..,,:=-

Partido Libertador
P..i.o Grande do Sul:

Raul Pila. "

O SR. PRESIDENTE ~ Acbmdo
se presentes 90 'Senhores .,'R,epre.séD.
tantes•. deClará arbexta."- a sessão.. '

Passa-se.. à.leitura. da. atada· ses-
são anterior.'~ , '::-- .'; ... . ,. .. -

O SR. HUGO cARNEIRO":" (LO
Suplente, servindo, como 2.0 , secretã-,
no) ,pl"oCede-.seà leitiIra da ata:.'
. o SR. PRES.lD!:NTE......::Eui :'dIS
cussão~a ata.. . . "',:":' ,

O SR. -FER.-N1Am:>ES TAVORA 
Sr. Presidente. peço'S ps.1s,'Vn~ s0-
bre ,3. ata. "', .', ,-

O SR.' P...~IDENTE.~.Tem ,a. pa-
lavra ,0 nobre &ey;jresentan+..e. ...... ,

O SR. FERNcANDES TAVO:'P.A"
(s6bre a ata) - Sr. Presidmte, ll&.
publicação, do 'm'eu 'd.1scUrso 'de'·se.zta
feira' há dois trechos ã. rétif1ca.r~

No primeiro penado, onde está -na.
experiênel&. de, doze anos empregp,da,
nessa. campaIlha·~. àlga.~se "na. mi
nha. experiência de doze anos da. vida.
s.ma:ú)nica.". ' • ""
'No penúltimo penado. em 1t;ga;I' 40

sub lege:-e Zíbertas deve, ser ,. r..:o-lege-
~..as. .

Esta, sr. P2'esídente•. a. re~,
Que ciesejnvJl fazer. ,- '. .',

" - O SR. LAMEIRA 3t'rl'ENCÓ'ÓR-r:
- Sr. Presi<1e:l.te. ~o a'J)alavr&.~
bre e. ata. _

O SR.' ~EN'I'Eo-Tem &-pa.-
1a.vtã o nobre Representante. -.. - "

O SR. LAMEIRA. BIT'J'ENCOURT
(SóbTe a 4ta) (.) - ar. ?resltt!Dte.,
so!!c1te1 a palavra. pare. pedSr &; Vossa
Ex.,a a 'seguinte retificação~~ a'~ .

(.~ ,Não.fol re'iisto pelo orador..



,Logo. depois lê~se uma. pergunta mi..:
nha. nos. seguintes têrmos: ' .

"Mas 'onde a. .experiêncla?:--
A frase -não deve ser interrogativa.

e sJm.a.fitmà.tiva, porém, assim: '-=Mas
houve a experiência.to. .

Esta. 'S ret!ficaçáoque desejo fazer
para-que meu pensamento seja :fiel
mente reprodUZido._

O SR. COSTA' NETO - Sr. Pre- ..
. sidente, peço a palavra, sôb!'e a. ata.,

O s:R.. PRESIDENTE:- Tem a. pg.-
lavra. o I1I)bre Representante. .

O SR. - COSTA m.'TO (Sôbre c
ata) - Sr. Presidente. a publica.çã.o
do discurso que proferi sezta-feira,
neste recinto, saiu com diversos êrros
e omissões. nJio obs't...ante a revisão
feita. São êles tã<> numerOsos que

'tomuiam demasia.do ·tempo se .!~em-,
.justi!1ca.dos "eret1tkados neste mo-
~nto. "

Venho, .pois, '. dec.laisra V. Ex.i .q-ae
aprovo a. atà com.' rest:ic;6es, para que
me seja deferido fazer a retrncação'
do cUscurso. como proferi e. em tem-
po» devolvê-lo para .republlc2.çâo. '

O SR;·JOAO BOTELHO - senhor
~ente; peço ~ pa.la.vra. sObre -a
c.m.

O SR. ~""IDENTE - Tem a. pa-
lavm' '0 :nobre ~p.--est:!ltante~ ,

-.133·....:.

Quando em dias da semana'passada. Costa Neto, publicad.o no último nú-
· o llllstre .Réprese:ntente do Estado mero'do "Diário da Assembléia,u.
do Amazonas, Sr. Alvaro Maia, teve' CO:&lstam dois apartes meus que tal-

·oportú:n1dade de, ~m elegante cUscur~ vez devido ~o tumulto do momento,..
só;" tratar da situação real dos solda- nã..o foram reproduzidos fielmente. O
dos da. bo!r2clls. na Amazônia, ·dei g,. que está publicado· é. exa~mente" G
S.E:t.~ na qualidade de" Rep-resen- opôsto do meu ponto de VISta; ta~to
tan.te. não 8.6" do &-ta,~o·do Pará, ~". assim que, estando de acôrdo com o
também. daqueIs. regi.ao,vã.rlos e.par- Sr. Costa. Neto•. .em algUns p~n~, a.
~de 'liPO!o e aplausosac ponto de resposta que· aparece .no "Di&rlo da.
v1sÍa' 've.rdadclro ' em que .colocava - o Asseznb!éàt" foi dada. quando estáva
~to. . :" .". '. ~ D;1os c,olocados em pontos de Vista.:

AK»ntJ po...-é:Q:1. qu~ ,talvez pela opostos. , .
·~Dcl&. de, oütros a.partes ~e ' O primeiro aparte a. que fue refir()
1DO~Representantes,'slguIlS não pu- é o seguinte: . . '-
demm ser·registrados. Mas. isso- é o " " .
menos. ' '. _...," .' . U A experiência citada por V. Ex..:

" O, que mel:ira.z, hoje. a 't:ibu.na. é o éelênda. não é uma. experiêIlda~
, fatode.três~.a.~.-qu.e a.pare- porque nunca foI feita.,no Brasll!

cem· como,GS últ1moo dad()õ- aÓ.Dr. '. .
A,lva.xo..Ma.1ã. 'me terem sido atribUklos. O .apa:...e conforme pronunciei é o-
quando.' IlS,-""ea11d.ade. ,são do nobre segum,te. ' __.' .
&preSentante. ~. -João B~telho, meu « A experiência citada por V. ~- .

· distint?, amigo..e cQlegadebancada. celência não é, experiência.. por-
A~de, e;:"..a.r plenamente de acôrdo que não foi feita,' enquanto que a-
~'D seu sentido e o seu alcance - ex:çe:1êncJa. co :Brasil- é. pelo me-
porqa;e:um só.pensamEnto nos une em nos' meia' expertencia.··•
tôrilo do ,asSunto -;" .:por, uma .questão·
dej_ust!ça~lLco~te,ov~Ihú pr1n-

· clptóde ~d1t'e1to. de dar a. c,&;d's, um o
: que é 'seui venho sol1clta.r. a; V. ~ Ex}~

essa; 2'eti!tCflÇá.c~ , , _ -
· ' 'Aprovelto a' opOrttmidade~ pe

d!r: a ,'V~ Ex.S p1'oviõ.êncls.s quanto a.
um' .. fato que~.estou certo,' é or1g1nado
.por motlvo ,-<Ie .fôrça maior t mas que·
))Oduá desaparecer'diante ".da. e.utórl
dada sttPremad~;Pres1dêncl&.. E' .
'que .03 Diários -da -AssembléiB estão
sendo entregues com 24 hOns no mf
~o .de ..atraso. de·tal maneira que..
PQr':e2mPlo.o:de sexta4eim. conten
do .a. a.tada:,~sessAo ,de" quint&-te1ra..
só me ~gouàs 'm§.os sãb&do. .'. ..... - . . .

. ·0 81'.·Pt:mo S~·;.",;.'E·geral.
'O SR.• .r.AM:e:m.A 'B1'ITÉNCOuRT

-:o.Folgo muito em ouvir.&. dec~ó-
àe:V•. Ex.".. . . .
'..Em' de sâbs.do. 'sr: Pres1decte. t\té

. as prime1ms horas cre:, hoje. não ·0
. ha'V1a. 1'leeebido. motivo porQue .só
~:postlo 'fazer -essa nt11icaçâo.,~,.

·O·.SR~;"pAULd. SARASATE ~ se;'
11hOr .Pres1deDte. peço 1:. palawa. s0-
bre a &ta~ '. .. . .. ,

b SR~ PREs:romrm - Tem a pa
1a1'Do. o nome. P..e1)t'eSentante.

O 6&. PAULO SARASATE <s6bra
'''-tJ:tli) C*) - Sr. Pres.fd.e~te. no cUs

.. ca.r;o. do nObre representante. Senhor
. ~ - - -

(O) !Bo!V1 revisto· pelo orador.
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O SR. JOAO BoTELHO (S6bTe a
4-ta.) (.) - Sr. Presidente, o-meu notire
e brilhante colega de bancada, Senhor
Lame1Ia Bittencourt já- ~leclarou que
dois apartes dados como de sua auto
ria com efeito me pertencem. Mas
&conteee, Sr. Presidente. que meu
primeiro ,aparte ao liustr-e senador,
Álvaro Maia está publicado de forma.
a. não exp!'imir bem o que queria ex-
pllcar-e aduzir. ' '

Dizia eu:"AcreQ.i.to que a. questão.
levantad.1\ neste plenário, pelo llus
tr~ Representante e a, que V. Ex.&.
vem. . contestando cabalmente" com
dados e docu:nentos, não Visa Intui
tos - secundários"... E prossegue:
" ...mas o que náo se, discute é que
trazer êsse- assuilto para. aqui· é esta
bel~er, um cli~.sor de águas. Sabemos
.que a· informação Ilrestada é' inverf-

, .dica.. po.is não houve tal mortandade"' •
Sr. Preside~te. êstes foram. na. l'ea

lldade, os' dizeres da ni~u aparte.
, CGmo o' assunto é longo, Sr.- Presi
dente, e' demandará docunrentação
mais farta e valiosa. aguardarei mi
nha. inscrição na. ordem do clla" s. J1m
de, com doctimen~s, autoreS. datas e
:relatórios, contestar qs.nto :foi dito
aqui a respeito. dos U sold2.dos da. bor-
racha". , "
. Sr. Presidente, era o que tinha. a
'CUzer como retificação:

" . 'O SR.. PRESIDENTE - Não ha
ve:l'do rna.1squem peça a. palavra SÔ
bre n 'ata. enC4;1'1'O a sua discussão e
vou SUbmetê-la. a votos. (Pausa.)
.E:stã. aprovada.
Passa-se.,ã. leitura do eXpediente.

, r
O s..~. ~RUI ,AIJ\!EIDA (4.0 Secre A

tár.o•.servindo C(m1.!) l.c')· procede à.
leitura do seguinte " '

EXPEDIENTE

Ã~S ,
, ,

-,Do...Sr. Ministro do 'Trabal!lo, enca
:mJn!l,ando cópia. de m!ormação ,pres
tada Pelo' Depa.rta.::lento Nac1ona.1 ds.
~vidêncin. Socla.l,' que, deixou de
acomps"nhar o Atlf.So anterior n.o . 832,
d~ 13 "do. mês exp1rimte: acêrce. de
despesas feitas pela caixa. de Aposen
tadoria. ·ePelJSÓes. em 1944~ - '40 ,!':e- .
.qu.ereme. " . "
,Do~•.Ministro da. Edueação, trans

mitmdo as 1n!ormaç6es solicitadas
;>elo aequerimento n.0 220, de 1946.'

(*) Não f-o! rer..stó pelo orador.

de autoria· do Sr. Carlos Pr~1ies~~ ,
Iativamellte aO's ServiçOS R-oUenth
S. A", e os seus contratos com a.queIe
Ministério. - Ao requerente. ~

Oficio: . -:.~.

Do Sr ~ "Interventor Federal no Es
tado de São, Paulo. do segJIinte teor:

Senhor Senador' GeorgiJio Av~,
DD. 1. o Secretá.rto"-da. Assembléia

Nacional Constituinte. -------
. Atendendo à. solí~tação ÀP seu pre
zado, ofício de '31 de maio "'tatimo, te
nbo o' prazer de passár às mãos de
Vossa. Excelência as amp18.s informa
ções prestadas pela Sééreta.ria., da Edu
ca.çã.o de Saúde _Pública e pela. Secre
taria da.SCgurança. Pública dêSte Es
tado, relativamente !LO requerimento
n.o 177; da.-:..ba.p.cada do Partido Tra
balhi:;ta BrasUeirõ-;-s6bre-Sr,-sttu.a.ção
e a adm.inistração dos leprosãr..os' ,
existentes em São Paulo.
, Sirvo-ice da aportunlds.de para. ~

novar '8. Vossa .Excelência. os Protes
tos" de minha alta estfma. e di.s:t:fIit'a
consideração. - José' Carlos de Ma-

.....cedo Soares. '.' .
5ecretaris. de Estado dos ' Négódoa

daSegurnnça. P6bl1ca - Gabinete do
Secretárlo~' . , ,

N. o '1.924. - SãO Paulo.. 11 de junho
de 1946._ J. ",•• '" •

", SeI'..hor Secretário - Com. rereren
c1a.,,!o despacho de V;' Ex-•• n.o 1.212
- urgen.:c -. ~ 5 do -eonente. ~
:lho a·honra de restituir a. cópia. Jun
ta. do' oficio que endereçOU, a Sua Ex
celência. o &..nhor Interventor. o se
nhor 1.° Secretário da Msemb1&
Na.c1onal Constituinte e o 'texto Jm
presso do requ~enwformlllado peJa
bancsda. do Pa...-t1do TrabaJh1s+..& Bn"oo
sile1ro, sol1cltaudo iD!~.det&.
lhadas '~bre o Leprosário do EstadQ
e as'ocorrências Q.ue Bli se' terlem ve
rificado no' dia 20 de ma10 pró:fino
passado e as providências tomadas.

O requerimento 'consta. de sete itens.
"dos quais apenas dols' (o 5.1:1' e o 6.0),
dizer respeito a esta S ecret a.r-IQ.'
referfncio·se, OS,demais, à 8ecretsrla
ela. ~UC3çãO, e &Wde Púl:illea. '

Quanto ao item 5.°, eumpre-me In~
formsr não ser exato que Dona. ean
ceição Santam.sr1a tenha sot."'ido

. qualquer violênc1s. por parte 'da P0
licia dêste Estado~ A dfi1gên.cia-em
questão" rea.1fAada a19 (e não a 20)
de ,mato próximo 'passado, foi feita.
n!o ,por agentes subalternos. mas pC):
um delegado de pol!da de~
',o Bel..Ant6D1o .Cstalano. ,cuja. mia..
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-são, indo à residência daquela senho
ra, era tão sOmente convidA-la a v..r
a esta.· Secretaria para um entendi
mento ·á.cêrca. da -campanha radio:(ô
roca com que vinha.agita:Ildo .(lS· doen
tes internados nos' le:;>rosários do Es-·
tado, sem qualquer beneficio para
êsses. Internados e sérios prejuizos
para a administração; bem como para
s: tranqullidade pública. Essa missão a
autor!dad.e pollc1a.l a· cumpriu sem
qualquer excesso. Na m~sma data
(19-5·1946) Dona Conceição Santa
ma..-Ia compareceu nesta Secretaria,
acompanhada. do seu espÔSo e do seu
advogado, e daqui se retirou sem qual
quer constrangimento depois de -tra.
tado.o assunto que motivara. a entre-
vista. . .."
,Quanto ao item 6.°, devo acentuar,

pre1im1narmente, que, a. julgar. pelo
tópico transcrito no requerimento, a
imprênss. não teria sido bastante pre
cisa na. reprodução do fato. pois refere
que aquela senhora· foi C4convidada a.
manter uma palestra no sentido me
lhor entendimento para que a vida
doS sanatórlos de hansenianos 'Volte
'à, normaliliade." Não foi bem isso o
que se passou. O objetivo da entre
",..sta ers simplesmente a cessação da
campanha que aquela . dama. vinha

. fszenao pelo rádio, campanha essa.
. que' gerava lntranqU1lldade no .p"O.b11

co e .inquietarÃo entre· o.~ próprios
doentes. registrando-se vários casooS ..
de ·greve por parte daqueles a. quem
inCll~ os· se..ry1ços internos dos le
prosários. Essa < era a anorm.a.Udade

< a que se. tinha em 'Vista por. têrmo,
como efetivamente re conseguiu fazer
nos dias subseqüentes, parecendo-me
que. presentemente, a s1~ é de
cslma e regt:lar1dade. .

., Sirvo-me da. oportunidade Para. rei
terar a V. E:&. os protestos de m1
pha. alta estima. e distintn. cçnstdera.
çãc. - O secretário da seguran~
Ptlbliea.. - Pedt'o A.. de OUmm. < lU
beiro Sobrinho.
B~...3rla. do: ·Negócios "da, Ecit.'e&'

çAo e S&Me Pú·1)lles. - Depa.rte.mento·
ele ProNJa-'ltja da. Le!)r3. - Processo:
11.° 32.52G-46 "'7' lnfor:na.çs.o~.

S§.o P8.ulo, 14 de junho de 1946.
Instrui com as inclusas 1DformaÇÕeS

deta.lhs:d.aa prestadas por 'esta Direto
ria. sObre os item <. !'~erentes a tste

.' serviço. restitua--&e à 'Secretaria. da
Educação e Ss.l1de Páb1ics.. - Or. Nél
son SO".lZtZ Campo&, Diretor.

1> O Govêrno do Estado €Stã-per
: teItamente lnfonna.do de que ex:1sUs

wu movime:lto de descontCJ;tamento
.'. ....

.
entre os hansenianos internados nos
hospitais estaduais, de<:orrente de uri:L
estado de superlote.ção dos sanatórios
e, talvez, do regime alimentar man
tido em alguns hosPitais. Essas cau
sas de ~ontentamento mereceram.
do Govêrno imediáta atenção, quer
fornecendo os elementos necessários
pa.ra ser corrigido o esta~o de d-esaco
modação dos hospitais, quer ofere
cendo as verbas necessárias 2. uma
melhor alimentação e assist-ên<:ia me
dicamentosa. a.os doentes. Junta-se.
como esclarecimento das providências
tomada.s pelo Govêrno, uma cópia
(ane.'"to n.O 1) das iniormaçães pres
tadas pelo De-partamento 'de Profi
laxia. da J.,e-pra. ao Diretor do .Serviço
Nacional de Lepra,em 3 de maio do
corrente ano. .

Como resliltado de taispl'o"VÍdên
elas cessaram, pràticamente, as qUe!-.
xas dos doentes quanto às condiÇÕes
de hospItaliza.çã.o, desaparecendo, as
sim, aquele "ambiente de d~nten'ta
menta..

E' certo, no. ente.nto, que com are
vogaçáo da portaria que entregara L\
administração interna. dos leprosá.ri.os
s.os próprios doentes lnterna.dos. houve

f nova. manifestação de descontenta.
mento, .em três dos cinco hospitais de
lepra. - "00caJ.s". em Casa. Branca,
0IPi.ra.p1tmgu!". em Itú, e "Sa"nto An
gelo', em M'Ogi das cruzes, ma.:lifes
ttLÇ6es essas. no entanto, que não re
produziam um estado de espirlto ge
neralizado, mas apenss exprimiam a
solidariedade dos ocupa.nt..es dos car
gos . administra.tivos à. camuanha. ré
encetada porD. Conce1ção santa.
ma.ria contra êsfíe serv!ço, tanto as- f

sim que, afastada 'a in!luêncla dêsses
doentes sôbreos demai~, a. ~anquill
dade voltou inteiramente aos le:prc
sãr10s de "Cocais' e C4?irapitingui"
- êste o maior de todos - esta.ndo .
~ doentt:s em perfeita calma de es
pirita em todos 05 sanatórios.

Ta.lvezse possa a-brir uma. p.xeeção,
reconhecendo a existência.. ainda.
atualmente, de slne.is de de.geonte!l-·
tamento, no le;Srosárto "Sa:nt.> An
gelo" . Devido à maior proximitiade
da Ca.pital do Estado, o que facU1ta
a cOInunicação com os doen-rec;;· de pes-

.soas inte.:·essadas em uma. cs.m~
de desmora1iza.~ rontm êste serviço.
os doentes de "Sa.nto Angelo·' são
mais sugéstion.ã.ve1s por essa. .camps~
nha, Que agorà tem como fulico élll'
gumento, contra a. d.1r~ão da: -pro!i
l&x1a. eis. lepra., a revogaçáo da· POl'
taria já referida. uma. vez qlIe ne
nhuma falha admin1st..1"8.t1va. encont=a
para aponta!'. -.
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i.n.teres.o;ado nessa' "reivindicação" .é
sq,uc1a mesma senhora,que aspira
continuar, pOI' intermédio de seus

.tlI'epost"os, a ser a verdadeira dire~ra
doe todos os leprosári os, e conseqtien~ .

'temente, do serviço oficial de profila- ,
x!a da lepra. ' . . .

.itesumindo, pois, nãOeY.iste amf)lt~ll

Ú! de descontentamento por parte QU;:» ,

do-:mtes; houve .manIfestação ,nesse .
sen~do..r€centeme:lte, por parta de
,i..l.guns i:o.ternados que foramafasw:.
dos de' cargos adminiS.tratiVQS. mas
essas mesmas ma.:ri tfestaÇéês-"não -ti
nham espontaneidade,. pois foram 1n
su!Jadas. e até dirigidas, ~por pe~oas.
da Capital. estranhaS à. Vlda l1osplta..
lar e emp~nhádaS em ata<:ar a profi-
laxi.a da lepra. . .

2. 'Em relatório apresent?do em 8
de março do ~orrente ano. ao Senhor
Secretár:o . da. . Educaçã.o . do Govêmo

:-.... do~~__.?ér pl'es€nte ~o
Exmo. Sr. Ministrõ'-ds'Educaçáo. - ao "-
Diretcria 'do .Departamento de Pro..
filaxia da .Lepra expôs detalhadanlen..
te os ínCõnvenierit.es do regime. então
vigente,- da administra,çã.c .elos ,l-epro- .
sârios pelos ··próprios d.oentes. incop.
veniências ess'âs de gr.ande monta e
que cheganama mut!lizai-,'se nã.o· fôs
sem extir'paàas, todo o longo e t:e
noso trabalho de profila:pajá reali..
zado.· 'P-edimospeimissão- para. juntar
uma.c6pia'dêsse relat6rio, com 0$ .do-,
eumentos que o acompanharam ,(anexo
u.Cl 2), o qual. comp'ietado pelo o!fc1o
n.O 345-8., referido no item 3, respon-;
dero :ca1Y<tImente à· pergunta dêste

,:t-em. . . .
.3. Junta-se uma. cóp1a.. dó ofício .

n.O 345-6., de 4 de ma.rço de 1S46. ~
não de 4 de abril como por eq~v:oco

está. mencionado neste·~tem (anexo
n.0 3). -.

4. Houve 1niclo de greve, ao serem
retirado!> dos doêntes: os l)ooeres ad
ministrativos de que d1spunham, 00
mente em três lepros'1r1os. sem que,
no entanto, a -greve produztsse qwús
quer atos deviolêncle, quer POr parte
dns d~ntes, quer pc!' parte das auto
rIdades administrativas ou·, poI:clais.-.
que foram.· chamadas para tomar co-
nhecimento dos fatos. . .

Em um dos hosp1tSis- a greve d,,~u

apenas um dia. voltando os doentes'
ao regime normai; .em outro. ao fim
de dez dias cessou essa. manJ!esta~
de ..desa:;:-ado. Noúlt1mQ. - ~5antc
...Ang-elo" - a.1nda perSiste .30 recusa
dos "in~ados em 2eeitar qua:squer

~ca.""g'oS~ nadá. ~o'i"fendo, no entanto,

'. ReaJmente. a. aparente a.gitaç~o ha
Vida Ultimamente nos leprosários fÇl1
exclusivamente obra da campanna. oe
dIfamação in1c1ada... há cên:a de um
ano contra. êste ~part'3.ll'lento, que foi
de novo intensificada,' logrando não
só agasalho na imprensa. .e no rádIc.
como. até repercussão na AssembléU
Constituinte.' ,

Motivou a renovação dêsses ats.qu~s
a. revogaç.ão da portaria. que -:tltre
·gara aos. doentes a. administraçáo in
ten:la dós .leprosá...';os. Tendo conse
guido .aqueles poderes após: o inícIo
da. eampanha movida .contra. êste ser
viço por D. Coneelção· Sa.D:t a.marl'3..
os doentes que ocuparam os ~argos

a,dministIativos nos hospitais de lepra
consideravam-se, .nessas flJIlções, sim
ples renresentantes da autora da ca.m
panha.;'s, quem iini~amenteprestavam
.cooperaçã.o e-'obediência, passando as
sfma adniinistração de cada lepro-
sL""io . para às mãos 'daquela senhora,
que mantinha os doentes em· perma
nente .e ostensiva hostilidade à Di
retorlado' DepSJ:tamento de PrOfilaxia
da !"epra.,·Evidentemente '~ sítua-'
ção"cprejudicial 'ao serviçO; cedas ·de~
,terminações' de1xav~ de .9"'..1" cumprl
das,'prejudic1a1 ',aos doentes -:- cuja
trs.nquillda.de desaparecem' -lançados
como' o !oram,~uns' contra os outros

. e prejudicial à "própria profUaxla do
mal. não poderia: por mais -tempo ser.
tolerada. por autorldades conscientes
de ·sua responsa..bilidade.. -.

- .Entl"2g>.le . nova.mente a administra
ção interna. d'os le~rôcôm1os a _úm
doente de eseolha do respectivo df
retor.desfez-se. a autoridade que Dona.
Concefçiio santam~a . abuSivamente
exei'ci.a.nos. sana.tórios. ~por intermédio
dosdir..gentes de, sua.:·1ndicação. Daí,
o r~v!de da.quel3. senhora ·contra esta
Diretoria· e .o Govêrno do. Estado.
consistente no .r-einício de sua cam
panha. depurá difamação, em que sãé
feitas a!1rmaCvas as mais inverídicas,
caluniosas ao serviço e aos seus mé...
dicos, algumas. grandemente prejudi
ciais ::.té 'à tranettlllidade pUblica, como
o falso ala:rma. de'· uma chacina. em
santo Angelo. E' ele notar, Sr. ~cre
tãr!o, .que nem uma só· queixa. de
doentes pode agora,D. COn\:e1ção

. Sântama:1a. veicular quan.to so tra
tamento que recebem nos !~prosár1os.

eo~stindo aa chamadas' .ureh1nd1ea
ções" ciqs ha.nsttJanos. por ela a:pre
sentadas, Unicamente na volta. dos
s,cimfpistradores dOentes que' a.gIam
exclusivamente sob as ordeus de Do:1a.
Conce1çã.oSanta:nana - e tanto bas
ta para. que se ver!!!que q.ue o m&ior
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que perturbe a tl'anquilidaõe do hos
pital. E' de notar que a Diretoria do
serviço nenhuma. atItude tomou con
tra .os grevistas, .apesar do qu-e a men
tora aa campanha contra o serviço
:fêz, em alocuÇão pelo :oádio, a falsa
afirmativa de haver se dado UIl.la eha
dna. em Santo-..Angelo. Apoiada nessa
~aIsa afirmativa, ·aquela senhora. di-
rigiu apelos a altas personalidades
politicas, com ataques violentos à ad
mi.."listração pública -' tudo com' o
único intu:to de afastar ·do cargo o
atual diretor do serviço, a quem,
-consciente de que prcpalava uma. ca
lúnia, ,s referida' senhora acusou de
haver determ1n:ldo a. chacina.· - que
nunca se deu. não tenclo havido mes
mo,o men<Jr atrito ~tfe doentes e au
toridades, na ocasião referida por
·n: 'COnceição Santamaria..

"5 •. e 6; A resposta a êst-es Itens cabe
. :à Secretar..a da Segura~ça. Pública.

. 7. Em. vista do expOsto, em res
posta aos itens acima, e sobretudo .o.a
exposição encaminhada ao Exmo. Se
nhor Ministro da Edu<:ação~' to;rnava-'

. ~ absolutamente indispensá.v~l qu-e a
-a.drninis~ointerna dos hospitais,
multo embora 'permanecesse entregue
aos doentes. fôsse exercida por· doen
te de livre escolha do D~etor de cada.

, Sanatório, e depositário' dS. confiança
. . -da.queIS autOl'idaãe.· .

Por isso.. autorizada pelo Govêrno
de Estado, a. Diretoria do Departa
mento .d--e Profila...'tia da Lepra !ntro-·
duziu ~lte..-a~~ na portaria que an
teriormente expedL'"a,· sob n.o 1. re
gulamentando de novo, pela portaria
n.o 5,· a administração interna dos le
prosâ..'"1os. O ·confronto dos dizeres
des..~s doIs s tos, qU:e ·acomnanham
esta informação. (anexos ns.- 4 e 5)
t:videnciá.ri que .:a alteração de maior .
importâlicia consistiu em permitir que
a escolha. do. ..prefe:to" r-ecá1a em
qualquer- do-ente . internado, quando,

. pela. portaria. n.O 1 só poderia rec!ili"
- em :Im dos ~v~eadores". sendo certo
-que~ por 'ambas as portarias, a·.deslg-
naçao de "prefeito" é feita. t)or- no-.

. meação dQ: diretor do hospitàl.Não
Se ret;roU" pois,. d~s doentes, o di
relto de eleger o prefeito, slniples
mente porque nunca.' êssetEreito lhes
:foi conferido. . - .

A portaria n.o 1 prêvia a eleição, t>é-'
los dCientes; de uma "Cê.mã,ra de ve·
rea.dores" em cada hospital•. ~e· ór
gáo coletivo foi mantido, alterando-se
apenas :l sua. denominação para. ."con-.. -..

.~,.
~ ~.

selho .de r-epreseD.tantes". Algumas
atribuições· administrativas lhe foram 
retiradas, mas :nu:tas outras conser
vadas, entre estas a de julgar os deli
tos e iclraçées praticados peJ,os inter
nados.· Para desempenho dessa.' fun
çãO' os dO'r.te·s dispõem de um "regu
lamento disciplinar". baiY.ado pela
Diretoria do Departamento (portaria
n.O 4), depois da consulta aos próprios
interessados - os doentes doS lepro
sár..os.

O "conselho de representantes" COtl
t~ua sendo escoUlido por eleição.
sendo mantidos. como seus-membros.
no corrente ano, os mesmos doentes
eleitos para as "câmaras de vereado
res". Não houve; assim, revogação da
portaria n.CI 2, senão no ponto em que

., dispunha sôbre s.escolha do "pre-
feito". ,:

".

As alterações introduzidas na por
taria n.o 1 - único ato que confiou
poderes administrat:vos aos interna
dos. ato êsse da- Diretoria do De
partaxnento - foram impostas pela
experiência, e consistirri:- apenas nas
modificaçõeS acima referidas. Em
al~s hospitais· continuam. no cargo
de "prefeito" os mesmos doentes es
colhidos 'na v:g€ncia da portaria nú
mero 1; em todos êles, foram manti- 
dos em seus cargos os "vereadores"
eleitós - e ·é quanto basta para que
connate que nã.o foi retirada dos'
doentes a administração interna. dos
leprosários. Apenas se .adotaram· me
cUdas para. qUe a ~dmlnistração'm-

. terna s-e processe em harmonia com
a ãireção do serviçc, evitando-se. com
essa providênc:a, a .repetição· de-o a.tos
prejuillciais não s6 à boa ordem admi
nistrativa como do bem estai e à.
traDquilida.de dos. internados e até
muitas vêzes, à.:profila.xi.a do mal. obrá
que tão doe perto interessa ao bem es.
tar socLaI. .

Sá,o Paulo, 13.de junho de 1945. _
O Diretor. DT• ."Ve'lson SD'tlZa. Campi)s.

• P.t'.REp:& N.CI lO, DE 1946

Concede. dois meses':; ee licen
. ça ao ~eputaão Moura. Carvalho •
O Sr. Deputado Mou..-a c~allio

do Partido Sócia! Democrático, seç~
do Pará:, solicita dois meses de Ucen.,.
C3:, por' motivo de doença,.em pessoa
de lI;;Sua. família. A Comissão de Poli
cia nada tem a cpor ao deferimento
'do pedido.

O requerente era·primeiro sU?lente
e. entrou ,na. vagade.ixada. pelo CeI. Ma- .

....
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ga'll'..ães Barata, que optou pela. Cadei-
ra de Senador. .

Em 1.° de julho de 1946.- Presiden
te, Fer.na1Ulo ele Me~ Vian.na. - 1.0
Secretâtio, Georgim át1elfno. - 2.0
Secretá..."io. LauTO Montenegro. - 3.°
Secretário, Ruy Almeida. ' - _4.0 secre.
tário, Hugo Ca.rneiro. .,
, Exmo.Sr. Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte

Necessitando retirar-me desta Ca.
pital, por motivo de doença em pessOa.
de minha f2.II1llia. venho solicitar ao
V. Ex.~, me seja concedida. u.:D.9. licen
ça,de 60 dias, na. c;oDÍ()rm1dade do que
disPõe o nosso ~g1mento Interno.

Rio de c!a.neiro, 1 de ,julho de 1946.
~ Moura Ca1"VaJ1l.o. .

A Comiss'ão de Polícia.

O SR.. PREsIDENTE - Está. finda.
,a. leitur~ do é:x:pecliente.

O SR. JALES 'MACHADO - Se
nhor Presidente. peço.a palavra, pela.
aroem. .

O SR. PRESIDENTE ..:- Tem ao P20-
lavra ti ,Dobre Representante. .

O SR., JALES MACHADO (pe~
ordem) (.) - Sr. Presidente. Se
nhores Constituintes" já. disse. desta.
trihuna. que mi·nha colaboração m
obra constitucional' não passaria.,: doa
:frutos 'dá e~riêncla e da observação
que tenho colhid.o. durante minha Vida.
pelo sertão brasileiro. Nestas C021d1
ções, SÓbre a. parte prõpriamente jurf
dica. nadá poderia. argumentar. llor..
que a' formação jurídica do Brasil é.
de fato, uma grande honra e uma.

:~ grande .glór..a . para' a nossa Pãtria.
;'.:., dado o nivel em qt:.e se encontI'a. dentre
;~' os países mais civiliZados do mundo.
'" Na ordem~nômica;"Sr. Pres1
'. dente. acno que 0/ projeto CO!1SU.

tuCional podia encerrar· -alguns cUspo
sitivos. que realmente interessas
sem mais. de perto às l10ssas :na.ssa.s.
Dois terços de. popula.ção .'brs..sUe1l'a.
vivem no sertio.. . .

Ess2.S popula.ções. que ocupam tal-
v~· mais de' três· quartos da. extensno

.territoris.l brasileira, Vivem 1D.telr....
mente à. ma:rgem da 11DSSl1- legislaçG.o
soc1a.l. ' e riã.o poderã<>, pvrta.nto. pu.
ticipar deste pri1nor. que é llor certo
a, noosa. Carta Constitucional. no ter-
rena' 'jurlclico. ,. ,
, Ora.. Sr. Presidente. psra. que e.;

sas populações posss.m. ms.1s d~ per. .
to. ~ a. gozar dos privi:léglos da alta

. (.) ~aO toi revisto.pelõorador.

cu!turn. da nossa Constituição. no
terreno juridico. é 1)reciso que o seu
nível sejn. e,lev2.Iltado. Portanto. de
vem predominar, . pàralelamente, ·em
nossa. Constituição, os princípios de
ordem econômica e social.

Nestas condições, apresentei al
gt.<ma.s emendas. que vou lêr e jus-
tif1car. (lê).. '

1) - Onde convier:
Artigo: - E' dever' primordiaJ.

e lmperat1v.o dos governos, pro
mover, por todos os meios idO
n~os. o levantamento do nive!
educacional das popula.çóes-bra.-.,
Sl1CURoS. -

§ - Todo.s os anos os Presi
dentes do. RCr>ública e dos Esta
eos, em mensn.gem às respecti-
\'8.5 A!.8t!mblé1.as, darão conta..'
t'Bpcch~lmente. d.o que houveram
reo.UMdo em obedlênc1a. a. êste·
nrtlao.

Jmt!tCe4çdo -
Betenta. por cento di- popU1a~

et\o !::A.1Uolrl* sâo constituídos
pt.'lu mlL&aA.S que a. margem de
Lodo. leJ;1I1açG.o soc1a.:.,. vegetam
n~ mw" baixo nivel' de vida, pele>,
no~o fi 11lterland" 5"'...m. e. mínima.
e..w.têncla., a.ndra.josas, mjserá
ve14. corroídas pelas verminoses
o 1)(:10. ma14r1a. num aspecto ta.I.
qt.:o 30 torna., v~dadeira'verg~

oba. na.cional. Essa percentagem
tenc1c Do. crescer de vez que amul
U.,UCl1.çt\,o. ape~ar':':''de' devastada.
polu endemias. é muit:> mais
~entul!.dA ne!as que nas restan
tes. Não há. pois proble:na. na.
clol1l\l mQJs urgente e huma.ne>
quC' Q, rocupera.ç§.o. dêsses filhos
DobandontAoa. para a. produção
O cU&:illnc1eclmento I!.aclonais.,

::3> - Onde convier:. ','
Artlio ou pará~~o: - O en

ASno gl'1m&\:1o tem por base os
prllcrttt'llI conducentes 'à. saúde
prtnQlp~1hcD.tc peia.· educa.ção hi
rlenlo~ I,l Ai!me%'.lta:r e' o ll:'0fesso
rGdu Il~rl\ 'Prepsrado .•para êsse
mater. . '. '

Cr. Prolltdcnt(l, e. 1D.struçã;o- .Pri:ná~
riCo. no IIrAll11. da.da. em geral pelos
SfUPM o ea.ool", rursJs é a.bsoluta.
mCl:ll~ Incompleta.. OS alunos 5SelDl\
1:10 tllh eltb.bcloelmentos sabendo lêr~
me.a "ni entender o que 'lêm. Mui-
to melhor ~er1:L que êt.Ses alunos a.o. .....
Il\tr dai I!~ola! levassem também a1-
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guma.s noções de higiene, principal
mente al1mentar e corporal, porque,
se outro proveito não .~ir.assem da.
mstrução literária, ao menos êsses'
princípios que condizem com a saúde

.. .ser.iam .refletidos na. maior ca.pacida.
ele de prodttz1r.

3) Artigo: - Anualmentê a.
União .a.:t>llcará nunca. menos de
15 % e' os Estados e os MunicI
pios nunca. menos de 20% da
renda. resultante dos impostos, na.
manutenção, a.perfeiçoamento e
desenvolvimento d::l.S vias de
transporte terrestres, fluv1als e
aéreas nas 8Wla respectivQ.S es-.
feras de a.;5.0.

4) Artigo ou parágrafo: - A
· 't1n1ão, 08 Estados e os Municí

plo.s terlio, obrigatõrtamp.nte, no
reu quadro administrativo, um
órgãO pa.m orientar e incrementar

· .as vias de transporte em tôdas as
suas. modalidades.

J~fic;;ç5.0ãêsses' trés a~..gos

Reconhecida, como o não pc-
· derá deixar de. ser, a absoluta ne

Cesstdade do levantamento eduCa-
. C:!oI12l de· nossa ·gente e da nossa

produção, os três artigos 2.D.terio
rcs di.spensam maiores justi:fica-

· 'tlva.s pois. ~videntemente,são con-'
.. ducentes a· realização dessas duas
SUJ?remas necess;dades :oRcienais.

5) Onde: convier:
- Artigos: - A lei assegurará.àS

- 2mlaS rurais a. sue contemplação
:na d1.c:tr1bu1ç§.o das obras e 1tlstt
tuiç&--a de earâter bene!1cl~nte,
edu<:aclonal e de M ddo. .

§ - N3 loea11mç1l.o c1essas obrs.s
1evar-sc~â ettl contll Co densidade
demográ~a. e o potenctnl eco-
·.nôm1co da. ZOIlA. .

....

J._.

no futuro da párna. dá bem uma.
id.éia do mal que :lo politic3. opos
ta nos tem proporcionado.

6) Onde convier: .
Artigo: .- E' ved:ldo aos go- .

vemos o estabelecimentã de qual.
quer cO::1trôle econômico que su
prim:t os -efeitos da lei econômica.
OI da oJerta e da procura", salvo
nos penodos de guerra, de extre
ma escassez, ou de ex<:edentes
gravosos . . ~-

. 7) - § - Mesmo nos períodos
excepcionais dêste artigo o contro
le não poderá. alterar a justa rela
ção de preço nas trocas entre as
zonas rurais e os centros indus-
tna~. /

Justificação
A llção da ruína a que- a dita

dura. levou a nossa. lavoura com
o seu derigismo econômico atra
vés da· Ooordenação de Mobili
zação Econômica eOs diver.sos
institutos e autarqUias, tabelando
arbitrária e unilateralmente os
seus prod:utos, criando e estimu
lando essa absurda. disparidade
de preços entre °a produção agrí
coIae . industrial, -não pode ser
desprezada pela constituinte. Mor
mente quando chegamos à con
clus§.o que essa: dIsparidade, crIa
da artificialmente, é a causa .do
despavoalI1ento dos nosos campos,
da que<1a' de produção de gêneros
alimentícios e· do adensamento
desproporcionado do proletariado
em tômo dos grande centros, e.-.;:
pO!ldo.o às fermentações extre
mistas responsáveis pelas agita
ções Jie ~aráter social que já. co
mt>;aram a preocupar a. todos
quantos estão, de fato, interessa-

/ dos no restabelecimento das ins
tituições democráticas. tsse dis
positivo, no campo ciaardem eco-

JwtillCCU;lltJ nômica e social; -é. a· meu ver, o
A distribuiçio das lnat1tu1ç6es mais imprescindível e urgente. EU-

e obras ae beneficio socllrJ pclaa minemos com êle a principal íon-
zonas rurn1s de maiores po&1b1.. te de agitação a que governes
lldad.es eeonOm1cas não :só concOl"- '1néptos nos r.1Oderão le\'ar. O
:re pS.ra a. educação Q liaMe l1n.~ exemplo da ditàdura é muito re-
qu.eles c:ue mal; 4eLas precisam, cente pal"S. que o esqueçamos.

· como eV1ts. o a.~ensa.:nento per- Não sou ju.'"ista. Sr. -'Presidente;
meloso e perigoso de grandes mas- pOrtanto, ~ impOrta. a forma que
sas ~letária.sem tOrno dos gran- dei às emendas que acabo de apre-
des centros onde flcnm a. mercê sentar. .
.de agitações extrem!stas e dissol- As idéias aí. estão· e eu as entrego
ventes, em ~rej1lÍW de nosso tra-. à. Comissão de Constituição, conven-
ba.Iho e da nossa pr.oduçio sgrf-' cldo esteuda. ~.la eficiência prática,
cola.. O panorama Que atravessa- ,se adotadas. (ll:fuito bem; muito
~ para. aqueles que meàJ,tam bem.)



-o SR. C~UAnO GQPOI - Senhor
''l?re5idente. peço a palavn., pela 01"-
·1;iew. .

O SR. PREsIDENT]; - Tem a :pa..~
lavt~ () nobre :Sepresentante. '

O SR. CAIADO GaOO! (Pela or..
...d.e1n. lê o seg'U-ínte diseurs9) . - Senhor
.Presidente, Senhores Re:pieseutantes,
Dentre as' diveJ:sas Etnenda.s .qUe tiv~
oportunida<le . de oferecer ,sé;) Projeto
da ~~üt"Ui~ã.~. u.ma delas. a meu
vêr. mexeee a maJ.s acurada s.tençfto
,dos nobres membros desta Casa..
, Quero me ref~nr à. emenda. modifi

-eando dispoSiéh'csre1'ereDte5ao ea.sa
. mento, e que é a. seguinte:

"AoQ a~."'159.

RetUja-se s.ss1m. o·§ 11:. .
"§ 11. O, ca.sa.znento é civil 011

religioso e se l'ealizarâ. m~dia.nte
a. &.p-"-e~nta.ção de ",cerli!icado de
habilitaçã.o c1~do, .em. qualquer
caso, ser in.sctito no~e~() civil.

I' - A Úl.SCtição, quando reljgio
.50 o easamento. se fa.rá. por des..
;>acho do juÍZ. medià.nte comum..

..ca.çã.o do ~elcl>!'.a.nte.ou a requeri
mento tios.~os i>U do 're-
::presentante do Ministério ?:úbllco.

!! - N~~um .e-~Q-lumerrt.o _1'0
~e1'á. ser cobrada por funcionários
judic!s.is peles atosmcllspensá.veis .
..à reali:z;açã.o do c&Samento.

m - saz1'O "OS casos exPressos
enl lei,' cons1cien-se 'delito ú.cele
llração d~.-e~amento sem, prévia
'babUita.ç'o legal.

JumfictIr;ão
O' Pro}etc ~'qUe' c casamento

-é chll. "Em. seC'Uida dispõe. que...:.é
'Váll:do o ~asamento religioso. desde
.que satisfeitas as- condições q'1J.e
enU2n~.· .

Para o ca,satnen'Ü) ei\'il também
~ ex1gt\1n. certaS formalidades. e~ ~

_. pressas em. lei crd1ná.ria. . , .
Neste ea.&), a!lgurs-se-nos ma1s'

,e~nse:ltãneo', com." a. realida.de
. ma~' 1)rl.'t~. e mnp-1es. se '. i.'leclar~
~e bgo q,lle (). casamento. (civil
Ol.l religIoso) é válido. de 'V~ que
a~ ato anteeeda. .a habilitaçã.olegal. . .

De P95Se do cextUicado. os nu
·beDtes ficam habilitados s.ron
trair (} casa.mento perante <:l juiz·
OU o nrl.Distr"Q da con!issão' reli-

. ·giosa. de sus. ~1h.3..

Para ct}ibir abusos, que tantG
podem prow de autotida.<:Ies dvis$
como de re?reseI1tantes do 'pod.~
espitituai, a Pl'Ópria. C<3n.stitulçâo..
ten.t,io em. v;'.sta Q resguardo da.!a
tlúlia ~ base da organ.íZaÇão s0
cial - estabelecerA que .é <:rl:ne
~elebrar C$Saraento com infrnçãe
das exigêncf$s <:ia leL '

Dir-se-á, qu.e a. xna.té.riB é de êU
l'eito Penal. :Ma.so zêJo pela..f.éc...
'D1ca. não deve se sobrepor w de
ver. que n.os·c~. de velar pelo
equillbrio e def-esada !amrna.

E melhor () faremos. penso, exi
gindo o preeeito mol'a3íza.dot em
ncr:o:m constitucionaL"

O idea.l, a'Il1eu, ver. "Serla.-a. fnstf.
tuição de um regime unll'orme e tin.1co
de c~amento váJ.1do - o clvll, '.para.
todos os 1labit8ntes. do pais" sem~
tinção de cl'enÇ3.S 1"eliglcsas_ .

.Mss devemos. acima'. de .tudo, en
xergar a. realidadel s.. objeti'Vidade <iaS
fatos; e nâo há qu-emignore ser o
ca.samento civil, .para o. ctiStã9. wna.
formaltdade à q-üa."1 é cm:npel1do pelas
e:dgêllClãs-leg&Ss.--Pia.nte de.S'Ua cons
ciência' c..'"ÍStá. o cãSam~..(t- ~OS()
é que dá "3.0 casal ao certeza.. fn.tbna'~·-
de fomxação da· unidade conjugal. "
cous\lbstâJlciada 114·.conhecWã!l'ase .
19.tina.

O Estado~ com·8 instituição dG
cs.samento. dfsc,iplinar os instintos de- .:
sordena.dos. COt1:2G :ao~ tempo
criar, em sentido legal, ser:vizu'1O-se da
própria. tendêncili atetiva.'do homem.
a ·.célula. nuclear da s~~ cons-
titUÍda pe1s 1a.mu;a. .' .
'Ol'a. .::esde que .a Consti~, em
atenção às leis l>1016gicas e às conve
niências da sociedade. me asétin.di
çôes de que o atoõeve ser pncedldo,
CQj1'éliçôes essenciais,. de oIdem· civil c.
expressão. cio Projeto declaJ:'a.ndo que
~ l) casamento -é ci'VU."'. PlU'3 logo eIl:!
segui<:la, admitir -ao vaJidade do rel!gio-··
se>, é uma. detnasi8. e nlio COIreSpon.de..
eU1 tes~ à realidade. Por isso a nossa.
enlen.ds. diz q,u-e "o cssamento éclvU.
ou. re.llgioso" --:., porque taml:>ém -ass1m .
o demonstra.a seqilênc.1a. dos d1spos1
ti~os do projet9 caneern.~ à.. :ma.-
térla. _.

Os pontos.p~ de .tháiar 1ri1por
tâ.ncia. da' emenda. pam os qúajs in
vocp atenção espechil,são d~~~~ Q.,ue
e.tnbui ao·MiIüstétio Púb11eo colnPe
tê11cl~ para'proinOVa" o .reg1st:ro. e o
que esta.be1eee puniÇã(, ps.ra os que.
sem.atençáo~ exigências legais., te1
~ em reali:za.r casamen.tos nulos, ou.
ine~tentes ~. taoe tia. !eg1slaçió.'
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:Advogado por cêrcade- f;rés,lustros
.no.· interior.do pais,' ,ti've ocàsião•.'Por
;inu}Ueras ,vezes,.de"ser clWmado para
pleltear, dolorosos casos em que,' alem
~d3'Viuvez e dao.r!andade, à. mulher e
.os filhos eram. atirados_à. .lll1SéJ:ia com
a ,morte daquele que. por ignorância
ou por ma1ícia~ deixou de "legali2.arJ>
a uniãoaistã~ " ' .

Posso, .~seguraT que 'em extensas e
popUlosãs regiões 'dos< sertões de Mi
nas, Gow e ,da. Bahia prevalece. na
mAloria' dos casaJs. o casamento reli
,gloso não legalizado.j

Os. fílhos .sáo dados oficialmente
Como ilegitimos.":", '
, Dai:o asSombroso indice defllilos de

~ulberes SQlteiras nas relações o!icla.is
dos slistados', para o ,Serviço Militar,
confcmne 'tive .lX:asião de observar c'o
·mo :ProcuradoT~a.,RePública' e' mem-

,bro, da. Junts.,~de Revisão -e 'Sorteio de
:pD).a -Cir<:;unscrição Militar do interior
4()-pais ~ , ' " " ,

Tal fato, que cumpro' o 'df:ier de
;deI;1UDciar ,à.c~a. e. que procuro col
bii'~coIIl a emenda por mim redigida,
,tem.,.aiDda. alem.'dos males apontados,

~ __' um"refie:x.o. desabonador no .-..eonééito
, 'que se possa formar em pa1ses ·eStran
geiros, pelos ,ind1ces estatíSticos: do
A9S§o, 'nivel ãe'.maraJidade. .' "
."SOmos'. -fel:i2es ., em pOder constatar
'que'tal éXiSti::apenas nos ín~es...es
tatisticos, não-comspondendo_ êles ./à
.verdade ~to-" aCI-pádrão m<ii'al danossa sociedade '.. ' ' .','
, Mas e Certo.·Ctue':,teni' ,fal~dc ,~a

'.pMvid-êncla: legal eficã.z no 'sentido'de
~'eVità.r:,'que {i~ml 'continue 'a, Ía
vrar : em. 'prejuIzo· da estab1l1dlide" da
.f:;9-miJit:. e ~os .nossos' próprios. ::rór~
.ae ,civiJ.izaçãc ~ , , '. " "
,"Felizmente .' é elevado o' mvel' moral
da, soctedade·, brasllelra,'incluslvee,
porque' ná9 ,dizê~lo" particuIa.!':m.eniie
sob certos·, aspectos 'há :o.os',,'sertões,
onde w-evaleee o' ca~ento religioso.
<>:homem ea :nU1her,unid~porJ.ais
laÇos, .se" sentemtra:lquilos em. saa
consc1êncitl. e o casal desfrtlta'-<!o"mes':'
mo. re.:.-pd.ta,.,.socis.l; COlnó·se.-setratasseae 'utUá;O' :re<:?Dheclds.,pela leici~.l.

..Netn,;pode:ia..-ser, de·, outra ~!OnJl2,
'dados,~' a.ltoco~ceitOe o ~ó.de
que--goza a Igreja católiCa.' Mas' a.
falta.' l'eite.rada.. do xegístro vem· pro";
dUZ1ndo.2:? cqnseqUência.s..há ,pcmco !ow
c.alizsdas." -eontrn. o .que' devemos nos
.~:emJlOm~~.. .ao nosso'-clw

~~e ;0 Pmprio-:espf:ito· de .. lu:cna.
.m~,.tão-esponta.n20 :nos, hrà.sUe1ros-.
, .Nes~-:sentido é:~ue -.fáço; o:meu .apêlo
emfB.vox; da,~,que.sõbre o. s.sw
santo tive a .hon.""a de apresentar - e
que.~pero ..,seja , ~colliiàe. ,pela clouta

,Conú&são, a fim ;,cie _que, na. oca.sião
oportuna. obtenh3. o voto !a.::vorãvel

'.da I Assembléia, pedinào ainda .para.
,cela a &tenÇ;ão especial dos ilustres re
.presentantes ,do Clero, tôrça íncansã
.v-el e vigllimte, sempre empenhada. no
aperfeiçoamento, moral do homem e
,ela . sociedade. (Muito, bem; muito
bem.)

, ,(> SR. ,1\dEDEtRCS NETo -, Se
nhor· Presidente# peçÇ> a, ,palavra, pela.
,ordem.. '

O SR.~ PRESIDENTE - Tem. a pa
lavra,o -'nobreR-epresentante.

, O, .SR. ,MED:EIROS NE'".ro (pela.
ordem) -Sr. Plresld-ente•. 5rs. Re
,Pres,entantes.' Dois moVimentos .se
processam e se articulam•. no plenâ.
rio c.estaCasa. 'em tôrno da dencmí
nação precisa., que deva. ser dada ã. .
língua, que os brasileiros !alam em
sua. pátria. . '.

Uma. dessas correntes E'SJ}er2: .a com
preensão' de que a lingua fà1a<ia, pe
los brosileiros, deve continuar' sua 1:0

, magem.- sua peregrinação. emn o nome
~e lin:;-.l3. j;i;OrtubUêS3.. ,', ' ,
,.outra corrente opin1.l. no s~tido de

que seja. outorgado. e conferido ao
,i-dioma., que os brasileiros falam, a
fleDOm1D ação de linguabrasUeira,ou
n~oo~. '

,Por intuiçãO, aéeltelas~nd3i'pre
missa e me ,filiei' A montante -daqu~
les que aéham, que, a. língua.. fe.la:da

:pelosllra:sileiroo "já .m~ece cunho -na
cional, estrutura, nacional, no prõp.tla
no~ -.f!?ead1stiDga. .Acho~ pois, que'
~e"f.a\IU p~os,.~on!e'.I:'iz à', lingua
dos brasUeir:os 8., denom.inação·. de lín.
~. nacio-na1,:ou:Jn"asileira..' "

IDspirado fUi, ao ..aceitar .essa ~opi
I:liãor,:no próprio mestre· Júlio N~ei
m, <!ue choje, náo.,eSei por 'Que. razão.
invoca. na. ,A<:wd~mis. -:a.~leir.a. .doe' Fí
~ologia ,s. .opinião de que ar. nossa. lín-

.. g:u8.,có:utiJ:J.u~: ao' ter OllOme·de - Un
gus,portuguêsa.. êle que, na. tese com
que .se, 'Candidatara à..ca.deita' tie' Por
~•. no, '.colég!9 .. Pedr.'o" n, em- 1916•.-se pron~CUl-va:, ,.

. -~Jam~ 'OOl1lsegu1réInos pene:
.-tu!' nas.C3.~as que ,presidem .a

.. , essa .evoluÇão e determJ,ns.m ums.
feição. um '":gên1o ·,especJ.al ..a. cada
.l!ngua;, ~o:;nand~ ca.raeterísti

. .. cas, 1ncon!un-clí~(1s':'N'Em.. ,mesmo'
'a,.lei 'de ,he..""e'dit:srledalde pode ,ob

, Vi-ar- s estasa.lters.ções proftzn48S•
. 'qma.]ingua~ pe<rn,um

novo meio .!1sico 'é 'Ulna- ,l.fngua
c~dma~~'m&~~,~~m
des" senio ao aniquil2.mento' e ,A
morte. ,A sua bOa. ou n:iá. for-
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tuna está.' prêss. .aos <iestinos so-
_ciais d<>s povos que .s,. falam. Ela.
'Véncerâ na lU+~ com as linguas e
dialetos menGS cultas com que ~n
trar' em conflito, mas satrá. mal
:ferida de tal embate. tl'ansfc>~-

.~do a. sua fisionomia própna
de tal jeito a. não poder ter mais
Cl meszno nome".

Srs. Representa.ntes, eis uma auto
ndade prestigiosa, que _dá o tes~
munho ·e.utêntico de sua. responsabili
dade. em busca dêst.e memoria.l, com
q,Ue 's, figUrg. veneranda .de Oto Pra
zeres brm.dou o plenário da Assembléia f
C<mstituinte~ concitando a tod03 nós
no sentído de que, no texto coostittl
dona! .de 1946. nossa lingua. passe a.
earacter1Zar..se, a denominar-se de -
lingUa b.ra.si1e.ira. ..

Não vai nisto. Sr. Presidente, ne
nbum propósito contra a mã.~-Pátrís.
g. .célula motom com que se agitou a
fisionomia etnológicS e moral do nosso
povo; não vai nisto nenhuma pre
ocupação de novidade, nem tão 'PQuco
qualquer J:'eação contra o-~pirito que
presente à: realidade .de nossas ins-
tituições. . ..'.'

O' Sr. Fenu:r:ndes Tat1ora: - Nem
poderia :haver, da. parte· dos s;1gna....
tãrlos da. emenda., propósito de oten
der o velho Portugal, ao qual estamos
li.:,oados por- tentos laços de afeto e
de amo: ~ AJ>e'IlSS Portugal teria' a
hon...~ de dar - origem a' uma. nova-
língua e não. ao um' dialeto. "

O SR. MEoE:I:RoS NETO - VoSsa.
Ex:ee1ência vezn ao encontro de mi
nha. opinião: Pottugál se enrlquecena.,
porq,ue, ao invés de ser o au.tor. o
e.onstrutor. o a;r.qwteto de umalínguá
memorável. passa.ría a ser a baseIa
estrutura, a. raiz de· dua.3 :fontes 11l:i~
guist1cas;· que 'conde:nsaD;l ,'e· amalga~ ..
m&n1 duss gra41des pátrias de destinos
êon:nms·. Esta a" úmca visão .pano:-â
mica. da -rea1Ld3de presente.: tangente.
(.~jeti'Va.. que' divisamos.- denoro.iIls.nd.o
:Brasileira, a. lingua. que fs.liunos.

O ST. J1:talibtt Nogueira. -O nobre
oradorpoã.e..'"ia. analiZEtr <:ientifica
Ixie:n.te -ambas as l.iIl$Uas e veriá que.
na· realidade. há uma .-só. Não hã
lingua .brasilei!a, dt!erente da ling1l3.
portugUêsa .. :.@:ste. 'o primeiro aspecto.
O se.gun-d,o 'é relativo ao mUIldo a.tuaL
church11l, !ÁZendo':..um discur-.,o nos
Estados' Unidoscla América do~N'orte,

há. dois ':anos. preconizou a lmgua in
glêsa como lúlgu.a universal, redUZ1<bl

• fio pOuco mais de 60i) vocábulos~ para

:facilitar-lhe o uso. no mUDd.o. Por
que não ha.vemos de manter. intran
sigentemente a unidade da 'belíssima
e rica. lln.~ portuguêsa. excelente
instrw:D.i::uto de coniunica.ção para o
mundo in.teiro. po1s, já é .falada nas
três continentes? Send.o nós grandes.
com a. lingua portugu.êsa~ porque ha
vemos de querer ser pe;quenos ou
menores, com. a fíngua brasileira?

O SR. MEI:JEIR,OS"~"E'l'O- Aceito
a opiniâo de V. Ex.1f\ sob o aspecto
puramente· po1it::.eo. como Churehíll
assim concebeu. m...e Vislumb'rou-UIn
mundo ·em que a Inglaterra continue. _
a ser a bandeira. desfralda.da.. não só
para se conve:rt;er na arca, onàe se
jogará o destino econôn:l1co da hu~

maDidade, mas. ain&; para se fa:zer
o pOnto de conv~..1.-pa.~. onde
devem tanger às nações. 'SSte é o
.grande êrro. que ainda hoj.e não pOde
serc~~dWdo. .

O Sr. AtaZiba Nogueira;. - Ainda.
para .ser ~ontl'a' a lingua. portuguêsa..
temos de falar a., l.fngua portuguê.lõa!
Insultamos o portugúês em PGr-
tuguês!... .

O-sR-.---EEESIOENTE ...:- Lembro ,·a.o
nobre orador. "qtié -está--a..:&dar '0'seu
tempo.' '." ":'-'-'---"

. O, SR.'" MEDEIROS NETo -Vou
concluir. $r. Presidente., ~

se ,o· nobre Deputado Ataliba. No·
gueiI'a. assistisse ao derradeiro' filIne
de orientação !,ortugiIêsa... na fOI1l1a e
nos 'motivos; denomil:ul.do - ~Fáti:ma,

.teI'l'S. de fé", chegaria à conclusão.
dePois d~ longa filmagem.; de não .ha..
ver entendido uma só pala:vr:a: próte
rida pelas pottuguêses! ..•

OSr .', Tavares d'Ama.TC%Z -,Vi o
fUme. e entendí-o ~:1e~tamente.

O Sr.' AtaZi'torr.1'/Ó[IUdra .-'. A parte
técni~ de.cap.ta;áo dosam-não é das
melhores.. ,". .' . '.

O SR. MEDEIROS .~-no - Erá .
o que tinha a d1zer~' (Muito 'bem.'}

O SR. 'CAIRES DE BlW.--rO ~ ..sr.
P1;esk!ente. peÇo a.- pslavra,pe!àor..

'demo - . . ,--
O SR. PRES!DE1'II~ - Tem a pa,.

lavra o nobre Representante.
O ,SR'-CAlRES DE'ERrrO (Pela

ordem.) (.)- Sr. Presidente•. esta·
mos mais unu:. vez na tribuna. 'ccrm o
fim de denunc1S.rà; NAção ·out:'o a.ten·
tado contra. n democracia,' zri:â1s uma

(.) Não 101 revisto pelo ora.dor.



• do decoro desta Estrada de Fer
1'0". ficando considerado inidô
neo pa....-a freqüentar qualquer de
pendência. desta 8utarquia., por ha
ver dirigldo um telegrama petu
Jante ao Exmo. Sr•. Presidente da
República, em nome dos ferrovm·
rios da "Noroeste". O serndor
relapso deu prova. de estar conta.
minado por idéias malsãs e a sua
pennanêneia no meio· sa<lio como
o da. NOB, só poderá gersr Úldis
cipllna. ódio. de:.s<:onfia.nça e re
dução do trabalho. Baseada tleste
fato, a Diretoria. não trastejou
em aplicar-lhe a medida extt-e.tna
de sua eHminação do qua~o dos
servidores da Estrada.

Todos nós que aqui tra.balhamos
devemos, nos aInar como irlnãos
dmna. grande fatnílía. na qual. não
podemos admitil'nenhum. CailIi" .

Esqueceu-se o Diretor de que foi o
primell'o a ser Caim. e não amat aos
seus innãos., .

Senhores Representantes: isto é puro
fascismo, quer. em 'língua porttzgué;.
sa, quer em -língua brasileira. (.a.t'uito
bem.· Palmas.) .

.. O 'SR.. CARLOS PINTO - senhor
Presidente, peço a. pala.vra. pela. or~
demo . .

. .
Cí SR. PRESlPEUTE - Tem a p~

lavra. o nobre Rej)resentante.
- O SR. CARLOS PINTO (peltt or
dem) - Sr. .Pres1ciente~ Srs. R.epre
sentantes, o que me traz hoje à Tri
bUna. ê o memorial enviado ao Senhor

.Pres1tie.nte da. Repúb,Ucs pelas iun
clonáiios ,do extinto Deoartamento
Nacional do. Café, sugerixido ao Po
der PUblico medidas- para o aprovel
tamen to dêsses funcionários, COlno a
criar;ãlj'ãe uma inspetorIa geral de
fiscalização do, café, para cujo cusleíõ
se aco.nsell:la' s manute.z:1çâo da taxa
de 12 shilings, isto é. de 12 cruzeiros
por saca. de café.. o que corresponde
a 163 :nilhões de c:cuzeiros. Pretende
se. mais, que sejam criadas ta.."t:lS sObre
E'stabeleclm~ntos e finnas exportado
~a.s e também Sôbre empl'êsas indus·
triaJiz.adorns. como .~, sôbre D:1á
quina.s bene.!iciadot"as c re'benefic1s.
doras, tClt'I'efações e moagens. Termi
nando o memorial. os funcionários do
Depart-'aIllento prOpõem que' sejam
mantidas as ~as existentes sObre o
cdé e que se criem outras.

Senhores Dep:z.tadas e Senadores,.
sinto-me à vontade para criticar êsse-'
documento por quanto. nesta. Casa.
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restrição à liberdade de pensamen
to e de Palavra.

. Quem ouv1sse dizer que. em 4eterIIÚ- ..
nâda região do Brasil, não· das mais
atrazadas. mas centros onàe a ciVi
lização . já alcançou gz-au .rna.is 8di&a
tad.o, . ainda predotDinasse o sistema
feudal ,de exploração do homem; quem
dissesse .tal verdade a pessoas pouco
conhecedoras da. reali:dade brasilei-
1"2., poderia., de certa. forma. passar por
mentiroso; q'.1em declarasse que, nesta
época. em que ums' COnstitumte els.
bom a Carta l'4agna do país. e cujos
diSpositivos diàriamente -desejamos
sejam democráticos. homem sofressem
constantemente por manitest8.r·se
coD:1o sêres livres. por certo não seria
acreditado. pelos menos aVisados. En
tretanto, Senhaxes Constituintes. vi
vemos a1nda uma hoza em que a liber
dade nZ.o existe; ()nde o homem não é
considerado ser hU!IlaI1.0, tantas sã.o as·
constantes restrições e privações- .de
liberdade impostas pelas autoridades
que .cada. dia mais arbitrárias se tor-
n~. ~

Como ~emplo, voil l~ o telegrama
que o ferroviã.rlQ Manuel José Donato,
da Est~ de Fe..'TO Noroeste do Bra.
sil. endereçou aó Presidente desta As
sembléia,Constituinte:

. '

"Os fer.rcv1ã.:r1os da N,OB, pe':'
dem .. a vosséncia. '. protestar Jutlto
a AsSembléia Constituinte contra
ti. atitude da. J\ol!c1a .fascista. de
Pereira Lira. ,a.tIrando contra., in
defesos civis reU!1idos no .largo' da
Cari~ dia 23. !l~a. Capital)
bem como pelo fechamento da.
União Sind1csl e Assoe. Próflssio
na! ~ov. desta ci!lade .e eJÇigir
'0' afastamento daquêles elemen
tos reacionários que estão entra
vando a. .'mat'c'h6. da' democrada

. em D.ussa. -pátria. e tmpopulanza.ndo
o govêIno de "Vo~ência. - Ma
1Wel Jdsé Donato/'

. 'tsse CZiine .h.orrorcso. Sr. Preside:lte.
custou á Manuel José :oonato.paeato e
honesto cidadão do .tntenor de Sáo
Paulo. fUDcion.ár1o·~emplar,·daqUe
la. Estrada de' Ferro, o seguinte des
pacho no boletim do pessoal de 21 de
junho de 1946, para. cUjos têrmos cba.
mo a atenção dos 82's. Representan-
t~:, .

". Ma.nueJ José Dcnatp, 4886, maq.
aux. lO, no. Departamento Bau
1\1. Primeiro tw:ho tração, d1s})~
sà.do do Serviço da. Estra.dat pelo

. seg-.JUlte despacho .da. .Diretor1a)
datado de 12-6-46: "Seja disPen-.
sooo" a bem dó serviço público e
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m.1nha 'Voz foi a. prlzneiraqUe se le- '
vântou eln cletesa dos ftznciOniuioo·
daqu~la auta't'qUta. O convênio cs·
!eelrlJ de 15 de março de 1945, no qual
represent~! () Estado do Rio de Ja
neiro, aconselhou a extinção do De
pártaril€ntQ Nâdonal do Café e ao
mesmo t~mpo a indez::izaÇão aos fun
cionáriOs daquela. auta.rquia.

O Sr. Oscar. Carneiro - Nã.o foi
somente isso gue se resolveu. naetuele
convênio, mas talnbém à c~o de
um banco do cafê, de maneira que
:pu.desse ser aprO'\l'eitada. grande par..
te dos funcioné.rios dO.Departamento.

~ • ~ cO" _ w c .-

O sa. CARLOS P~~() - A me~

dida das indemzações, foi- aceita. pelos
tuncionários do Depma.mento Na
cional do Ca.fé. mesmo porque ,'êles
pr6pdos a sollcil::ro-alll. dos senhores
convencio.nais representantes dos Es
t:::r.clos. E taisinâeriíza~õ~s, Srs. Depu... '
wãose Sena.d.ore15. estão sendo paga;)
CC1~10 foram 1)etiitIas.
, O Sr. Jura7iclir Pires - Aeredito

que nem mesmo as indeniZaçóes po~
tlem representar. no momen.to, basa
sólida para solução de Ult1 caso desta
ordem, pois que Q aumento de podel:'
aqulsitívo n.as mãos d~, grarid.e ,nú...
mero de bratile1ros só pode ampliat"
a situação. já ingrata. ela .1nfl.gçã.o
que atravessamos.

O que (j memorial pode exprinili
não tem. sign1ficação, quan,toà slt~S.

ção désses funcionários. tanto asslJ1l
que o Gov.êrno já exttng-aiu. por de
creto. tecente. a taxa. de 15, shilliDgS.
A medida é pacWea. oreio mesmo'
que o memorial nã.o tem e;q>ressâo

,para. a solução do caso. Ago!a•.é abso
lutamente certo que ,,'pessoal do Oe
partatnente Nacional de, Café tem 'de .
ser amparado. porque se tTata-de bra
sUéiros ,que precisam.' de tra.balho.

O "S:a. CARICS PINTO - Não
. procede o .apati:e de V •.~.

.", As . :1J::J,êeniza~ões ·.foram p~dida.s
l>elos 'P=ópnos 'tunclonbnos E: estão
sendo pagas. delnarieira. 'assombrosa
Alguns recebem trezentos e vinte e
,quatro 2TillcruZe~ros -de inderilzaçãc;
,out:'os. 'Centa 'e'c.mciüenta equatl"o
mu. e nenhum.' ababto '. de sessenta
mil.

~ '(TroCàm.-se' aPartes. O Sr. Pre-.
Sidente, /à::entiosoa..- Os tim;::anos"
reclama a"tetiçã.c.)

O SR. -CARLOS PIN'rO~ Até tnes
:mo. senhores. os .funci0nár105 <io 13lm
tO 'do Brasil, que se~ ,e:x:n comis
são no DepartJJ:neI1to Nacional 'dt>

Ciité.p!eíteiam essas fotIÍlidáve.fs.es..
sas znolJl]II)ehtam :inde!ili:9-.Ções que ,õe
retJetern na economia. do desg:-açaáo.
do. Jlrlse!"â.vel, tio Pobre aÇictiltor!

O Sr. J ~ra1U1i" Pires - V. EJt'&.
quer considerar Il-ob~e o la'\iraaor e

. rico o t.."'S.ba'lhador?

(Trocam-se, mrmerosos ctpartes.
O Sr. Presidente, fazentía $O<I;r
os tímpct'nos.. TeCIIX1lUt menção.\

o SR. CA..'=U.OS PINTO- o que Q
meJilonal 'Pede. Srs. Deputados e se
nadóres. é a "l1lanutenção do Depar..
tal-len.to Nacional do Cáfé. GrB'ã0 qne
tanto preju!zo causou à lavoura. da:
13!'aSil. órgão que tinha em seu seio
sessenta e tantas seçóes, a ma!or!a
delas itn.l1rodutivas; órgão que, tinh$\.
quatronill ít1ndonános pagos e vi
vendo q UASe"--nnproQ..l1tAy:wnente, \
custa da laVoUra do Bm$fL.· ,(Militooem.)

O 'S1'. LineMac1J..aiLo - Mas que
era.:n sefvidores da. ns.ção~

,O SR. CARLOS ,?IN'IO'- senho
res. -Ílld~niZados ,como, estâosendo.
'den'lonstra.m. Q.ue não 'têm capsd.dade
~~n. etmen.t,a.r a.nda. c'oln.o nós ,ou
tr~ue...A,'!azemos ,21a' l~yours.. no
cOIliéI'cto e na.~dú.sttia. __ - -'
- O ,-S1". Jura:nãir Pi:,.~ -..: "'V';' -~-....-..

nã.-o pode dizer iSso de grande núXne-ro'de 'bra.siIeir05. - '."

OSti.. CARLOS ·PINTO....;.. 'ate é
que de"viaser, o procedimento dosfun
clonãrlos tlo !>eparlaI11ento:',Nactoo.al
do Ca:té. " .
~-o -ST • 'Ca.fé Fillto - V. Exa. con...
'funde tuncionár1óS ~coro ·Btílhados <:to
D.N.C. ".

O S:tt. <::AR'Los,:PINTb -, Pobre
'lavoura, 51'5•.Constttu1ntes.'Que ·nun
ca· deixou de se!'olbada, como besta.
ca."-g.'..teira. cap.az' cie suportar n-ss
costas todos os erros, tOdas as pre
"terisóesé too~sos~ absl",-rdos de -elas·ses a1h~is.s1 (Mu.ito·bem.;,muito bem)

O 'SR. ';R.'ENAUtiT LEITE -. Sr.
Presldellte,;peço" a-lllloiavra.' pela' or..
demo '" , , '

0:-SR." PR.~'"TE-' Tem s. pa-
la.vra o nobre R.ep:rest>nú:lte. " .

O SR. RENAULT LEITE - (*Ze'
órâem)- -sr.-'Pr~de1l-te" grô.· Oons·
titulntes. teMo no l'amenta.:-', nAo estar
'entre 'n6s 'o ~oí~~Iho Ródrigues.
'1~ "Que.' !ot de 'um ·'<lessstre:üe au..
tqmo'Vel .quando ':;e d1rigta para. o E,s...
tado.:-co '~i:rito -Santo, conforme pu
blicam os jonuúS.
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Quero. entretanto, prestar à. Assem
bléia,' uni .eSéla.iecimentó a.~resPeito do
ip.cénMci d9 'jo~l "O PiaUÍ",' assun
to tratado por aquele deputado, em
Dessa última sessão, a1i.á::.. de ma.neir.a.
tendenciosa...

O, ST~' AcIelmar Rocha. - Tenden.
~~, :láo apoiado. .

O- SR. ·RENAULT LEITE - Não
.disponho de tempo para responde.r ao
apa..-te .do ilustre colega. .

, .. com· o firme propOSito de com
prometer as autori<lades. estaduais,

Passarei. a. lêr' tr~hos dos depoi
mentos:do Gerente e-do Expemdol' do
!o~!. prestados no inquérito poli
cial.· .

O cldadãó' Walter .de Souza. Estrêla~
gerente elo "O Piam". c.,ecliLra: .~

"que só' constatou a tentativa.
de quebrsmenteda táboa. da. mesa.
de ··~tribuiçáo.ci.e tinta~'inãs o
resto da" mM.$a. se achava. 'em
p(U"f~ito estado de funcionamento.
como ta.mbéni'o .resto. do' má;terial
de iin~eSsá:C~ tipoS e outros 'ac
~ês~~~-'qile ête. dei>oenoo.é ge
~~.~.ocur~ e ''tesoUreiro do
jor-ilal uo ~iUú", como também
~~~'o.})agameri.to4e todo,-o pes
soal. do. joma.l;-que.. O, pessoal. que
~: d1i1hefio. m.ensa.l semme
recebIa a.. mals_ da: im'PÓnâncià~ a.
que. t1Iiha. d1râ:to,.no. mês e o res
tà;Q.te, passando . aO;.de~t.e.um
v.ale do excedente po1' conta... do

. mês segUinte;' que a_ escrltura~c

no livro"uCa~""se'r~er1a..a.penas
à: !mportã.nc.18, a:. que' tinham di
re~tQ.n() mês' e .. o reS.~te; õli me-

. 1l:+Q:t:0 exç~ente •.~va ou re-
',. P.,res~n:ta.va._ ··~~ro; que esse

excedente· vanaV2 sempre, entre
oltocei:itos mir e Ínil e' duzentos
c~frOS;' que há ~ uns- vinte·' dias
atraz. êle depoénte 'chegarido na
reda.çáo do j01'D.al notou Que l.mui,
.das· gavetas de sua seereta.r1a.. t1~

Ilha. sido': mexida. tendo chamado
..:a... atençáo do. pessoaJ que trab.a~

E:1a.V8. n".Jo~l sObre a.quele'!ato;
que dcjs. ~s.depois. mais ou me
nos._ o <:tep(tente~' procurando um
envelope.. que 'CODtmha -diversos
.discursos do Comandante Relvé
do., p~ serem publicados, verI
ficou que· o meGD:O hs.v1a. desa.ps...
recido. tendo prOCurado saber
.qUem havia tirado o envelope em
aprãço, entTete.llto, nenhum escla
recimento obteve; que, êledepo
ente atrlb1.!e ~e êstes !atos te
nham como Objetivo 1ncomp~t1-

bilizar sua pessoa com a do pro-
JJIietário do jornal.' coman.cia..nte
Helvécio Coelho Roõ.rigues e isto
mais tem sido fortalecido com o
déSa.pa.recimento. v.ez por outra.
de oDjetoG 'pertencentes à Redação
que <los documentos incenclia<1os
se .encontram: valés·· de emprega
dos, referentes a adientamento de
dinheiros; 'do livro "'Caixa"; li
vros aUXiliares; livro de entrada.
e ~a;da 'de pa~l linha dágua; lis
tas de vendedores de j1Jrnais e
mUitos documentos àe interêsse
exclUsivo do jornal"; .

senhores Constituintes, eis ai ti. ra
zão de ser. da tentativa. dé incendio
do. jornal "O ,'Piaw". E' .0 próprio ge
:tente quem declara. que, havendo de
sentendimentoentre êle .gerente e seus
e;ri.pregados, atribue, pela segunda vêz.
aos emprega.dos. a tentativa de ineom
pattbiliZá-lo com o comandante Hel
VécloCoelho Rodrigues. Apenas fi
cou ver~ado que alguns documentos
dêsse jornal, inclusive o livro. "Caixa".
haviam sido incendiados. se houves
se objetivocle' emp3stelamento, natu
ralmente se processaria. peIa. quebra. do
prélo e. nUD.Cá: pela. qu~ima d~ papeis,

, q~e. não. ti.nha. importânc1a., para a vi.
~,do jornal.

.O -ex:pedidor do jornal, 51'. Ra:1mun
do.~a.les. depondo- declara.:

... que. só' pód~ lJenetrar para o
. interior do. :prédio, 'de"pols' que che

garg,m as autoridades- P9li c1als. e,
. dessa maneira, constatoú que evi-

.' dentémente se registrara. in
cên~o .que destruiu não só
gra.nde ,quantidade de. jorn.ais
destinados ao interior como tam
bém dê outros- documentos. do ser
viço doâe~nte; como sejam:
vales refelentes aimporta.nc1.a. que
~.. oper-ári'los ped~a~; livros· de no
vos assinantes. e do livro da.. ex
.peàição.".: .

"Q.ue todo o ma~rlal do jcm~
se· encon~a. eIrl. perfeito estELóo)
só se· tendo. nota.do, que bouve ten:
ts..tivade quebramento da. mestt.
cl.ecUstrib:t!içãodet1nta.: que sou~
be o depoente de que~ as matériaS
para. o prWdmo.-nÚQuo do .wrna.l
estão intactas; 'olue não houve does
truj,çã;o de, .tiP.~'S nem empastela
mentos," e .'
. "que hoü.~·e. destrÚição do l1vro .
"Caixa" e os vales montavam na.
quantia de 3 mil c."'11ZefroS. entre
val~s. de empregados. reàatores)
etc, ...
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Essas dec~ações foram ..con!1rm.a.
das, pe!ostlpógrafos "que tra.balham
na .,referida. oficina. conforme cóp1as
dos depOimentos. também,prestados- à
Policia., e que se encontram em meu
poder. .

Em face -de ta1s depoimentos, n<:a
reduzido a seus verdadeirós tênnos o
tão falado incêndio do .!amaI "O
Piaw". ,_ .

Vejo estar presente nosso colega
deputado 'José Candido Ferraz que.
apartea.i:l.do o nosso colega. Sr.. Coelho
Rodrigues também referiu-se às vio
lências que estavam sendo praticadas
no PiaUí.' --

O Sr. José'"Candida - V. Ex.a·mes
mo é sabedor ce cllversos casos de ·vio
lência. Paço questão de louvar.. Il ,m
teligênc!fl.politIca. de V. ELa e o seu
.esp1r1to conc1llat6rio~ Mas a tv.Ex.8
mesmo já tive oPOrtunidade de, antes
'de denunciar essas violências da tri
buna ~ porque o consid~o infrotifero
-'pedir intercedesse junto ao Sr. In
terventor Fedeml no sentido ·d.efazê
las cessar: e.tenho conhecimento de
que V.' ~.a assim procedeu.' ,
. o que não posso de1xsJ:' de cons1g
nar' - e nêste ponto V;"'E:.& há. de
me 'dar razão ~ é que realI!l.ente pos-
suo dezenas, senão centenas, de tele
gramas, que ficam à. cUspQslçã.o deV.
Ex.... provando fatos que, denunciam
essas violências. e o 'restabelecimen
to .de um. reg1DÍe de '.f.e+ror em toclo. o
Estado; depoiS qu~ asSumiu o Govênlo
~ _atua.l-:I:l~rventor::-

O SR.-RENAULT LEITE '- Tais
telegramas, não ,provam; denunciam,
apenas como no <:aSa do incêndio :<10
"Q ~uí'·'. . ' . '. ,

·0 Sr. JOSé Ca-ndido ~ Sôõre'() fu
cêndio Cio' ":0 .Pia,uíH .não .tenho da
dos para contestar v. Ex.c.'~

O SR. RENAuLT LEITE ..:..... Per
dôe-D;te o 'nobre colega.. ~' disponho
de pouco tempo para te:m1n.ar. Estou
certo, porém; -de que as violências a.
que se referem OG, telegramas que o
ilU$tr-e Representante- t.em receNdo se
reduzem às mesrns.s·- ~porções do
falz.do incêndio" <iSqucle jareal.: São
violências, .apenas. de. telegramas.
: . Era o que" t!Ilhs; a .dizer. .<Muito
bem;~mto bem.)

O SR.. PRESIDENTE - OBr,' Re
p:resen:tante, .Mérclo Teixeira. envia à.
Mesa' o ~gu1nte 'd1scurso para ser
ãaào como lido.

O SR. ~CIO orE:! XE:Z RoA ~ ~_

MO!' Presidente e St"S. Constituintes!

Inicialmente eu me congratulo coin' s
operosa e,douta Comissão Constitucio
nal, . pelo ma.gnífico trapalho apresen
tado a êste plenáJ:io.

Trata-se sem dúvida, de', 1im.a. obra.
de iJ,1dlscutfvel valor 'como com justi
ça s espoeravaraos, de acôrdo com OS
mérlt-os d!:: seus dignos .autore;s,~ Con
substâncIa em sua contextura. supre
mos postulados que.· correspondem 
certa.me~té.· às ex:l.gênclas.-domomen
to. .RetoCado como' requer, ',·just1f1c~
a sua natureza. doe-projeto que uma. vez -

_ completo.pela. colabol:açáo de tod!ls,
será. entregue, jubUossmente à,1'iaçao,
que aguarda otimista e confia:lte.sus.
Constituição Democrática. . Destaco
aqui '0 lcuVável' .propósito.' da· 'ilustre
comissão dos "37", de fortalecer' (j

MUIúcípio - cé1üla-..doEstsdo. Só
êste fato, traduz por -sem ,dlivlda, a
inflUência do ambiente renovador'dês
te instante. verdadeiramente excep
cional ~ E" um climax que todos nós
sentimos, .por' 'isso que, é!avorável ao
"doesenvolvimento de elevadas ~ _nobres
1Dicia'tiva.s: o que, é' "bem ".verdade e
não é.."Câpa. à, ·násss.. percepção•. exal-.
tando-nos 'à,' um. justo 's'ent:mento· ps
tr!õ~.Eis·ri que observamoS,- ex
cluindo ';'certas-~~pa.txõeS--:·lameiJ.táveis,

não '56 nestâCa.sz, '"como Iã!6ra. E"-
bem -de ver. -que" um -fU:me P1'opós1to
nos yem guiando: a...preoé~pa.çã.o SU·
pertor nos' vãrlos setores'da nossa- atl- .
viaad'e, e nos . domfn1os admiti1strati
voS' com ,.'0 máximo cu.!d.ado, de' bem '
servir o Brasll... quer na. esfera 'Pó~ti
cs.como na eêoD.Om1cae soclal; moti
vos porque me aiúmo a, aõord.a.r um
teI:Ja. qu-e sendo .de' real ÚIlIJortànCia'
de ··meu- .Mun1clp1o :'não de1::a., ssslm .'
creio. de ser· ,. também dere}iercussão
nadonal. Reflro-me.à, importància de
u.rá.trecho,:de .estrada. de. roda.gem e:n
Bagé ~ Rio Grand<f: 'd~ Eul - m!::u
Estado natal.' -Senão· vejamos:. a' bela
cidade de' Bagé; florescente cidade·
fronteir!ça., ,~a. RaSnh;t da, Fronte1ra.", .
é vi.zilllm. de Melo er.ca.ntadora. c1G.ade
do ·Uruguaf; O, ponto1ntermediárlo d&
fronteira. entr-e- Bagé e~elo, é na a.1
t!va. -serra ·do' Aceguá.· Pois .bem. os
nossos amigos llr.lg1laios cón.stroh'am
esplên~da cartetelm - Me1o-Aeeguâ.

-' Assim ,sendo os meleri6es em poucos
múlutos :~t1ngem de auto, o' AceguA.
E dêste luga.r a 'Bage,'ma!s ou ~n05

distAncta. eqü!valente ao percurso ci
tado. até··três·,horaspa.ra mais. per
de-se pa.n.1dênticu Veículo. E no m-
vemo em período de chuvs.s, o tràn-
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s:.to se tema ba.rrento, dificillmo e não
I'C'O intenompido.· E'. qUCldo se pre..
vê. a ocorrêncta lamentável dos fatos
quando. os nossos' patrícios dêsse chão,
se vêem .. na. co~tingência' de band-ea.·
rem a' frontefia.... Os trabalhadcres
da. lavoura _e das granjas em geral,
sofrem 1nlensamente as conseqüências
de tais dificuldadeS. 1mpllcandoa.1nda
em ent.""a'v~.. ao desenvolVimento do
Munídpio. ~elo la'do ~eo16gico. e.:J..
tão; não é .necessã.rio .d1zer.o .quanto
representa. de chocante aos bageenses
'em face dos seusviZ!nhos e ótimos
amigos meleI1$es. a· falta de wna tO
dovia, que Ib.es tacilitariama cada; mo·
!!l~to' o cavalheiresco aperto' de mão.
~ao Ppsso deixar de lembrar :.aqul que
o. emmente engenheh'cr. Dr. Godól
F..lhoJnome que cito com respeito 'S
aàm1raçã~.é autor de.um plano Com
pleto para. a. construção da rodovia
Bagé~.Acp.guá. Mas devo também es- .
clar~er. que, tÔ,das as tentativas le-

... vadas a efeito por iniciativas dos
governos passados DO:" sentido' d-e re·
solveI'!il~ êss~ proble.tna. de magri,a. im..
por~Cla, nso foram. além· dos ·estu-
dos preliminares. ,..., ;:

.~. -
'Oportun,8mentG; ·nesta.· hom de

grandes, realizações ·em que as deras.
gqgtase a.s palavras de Cássandra náo
encontram. mais eco~ para. 'o atrófla
mento .das',grandes 1rifc:áti-vas.:de1xo;)

- ~eu ~eemente apêlo ao nobrePre
Slden·"':~ --S ,- '-Gen-_'I

• .l,oÇ ~v. r. c:4 cw. Eurfep
Çi-aspàr-nutra.para. que S.·'Ex~a auto
nze .a construÇão õIa rodovia Bagé..
Aceguá, porque representa os anse10e
de uma. 'popUlaÇão )aboriosa . e . cheia
de· ~dio patriotismo.'
. JU!1to -ao .dIsCurso o .segu1nte ~:>~

cumento:·
... " "Exmo. sr. Dr~·CllonR.osa, dig..

'':''. 1liss1mo Interventor Federal no
Estado. .
. 'A 'Comfssão :pró-&tr8à&Ba.gé.

Aceguá# a n1mada. dos melhores
e maJs sãos pro.Pós!tos. dfri..ge-se
a V. Ex.. para p1e1tea.r a can..

. ·crct1za.ção da Bagé: : - a' cons·
trução da. estrada. Bagé-Acesuã,
onde entronca..."!1' com a. magnj..
fica "carreterB."· Utuguaja. que
partindo de Montevidéu, tem o

.seu marco term1nal na. ·nossa 11...
nha divis6rla., .na...serra. do Ace..
guá., exatamente ·no ~ que

teve o privUégio de ser - o ~er,""'l1

. do nosso grande_G:1spar .sa.tve1ra
Mar'iJns.

Os poderes públicos não des
conhecem. as campanha.s feitas.
já de remota data, com o fim
de demonstrar a necessidade da.
construção daquela ródbvia.

Certo é, . também. que o go
-vêrno não tem sido de todo

_ insensível ao almejado melhora
mento: .p\)r duas v.êzes, in loco.
o traçado da rodovia. toi plane
jado por engenheiros do Depar-

.tamento Autônomo de Estradas
de _ Rodagem.. Chegouwse, m.es
mo. há mais de três anos, a
.plantar .em plena fronteira, o
Dl?JCO do inicio das obraS, quan
do. entre grandes festividades,
com a .. pl'esença do . embaixador
Batista Luzardo, do Ministro das
,Obras Públicas do uruguai e de
representantes. do govêrno esta
dual, celebrou-se a terInina.ção
da u ca.rretera" .Melo-Aceguá., com
a. denominação'~"Carretera Gas-

.' par da SllveL..""a Mart1.ns" por
um. ato co:ràial do' Pa.!'la.1Í1ento
uruguaio.

Entretanto. fatores ponderá
veis. alguns. de ordem. econômica,

. concorreram.' para o adiamento
d&construção. No entanto, fôrça.

. é convir. que não é mais pOss!
. vel -protelar a execução -de - uma

çb..""S. de imedi.s.tas vantagens sob
todas -os seus aspectos. Diga-se.
eésde. logo. que o trecho entre

, . Bagé :e Aceguá. é o único impra
ticável na granderodov!a. que
de Mon.tevidéu vai ao Rio de Ja
ne1ro# passando por Ba&é. eis .que
desta cidade já. se Viaja para
POrto Alegre·' em ·boa estrads.
con.c;tru1da. pelo D.A.B.R.
· ;·E cUzerwse: que são sômeri.te 60
quilOmetros a constru1rI

Mas não' devemos encarar a
construçã.o da rodovia I3a,gé-Ace
gUâ'sàD1p.ote sob o: ponto de vista
turistlco ou de um -malor inter-

. câmbio intelectual com a culta
pátriv, de Rodó, modelar ·no seu
sisSema de cc;municaçóes rodoviá
rias.como estfmulo às fontes pro..
dutoras.' .'

Cumpre, prtncipa.h::Jente, ·exa.
.: .minar o probl.ems. de semelhan
' .. te commlicação terrestre sob o

·seuas~to econômico. ...
..' Ba.gé, nmguém_o contestà.Tá.. é

grande praça. exportadora de p::-o-
'dutos. da. "PeCU&..\"1a. Além ds,':sua
·produçãç própria, possuidor. que
é o, seu· município de ~ dOs
II13iores: :rebanhos do,Estado, cen-
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traliza.' elevada percentagem da
produção gadeiga. d~ -mun1clpios
de Pinheiro Machado, Herval,
Caçapava., Lavras, São Sepé,',Sáo
Gàbtiel' e Dom Pedrito.

A exportação de lãs: por Bagé
é, um exemplo-, frizD.nte: a média
atinge-a quatro milhões de -quilos

~or safra. Essa quantidade re
presenta. uma. terça -parte' da pro
dução total do Estatio. -

As mercad.orias·em referência
sempre-', tiveram gmnde' procura
de parte dos, mercaãos -de' além
mal", onde -são geralmente melhor
cotados- que nos mercados in-
ternos. '
AguerÍ'a -recem-find8:' interrom

pellas 'nossas exportações. Agora,
pôrém; os ~egódos se reinlciam
com promissOra·intensidade,; Em

.. menos' de 30 dias escoare.:n-se
nada. menos- 500 toneladas cleIãs
e 200- de couros' :vaCUIlS' salgados.

J$sa.S .transaçães-fora'm Ult1nllt':'
das a.penas entre- firIlias. E es
tamos em fim de safra;! - -

Os negócioS dos, aludidOs pro
dutos 'com -os merca~os estrangei
ros são quase ,que-.na- sua;' tota
lidade xeaJiZa.âo- com :f1."llDs'- esta
belecidas' em _MontevidéU; e para.
lã- despachadas em tmnsitO' pata
ultra.-:mar. . -.

,.Além' da:- sua-prodllÇáoprópria.
- é dosmonicipios llmitrofes.-, Bagé

poderá ~ exportar, pm:8. o UriiguaJ
artigos -de mmlicfpios mu!to dís
ta.ntes~- como-seJam.: m3.deu-as,
fume., herva: - mate e cereais. A
dist~da.',da -zona."-sel'I'a.%12. -a· Li:'

',Vramen'tO é- Q' Ir..esm3.'que a -Bagé,
Livraxnento-é: 18 qullôInetros'mais
distàtrte- de- MontevidéU do ;que
Bagé. ','
- ~_ .ainda. 'uma. grand.e VJU1.

_ - tagem': o' transporte ~ov1ário

" noUruguaí, é·muito, mais barato
" "do que a fenov:iár1o. Acresce· O~-

tro -fato:' 1mpo..""Ümte: as merca
dorias tmns1JO-"ta.das' em:...eam1
nhõêspodeni ser- entre5Ues: aos
diversos mteressados- ao'"longo da
estrada, ao "passo que,~- ,

'. dos' par estrada'· de ferro: são ge
mlme:nte, remetidas' lXiXS Monte
vidéu e de lá redespa.chadas para
outras local1dsdes.
'-0-' tra.tl.SPOi1;e~ das· ma.-ca.doria.s
de Bagé' ~~ MontevidéU por

.estraa. de ferro' oferece· sérfos G
1rremed1S.ve1s tr2nstomos: o ,des
pacho é feito· via· Uvra.:nento ou
v1a Ja~o-. pC;' aquela. percor-. '. . -

re- 949 "quilômetros; por' esta 733
quilômetros. Tenha-se em' conta
que, numa.· ou' noutra;· cidade, .a.
merca:doria. é descarregada .para;
depois' ser embarca:da' na: Ferro
Canil 'Uruguaia; ·'·serviço que~

além de· moroso, torna-se' dispen
dioso, devido ,as' cargas e descar
gas aos· consigna.tártos.

Entretanto, .por es~~> de· r0
dagem, Bagé ·dista de Môntevidéu
sõmente 545 quilômetros". Pode-se
levar a.s mercadori..as, diretamen
te aos' estabeleciII1entoS·dos com~ ,
Pradores ou· ao pôrto;, com· eco_O

'nomia- matemática de tempo e-
nunca' menos,'" de Cr$: 0,30 por:
quilo.' .' .' .-

Outras ·válltâgert.s. fOrÇosamen~"
te advi.""áo de' Bãgea-~cegná:

·surgirão: mUitas derivaçóesou ~.'
ma.ts;.Iigando-aszonas de'fertilís':"
simSs terras, dêste "município:' 00-'
em 'do Rio 'Negro. arroio Candio
ta; J'aguarão Cinco e, JaguarãO' '

· Grande; terras que :estão em: con
dições de·prodtizi:l"~enormes: qtian..;·
tidRdes dé:tr:lgo;llnhõ, fe1jão, mi
lho~os cereais;, com bene!í-'
cio para .õ"D:nmieípiGy-.Es.tado e·a.o-
pais. _,"~--:------- --

· " Eis' Um exemplo' de como: as·
rodOViaS -propulsiorianí a' agricui
tura: 'depois denosSosbous,~' "

,.veJs -e' progressistaS viZinhos. uru-,
gyajos' .termínarem a· "carretera~'·

Mel~Acegue;,' hA-pôueô mais·, de.
3..: anos, :foram _feitOs·- diversoS :-s.~ -.

'"DlalS- q'Llê' entroncaram na. estra
da:::-ma;triZ~ Pois ben1; s6:-a ·recen
te colheIta. de semente' ciegira~
sol, êste, ano, na; -zona- do Aceguá..
anteriormeo.te só explorada- ,na.
C1"ia.ção gadeira, produziu 3'mi-
"lhões·de, pesos, ou seja "em nossa.
moeda:, tr1nta.~e' quatro milhões
de' -c:ruze1ros! ,

Eis ai mais uma. prova de que'
são-as bos;s- rodoviaS: que criam

- , a,' riQ.UezB' para. o' bem estar- co-
letivo. -

11Governar é construir estradas'"
- disse..., um ex-pres1d~D.te' da
RePública:; frase· que,pode ser com
p1etàda. pGr está outra.:· "Constru1r
esthl.das é fomentar a. produção".

Dat, a. construçãO d9.' rodov1a.
Bagé-ACegm\ . é uma' repat-açá.o
aos Próprios brios naclona1s, tal'
é 0" pavor" qué' eIs. insplrb. a cen
tenas: de' condutores d.e ve!oulos
que dela. são obr!gados a 'se serv1-
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•rem; sendó popular' a e~!"essão.
ao topá-la: .

"A hora. a. los peludos!"
E' ~to, jus~icada a ati

tude dos bageenses pedIndo ao
govêrnÇ) do Estado que não ·esque- .
ça no seu grandioso plimo :t;pdo
viário de inclUir a construção
imediata da.' rodovia· Bagé-Ace
gUá. de execuçáafáefi ·pela natu
~ do terreno a. atravessar e
de seguros .proventos comerciais.
agricolas .e turísç.cos. ,

.Nosso apelo. ~os certo. não
será em vão. pois tem por si a
fÔrça de uma' causa.' justa, 'aler
tada pelo desejo de colaborar
com os poderes, pííbl1cos.na. cons
trucão econômica da. nossa Pá-
uh. '

Respeitosamente.
A Comissão; Pela' Prefeitura

Municipal - Jeroni1r.o Mercio
SiZ'l'eira,Prefeito; pelo Botar!
Clube. - Osvaldo'· Vasques- Ma-

. galhães, Presidente·; pele. AssOCia
~ Comercial -.;..' DarcyBl%tcelos,
Presidente; ,pela Associaçáo Ru
ral - José:'CarH07;: ],faglit.c,Pre
sldente; pela Associação dos· Va
rejistas - AmÕTOSiO' Eesce; Presi
dente; peJo. Clube Comerctàl·
José Gomes F7.1ho; Pres1dente;
pelo Clube Cabteiraf ...... · A.~io

I G. Mata, Presid.ente; ,pelo Clube
Recreativo Brasileiro.' - Tulio
Lopes, Presidente; pelo "Correio
do Sul" - Arnaldo Fari4; Dire
tor da. Redação."

O SR. PRESIDEN'IlE.- EStá.'finda
a hora do ExpedieI:.te. Passa-se ~a

ORDEM" :ocr DIA'. c • '-

COmps.recem maiSl6G senhores Re~
presentantes: .

·E:artülo SOC!ãZ De1T'..ocrãtico
AInazoúas: ....

Ã1Varo .Maia..
Valdemar .P~dr05a.
Cosme Ferrei...'""B..

Pará:
Mags.lhá.es .B3lI'a.ta. .
Alvaro Adol!o.
Duarte de Oliveira.
carlos ~ogUeL~.

M:a.ranhão:
Clodomir Cardoso.
Crepori Franco.
OdUon Sosres." .

Luís Carvalho.
_lúonso Matos.

Ceará:
Moreira. da Rocha.·.
Almeida. Monte.

Rio Grande do Nol'te:
Georgino Avelino. .
Dioclécio Duarte.

Paraiba:
José Jofili.

._- Pernambuco:
Etelvino Lins.
Jarbas Maranhão.
Geremo de Pontes.
Oscar Carneiro.
Barbosa Lima.

Alagoas:
Teixeira. <ie Vasconcelos·.
G6is Monteiro.
Silvestre Pérides.

Bahia,:

Pinto AleiAo.
Lauro de Freitas.
Aloisio de Castro.
~egis Pacheco;
Negreiros Falcão.
Vieira. de Melo.
Etmápio de QUeiTOZ.
Fróis da Mota.

Espírito ~ Santo:
Atílio Vivaqua..
He1U1que de Novais.
_\rl~a.na.

Carlos Lindemberg.
Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.

·Distrito Federal:.
Jonas Correia.
Jos-;- Romero.

Rio de Janeiro:
Pereira. Pinto.
Eduardo Duvivier.
Paulo Fermmdes.
Getúlio Moura.

.. Heitor Collet.
-Brlgi'Cio Tinoco.
Migtiel Couto.

!dinas Gerais:
Benedi~Va1adares:
Juscelino Kubitschek.'
Peàro Dutra.
Bias Forves.
Israel Pinà.e.iro.
João Hemique.
Olinto Fonseca.
La.ir Tostes.
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Maranhão:
Ala.ri.zci Pacheco.
Antenor Bogéc.·",

::»iaui:
Esma.ragdo de ~itas.
:a.tatias Olim:pio. 
J~é Cã=.dido.
Antônio Correia.
Adelmar Rocha.

Cea.râ.:
Beni Canlilllo.
Fernall.des T~es.

Rio Grs.n<ie ào Norte:
Ferreira de Sousa.

Pars1bs.:

Adalberto Ribeiro.
Vergn!e.ud Vander!ei.
João Agr1pin.o.
J06.o 'Orsulo.

São Pa.ulo:

Gafredo Teles.
César Costa..
Sílvio de Campos.
José Armando.
Lopes ~'7az.

AtaJiba Nogueira.

Mato Grosso:
Ponce de Arrud&.
Argemiro Fia1ho.

Parariá.:
Flã.'Via Guimarães.
Mun..ltoz' d;: Melo.
João Aguiar.'
Aramis Ataíde.

Santa Cat2.rina:
Ivo d'Aquino'.
Aderbal 511va.
Bane J'o!d~::.~· '.

Rio Grande do Sul:
Getúlio vargas.
Ernesto DomeIes.•
Gaston Englert. "
Adroald.o Costa.'
Brochado da. Rocha..
Elól Rocha. . .
Damaso Rocha..
Antero Leivss. ..
Manuel Duarte.
Bittencourt A2ambUja.
Gliemo Alves.
Baiard Lima.

.- .

.- -~

Pemambooo:
Lima Cavalcánt1.
Alde Sampaio.
João' eleofas.
Gilberto Freire.

Bahia:., .
Juraci Magalh.ães.
Otávio .Mangabeira. ,

- Manuel Novais.
Luís Viana.
Clem-ente MariaIlL
Dantas .Júnior.

'Rafael Clncurá.
Nestor Duarte.
Aliomar Ba.lee1r9.
Alberico Fraga.'

Distrito Federal:

Hermes. Lima.
.Euclides Figueiredo.

::R.io de Janeirü:.!,
E.omão .Júnior. '
.:rosé Leómil.
Soares Filho.

Minas, Gerais:
"Monteiro 'de Castro. '
'Nagalhã'es. Pinto.
o Gabriel Passos."
LOpes Cançado. ' ,"
Lictttso-L.ei~~' :
"~o P.a.ulo:~~

Máric M2Sa~o~'#' • ,

, Paulo Nogúeira... ,~:: '

Ga1âl5:
Domingos Velasco•.

:!lato GrosSo:
Vespasiano Ma.rtlns •
.1000 ,VUt.Sboas;
Dolor de Andrade.
Agricole. de Barros.

Pars.ná: -.
Erasto Ga.ertner. ,~

Santa. Ca~:
Tavares d'Amaral.
Tomãs Fontes.

Partido Traõalhista
Bahia:

Luis La.go.'

Distrito Pe<::1era1:
Benja.min Fara.h.
Vargas Nete>.
Beníeio Fonteneie.

" 4 ~

.......: .

Brasifeiro :
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,.',Par1iào '::B~'iCGM :

Pémambaco:.~.:. ' ~. '~

., 'Sousa Leão,:
sérgipe:

Durval Cruz.
....unando Fontes~

Minas .Gerais: -
, . J'sCi Figueiredo,

- Artur Berna.rdes·~

P~..:.uão PO'P"..t1a:" Si~ai.:sta.

Cem:.
. - Alves Unhares. "

, João Adeodato.
Ba~., ~

_Te6dulo- Albuquerque,

partido, .BepttoHctL"W Progres:Jista

São PaUlo:
Cs.mpos Vergal.

:ruo de Janeiro:
Abelardo Ma.t&.~

~as Gerais:
Leri Santos.

São Paulo:
Guaraci Silveira.
Peãroso J'úniOl".
Romeu Fiori.
Eusé:;10 Rocha,

Parãná:
Meio Braga, .
. Rio Grande do Sul:

. Artur Fischer.

Partido Com.un:i.sta

Pernambuco:
Greg6rio :Bezex:ra,'
Agostinho Oliveira.
A1<:edo Coutinho.

~

Distrito Fede.--al:

. carlos "Prestes. '
João Amazonas.

:aio de" Ja.neiro:
-"

C!s.udino, Silva..· ,
, ;AJ.ciQe~, sabenC;a.,'

São,Paulo:
José Crlsplm. ....
Osvaldo Pâcheco",

, "

...

o SR. PRESIDENTE - A' horA do
E..orpedümte escuo.u~se e os oradores
inscritos para falar nesta fase da. ses
são g,pelain pa.$l. a. Mes2.. no 5e!ltfdo
de que lhes seja assegurado o direito
que, nesse sentido, lhes asststma. P:3.ra.
conciliar interêsSes, vou tomar'fL de
liberação de redlIZir.' a . partlI' de
quarta-fciI'a,. de' cinco para três mi
nutos, o tempo concedido' aos orado
res do Expediente . Hoje. o Sr. Repre
sentante Vieira de, Melo 'foi prejudi
cado, pC: nã.o se:r pcssivel sacrliics.:r
a ord.-em do dia. S. Ex.a vai ter po:-
tanto, paciência de agu~ar qu~ a.
Mesa lhe dê a palavras..n,a.nhã.

Antes de entrarmos na ordem do
dia.. concedo a. palavra ao sr. Jurandir
Pires. para. apresent.ar um requeri
mento.

O SR, JURANDIR PIRES - Se
nhor Presidente. requeiro a, Vosss.
Excelência. que Submêtll à. Casa a se
guinte maçã.o: (Zé):

-~uando os, Esta.<iõs Unidos àa Amé
rica do Norte realizam a mai.s pro
tunda experiência. ci"e:ntífica de todos
os tempos, e a -que mais sígnifica.do
exprime na hora de íncertezllS_ pot"
que passa O mun't'lo, a Asso::mbléia Na
cional Constituinte, em. nome do povo
Brasileiro, que' democmticamente re
presenta., dirige-se à Nação irmã. !)ara
exprlmi.r a sua: comia.::lça no: !uturo
da humanidade. .

O domínio da energhl..'atômica, como
qualquer conquista. da' civilização, é
benéfico quando sua aplicação é' ori
entada. para. elevação nl3:.te.'t'j,al e moral
das gerações' futuras, . "

...... A tradi~o' hist6rica, o - alevantado
sentimento e a esplêndida expressão
mental do povo americano, são > ga
rantias da paz universal ~stabl.lli;ada
na fôrça' da nova conquista.' ciéntffica
a serviçO dos ideais de liberdade. dos
postulados da Democracia' e da. con-

. cewão humana das relações sodais.
O Povo Brasileiro asoira -que seto.r

me um clima. de confiança- 'UIlive"'sal
ca.p-a.z de, .permitir 'a 1ndustrla,1i.u,ção·
da nova energia. como base material
para a estruturação superior da socie
da.'lie, na harmonia 1ntegra.I de' sel.lS
COI11pon-eIltes. pelo ,crescer daS possibi-,
lidades da produção e cons~U{;llte
amnento do consumo por todos 05 ha';'
bita.ntes dt( pIa!leta'. '., "
'. Os :estados Unidos da Anlérka do
Norte polariZam nessa. transformaçãO
imparda históris. eConômit:I1'do mundo.
as esperança.s dos POV:J-S não perver
tidos pelaS pa.1xôes dos ód10s secula
res ou perturba-ã.ores ;tlel0 imedia.t1smo
ingênuo das expansões im~ria.U.stas..
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Se a. descoberta.' d:3.: eIte;rgia tér
mics trouxe nata.. a. humanidade o
progÍ-essoespeta.eular' da. re:v:.oluç~o :;n
d~truu.odouúmod~~n~aa~~
trará ..a.. mutação com'pleta.· lliI.S rela
ções' sociais· ~la elevação do mver
econômico das massas· pop.ul3,l"es'e os
fonda.1nenéOs ma.teria.is para. expan
são- co.ntinua- do· bem estar coletivo.

Certo do ê:tito dos ~·tests!' de. ontem;
() .povo b..""3.sileiro _afil:ma a. sua.. con
fiança em que. a. nova d.escobe':'ta _seja.
enr,amjnhada- para obem:.cre~teda.
civilização e' para.a.. !elicid'lJie humana~

Sala: das Sessões,' em 1 de julho
de ISo!6. - !ura.ndvr-- 1?ire.s.

o· SR. PRESIDENTE - Os senho
res que coneordam com a; moção de
COngratulações. apresentada pelo -Se
nbor Repnsentante. Jurandir-, P~s~
queiram levantar-se (Pausa..) ..

Está. aprovada.

O sR. 'CARLOS :MARIGBELA -'
SI'. Presidente, peço a palavra, pa.ra
ju,sti.!icar o. voto da. b&nc.ada comu
nis-ta.~

. OS&.~--Tema-pa
layra o nobre Represents.n'be.

ti SR., CARLOS MAliIGEELA 
Sr.. P.:residente; pedi a pals.vra. pam
ler e enviar· a V. Ex.Do a. seguinte de
clamção de voto:

A bancada comunista- declara. que
votou contra· a m()Ção de congratuia
çõés ao'gOvêmo amerlca.no. apLesen
tada ..pelo nobre' deputado, Sr. Pires
FerJ:"eiIa, pe-lo êxito às.' ~riência~ da
bomba atô:clicr., porque entende que
a energia atômica. deve ser colocada
11 s.ervjço. da. Paz' e áo.' progresso.. da
humanidade. constitu:i.ndo patrimônio,
científico· .~ todos os pcvosdo mun
do. Não jeve ser e1a.-, utilizada. eomo
azma. de, guerra. a.. serviÇO. de grupos
ou. gQvernos.: já qlle assim se. dism,:"
tua:ria..a finalida.de d&ciên:cla. deiXan
dO de ser a... energ1a, atom1ca fonte. de
desenvolviinento do.s, ~vos. para.- cons~
tituir um terrlvel f~..or" de d.estruição
~ certs:mente. de op~.,

Não vemos na.-.-- expertl1cd.a. de ontem
no atoll·de· Bildnl nenhUIna.. prova de
que· a energia' atômica.. esteja sendo
utilizada. a. serviço do progresso da
humanidade e, sim. a- am~ da- 'sua.
ut'\aliz:açoo.como iIlS'tl'um.ento de guerra.
Noo vemos tam~m" pOr- co:os~üêncla.
motivos para. congratulaçÕes. A-o cor...
aário. mais que nunca faz-se n.~essá~

rio lutar pela. paz.. e contm o mono~

pólio da. utilização da ener[;i.a atõ-
:mica. . .

Ao demais o teste da·bomba atômica
foi precedido de intensa: propaganda.
psicológii::a de gue:r:s. e eonstitue. na
llrática. U1l:!3. inopOrtuna e- inj-astüi
cável demonstração de··fõrça. quando
se procura consolidar a paz através
do o..~anismo inte..~ional destinado'
á garantí~lo: ,s. ONU. "

E. por fim. si'. Presidente. não en
contram<lS no noticiãrio já publicado
a. respeito da experiência. d~ ontem
nada que afirme que tenha ela resul
tado siquer num ·êxito científico.

SaJa das Sessões, 1 de julho de 1946.
- Ma:lLricio Grabois. - Joiio A1lUZ
zonas. - Jorge Amado. - CarZOs Ma
Tighella. - José· Crispim.. -. Gregório
Bezerra. - Alc~ào Coutinno;---.J,;1au
dino José da Silva. - Agostinho dli:'
veira. - Joaquim Batista Neto.

Era c que tinha. a dizer ~ CVuitQ
'bem,)

O SR. pRiESmENTE - Continua.
em discussão o projeto da Constitui
ção. T~ s. pa.la.vrs.: ().--Senhor.. Ore
gorio l3e.Zena.....~terminar o 'seu
discursoanterfor. . .---._ ,

O SR. GRJEGO&10_ BEZEâRA::'--
Sr. Presidente. Srs. COnstituintes. con~
tinuando .miMa, tese a respeito: do
voto para os analfabetos e ~ ~ças
de pré de nossas ·fôrçfl,s)u·znadas, ve
nho trazer aJgunsdocUm.entos e ler
emendas de mipba. .b~esda- ao pro
jeto de Constituição. '.

Na últ1:!D.a. sessão, disse eu que o
atual Presidente da· República,· Argen
tina se Inani!estara favoro.vel ao dI
xeito de vot.o a. todos os m1lltsJ:es.

Para mell1ar esclarecimento. do as
sUnto. passarei a ler o que' diZ o Co-
ronel Peron. . .

..... .A disciplina müit3r não- se oPÕe
à liberdade de pema-mento~ polí~

tica e religiosa dcs- ~eus memJJros-
lnStuguran.;io o 80,0 pe"Íodo. par

lamentar. o Presidente" l?eron di
rigiu-se aos se~dores e deputados
expondo os proPósitos que- 'o a.n1~

mam. na. gestão do. Govênlo~ En
tre outras coi;;as.,Peron disse su
fa.vorável Do que os membros. do
Exército. Armada. e Policia- exer
çam o direito·de voto~ "Não posso
terminar minha re!e...--êncla sObre
os propõs!tos. relac1ons.dos com o
ramo da guerra. - disse - sem.
fala.r sôbre o ato de j~t1ça.que

pl'etendo :realizar~ submetendo. à
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vossa honol'abllidade",a modifica.
ç§.o-doartigo 2.Q da Lei n.o~8.811,

que ex~lui do pSidrão eleitoral 3OG
cabos e' sa."'gentcs do Exército, da.

. Anna'Cia e da. Polícia. 'Em qual
quer ~sta. democracia. a mam

'festação eleitoral 'constitUÍ ~
"atributo de 'soberanúL ·edeve ser

exetcida por todos os cid~dã.os li
vres, 'uma vez que a 'dtsclpllns. mi
lita.r~não é a. l1be...-dade de pensa
mento nem a. liberdade pOlítica. e
religiosa de seus componentes. os

, quais -são atingidos pelos mesmos
problemas gerais nw=iona.is da
·1Xl~ma. forma que todos ,os seus
coznp.atriotas. .A melhor prova
clisso 'é que há poucos meses ,uma
nação" européia. fez- com. Que ,seus
'soldados votassem.. apesar ,de es
tarem os· 'mesmos- submetidos a.
uma fé:'rea disciplina' mllltar nos
pa.íses de ocupação".

, Agora., um doCumento, ~elativc> B.
.:F:an~a: ' (Zé) , _ '.

0-' e.nteprojeto de lei, 9.presen
tado -pelo movimento' de ·resistên
cia. -!'O!l'l'la.r; organização cen-trls

, ts 'sezn :nenhum, caráter~·avança.do,

. :r.eunindo-.em seu;seio-M:me.is di
versas tendências rellgiosss·.··cii.z o
segu1nte: .

.. - -Por-qUem sêrão'eIcltos os
de})utados? . "
, Nêsse-sentido~ 'excelentes-refor

mas já-formn reall2:a.das-' .pel(') go
_VêrDo . -proVisório,c·da.-, _''República.

• 'Fr&t1Cesa,que ·~nheceu() di
reito -de'voto às"lnUlheres,-.a.os' mi

"litares, aos· ID1'a...'"<iàs-ci~~ "
A.rt.~3.o -?FOdos os fra.!leeses

e .t6das. as'!rancesas ,·são ,i:nsc1'1
tos. ---desde" -que nascem. -sabre as

',,"liStas "eleitorais ·:ao aorwcWo d~
,seus· :Pais, não: votando- -po::éIn, se-
não:détiais· de" 2l-anos. . '

'Ora, •as colôniaS" e~a', metrópole.
:.. 1-onnama <tN"Mão .:Francesau •
~ QUer:diZer. qua1q1íer- lndi-nduQ que

tenha nascido na França: Metro-
.' _l:~tans;no ,senegs.l, ou em qual

Quer· uma. ·das ,antigas Colôms.s ou
;',' ?rQtet(.>oIados. é 1 ·ps.r,a.todcs os dei-

. .to~,-um ~1~adão francês.- em,·pleno
,.~: d.e·$eusdire1tos,civis e pc
'-liti.~os.igU.al- s. qualquer· pa..~en
--se••~edds.dão.-.seja. na.sekió na
. ·Eu,ropa ou. na. ,A!rioa. -seja. b..""a.1l-

co- ou -negro,-seja.-letr.a.do OU' anal...
:fabeto; é- um 'e1elt.or.in.scrlto desd.e
o dia. ,de seu 1lssclmento-e- er.tra.,

, a.utomàticamente, no g&o' -eiêsses
direitos tão logo atinja. a.-1da.de de
21 anos, esteja'esta.belecldo. ou em
Viagem e.!riza o -anteprojeto. da

resistêncià: "Estamos -todos de
acõrdo com -essas reformas". Isto
é:, :re!ol1Xla introduzida. ·durante o

, GoVêrnC:; Provis6rto do ~ Genera.l de
. Gaulle, reforma. que a nação exi
giu. "}:>or:que- con-espondia AOS an
sei-os ,ge:r~is :de UIn Wvo, culto ~

politicamente ,amadUrecido :-que
compreendeu. ,depois dos tremen
dos sM.tif!<:ios impcstospe1.a. in
vasão nazi-fascista. que uma na
ção s6 );>Ode se~ vetd.a.de!ra.mente
:forte quand.o dirigida, por um C-o·
'Vê'rno Po})U1ar e G.'..le Govêrno Po
PuI&t só é possí't"el quando eleito,
~e,.ln:ente.·pela m.&ioria da nação.
Para. jsso, porém, é preciso que
essa i maiol'is vote.· nã.o se lhe
mando -D'lil e wna diticuldades.
atra.Vésde resttiçóes odiosas in
,<;~pazes 'de resistirem à. menor
,análise do bom.' senso e dosma1s
comes1tihos princi?iOS de justiça....

Tenho em ..mãos. SQ'. 1?r~dente,
alguns. .memoriais de soldados e ma
Xinheir..os,.pleiteando o direito de voto,
e outros ,documentos -tlue~ ,entr~.gQ ã.

. Mesa, para. transcrição ,llosAnais.
. Peço, liéença, 'agora, para ler algu

mas, emendas e respectivas justifica
çóes, qu~ a ·,ba::J,cada "ccmúnísta .apre-
senta .por .meU in~~rmédio. .-

"Suprimam-se o art. 1Sl> e seus
iucisos--I;n'e m dóP:rojeto Cons

-titucio-nAl e ln.troduza-se em seu,
lu.:.noar um parágrafo, único ao ar
tigo 149,0 qual de'Verá. ,ter a. se-

'~,guint.e redação: ,
',UNão pOdem -. alists.r:"see}eitores
'~sque -es-te-js.p1tempotá:r:ia ou de- 

, finitivamente•. privadGS dos ~ei~
tos políticos."

, justificação
'- "Os 1nclsos cU,is. supressão p2"o-

llOml)s exelue.a:o. da pa.1'ticípaçãt;l na.
',vida po1ítica~da Nação 'OS' que não
sabem' ler; e 'e.serever. os' que não
sabem fa1S.r a J1ngua I:t2tional e
os Dlllitares em: serviço ativo. sal
vo os·'oficiais. 00 .aspha.tttes a. ofi.
dal e OS' alun~'das- escolas mili
tares supeno~es..

Tais -1"esttiçôescQmpt"om~tem..o
'direltotund~tal -do c.idadão

, que' e ·escolhel" ·se\l& .m.a.ntla-tários.
...somente. pelo 'Voto amplo e ex
tensivo a. tàdos --os nacionais- é pag..

, sível' -crla.r o- regime, -demOCl'át1co,
isto -ê,o, govêmo da maioria.

-Nada- 'DUlis' injusto do -ll.ue se
subtrair o eu..-eito de voto aos anal
ofabetQs. 'Nós somos,- ou:pelcr me-



:nos de3ejamos e fazemos' todo o
empenho em se!' Ull:UI. D<>-InOO1'a.~

·eis.. Ora, um. GovêrDo democrá.
_tico, fora. de-dúvida, sõmentepode
se fundar no Povo, na sua. expres
sãO mais ampla e efetiva. E' la
ment.ável dizer. mas atada -b:>je

- é muito elevada a ye:rcentag~m
~. dos brasileiros que nàO sa1:>em ler

e escrever. De acôrdo:com levan~
tamentos estatisticos, recentes a
pereentagemde alfabetização da
nossa população ·ainda é muito
baixa. -.e revelam que apenas 43 ':iõ
das pessoo..g, com ida.de superior a

.dez anos sabem ler. Esta cifra de
monstra que op~'lalecimento do
primeiro dos iJicisos, cujareti

·rada . propomos, a.ca.netarâ a ex-
clusãO da' nossa viela pOlitica. de
5'7 % da. nossa população, circuns- -
·tância. que·desn.a.tura por,comple
· to o eonteúdo democri.tico das
_decisões dos nosos comícios elei-
torais. Dessa forma, a soberania.
do Povo, 'pela ma..ntrestaÇão do
voto. se entraqueCe por D.2.o ex-o
pressar a vontade da maioria: 'ete:'
tlw dos nossos patrícios.

Mas não é só .. Entre Os· anal-
· tabetos se eo.contrs.In precisamen
te os-trabalhadores 'do elto~ os se-

· ringueiros que arrancam com o
risco da - próprls... nda.. '.as rique
zas 'do Vale da' Amazônia~,os va
queiros do ~oFte.:do N'órdeste e
dos ,Pa·m:P8.5.- os tra,.baJhad~s dcs
engenhos. .das·, usiDas :e doS ~
tios' ,outros,' setores. cdo nosso, par
que industrtaI. em Sin"..eSe', tOda a.
maSsa laboriosa; ,que.. efetivamen
te, concorre 'CoMS .-maior- par.eela.
-de esfôrço :para.: 'o; 'grandeza. e o
progresso do Bl'asll..""':·'<, . . ~

AcresCe, ainda. que os an.a.lfa.be
tos e os 'Que· não falam a língua.
nacional,. tal.cOmo os demais ou

, . .tros pa.trlc.ios~Otêm.a.Smesmas óbri
-gaçõeS tio' que. toca. .ao pagamen-

. to das tributos. 'públicoS: e na pres.
tação ,de serviçO: IIlilj:I-..,ar e. no ce.s:.
de', guetta, ,são' chamado!' a de
:fenc:1er. COI!l"o'SéuSane:ue' 'e a sua.

. vida. a. integrtdade ~'a honra. na-
ciona.1s ' '.. ,- . .'

Alénl do niá1i' os fuclsos imPUg- .
nsdos . eearretam' umarestrlção
·nos direitQs-- -politicos dos analfa
betos lntelmmcnte injusto. se há.
brasDeiros que não sabem ler. ou
que nA:o fa.lam. 9. .l!ngua. nacional,
não se pode -Imputar a. êles a cul
pa. dessa: de!iciência. mas aos pró
priospOd~ públlcos Q.ue nlLo

,mantivemm.como ainda agora. \
não ·ma.ntêmJunl n'llmero de es-

~ coIas netessártas à aprend1za.gem
de tOàâ., a nossa população, em
idade. escolar. - ..,
" E' de se ter em vista. .também

;que. mesmo entre os paises que
contam com·pOpulação alfabetiza
da em,mais alto grau, como 8.
França. os Estac.os· Unidos e 8.

. União Soviét1eá, é asseguradQ.. o
_. direito de voto aos analfabetos.

E.' Se tà.l acontece em pa1ses de
nivel cultura.! mais elevado. com
maior ra.zã,o deve o direito de vo
'tar 'ser outorgado a.os nOSS08 pe.-
trlc1ÔS:analfabetos. .'
F:b:la1mez::te~ entendemos que o

cidadã.o que vota serve nã,.:) sO
mente aos pa.rtidos·po1iticos,~masa própria Pátria. ,Enão é po;-' ou
tra razão que consideramos -, deva
ser o "'!iireito de ,votar amplo, a .fim

· de qu~ os governos.~ossa.m de fa
,...to ser a expressã.<Lda. vont3.de -de

maioria. do Povo. -~----'
Umaoutrâmedid,a;iIíjústa. ad-

• mitida no Projeto ConStituc!onal é
a que eXiClue do direito de se tor... .
narem eleitores os -militares em
.serviço a-t!vQ.,excetuad-os apenas OS
oficiais, os aspirantes,a oficial e os
altmosdas escolas milltares de en
sino sUperior~"

, ~mente estranho que ainda
hoje se· ]Iretende,:..excJuir_os sol~
dados.' Diarinhe.iros, cabos, sargen;'; .__ .-
tos e sub-oficials do direito·· de su
frágio., ggges,nomeos;. antes de se..

~ ·rem· cliD.ma.dos. ao.. serviço da. Pã..
_'. trla, .são-a.s alavancas da. nossa ri

, quem. dà -nossa,' p:o.,-pendad:e são
· oS braços qtiecultivam.os nossos

, '.- campoS. qlle 1ilàv1meIltam as nos..
.. ';~ sas ~..IlaS.:~ nossas fá!br1cas. os

. nossos·l:1eios: de.transporte~· Não
O~:lte isso, uma. vez.'1nteg!ados
.na,·~se.r1l!à ·perdem. por assim <ti
zer, o 'seu .mreito àe ci<iaAanis..

Pod:er-se-á Cllze~que a restnção·
prevista. s-e~ tunda no resguardo da.
cUsclpllna militar.: Mas tal. não .se

.-- ·ver111ca.- , ". <,
c " se há. discIplina entre -·o-sol
-dado eo sargento, a mesma. Situa
J~'âO se l'egistra entre o tenente e
,05- se~ . superiores ' 'híerá1'qUicos.

· entre oeorone! e general, ~entre
.êste". e ·o·:MiI:üsté.."io da Guerra, e,
por :rim, 'nem êste último escaps..'"á,
à hierarquia;, pois que está. subor
Çlnado', à..autorldade m.áx:i.ma. que
e o Presidente da. República.

E Iláõ se diga.' que s. concessáo
,., , do. voto a.os militares tl'ará. a.trites

:l8. caserna·e que os Soldados· pP.s
sa."1:lm S· disc::t1r pol1tics. com os
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oficiais. 3á hoje 0$ oficiais e:x:er-'
eem o seu direito de votar, e, nem
por isso, há !lotkia. de discussões e
debates por motivo político, entre
'tenentes, capitães e ge~er:tis.

Nã.o éde rna.1s referir o .ma.gni
fico exemplo que, no período mes
mo da gUerra., deu a demOC1'a.c1a
N-orte .Americana. Nos Estados
Unidos' os militares, de tôda. a ca
tegoria.com.pa.recemà.s eleições e
sufragem, os nomes de' suas prefe
rências. Ainda. há pouco, em época.
,em que ao guena estava. !lO seu
curso, se l'ea.1izaram as el~ições pa
ra. a. Presidência da Republica e o
EXército Álnerica.no,por todos 0,5
seus elems>...ntos votou e não se re
gistrou a mais 'leve perturbação na.
disciplina IUllitar.
, A restr1çao que oProjeto Cons
titucional, criou aos elementos 5U-

, balternos:do' Exército, da Ma1'inlla
"e da Aeronáutica, além de :a.nti

c.e:nocrátlca é de todo injusta. "O
soldado, antes de ingressar na ca
set'na, muiúas' das vezes já é ele1-

. tor e pOr ter sido convocado para
prestar um <:tos seus mais, sa.graqos
deveres para com, a Na.ção per~ o
exerclcio de um. direito, .que antes
'Vinba"1egitinlante .des!~ndo.

~.:.:. 'Ém, relação ao' sargento, sub
,-. ,o. oficiais e· subtenentes, .. a .situação
'" ainda 'é ,m8.!s' .sbst1r"Cl.a: A esI)Ôsa,

. 'OS!iJhos. a J.a.va.deira.;:a cozinheirs.
a' doméstka. em!1m,-dos sargentos.
sub-oflcia1s e sUbtenentes, votam e
êStes. que são os'chefes de suas ca
sasque sàó' os responsá;veis pelas
suas subsistênctas que' são os ti-

,~~ de funções- -conquistadas
, pelos seus· :esforços -e pelos; seus

.'~. merecimentos nã.o podem exercer
;tais d11'e1tos. _
·"0 EXérdtô' ê uma escola da ci-

·visnio de pa.triot!smo· 'e .de 'Yalori
'. :-zação' do homem.' Damos', .nêst.e

sentido' o nosso próprio test~mu

~ ·nho ~ Vários' dos signatárlos desta.
. ~'. emenda fora.m. solciados e alguns

'.: 'stê não sabiam Iêr,:·nem escrever
. -Q1laJldo mgressaram ::lO '·hército.
. .Na:et:.se.--na aprenderam a 1.&; apri

moraram cs 'seus sentimentos oi
, ... 'i1ccs e' patriótíeOs 'e se tornar.cn
..... 'mais capazes no desempenhá dos,

. eneaxgos.·Essa é certamente a si..
· tuação 'de mUitos brasileiros, que
no .Exército, recebera:xn'as 'pr!:nei..

'. ~,,) %S.S lições' de bras1ll.rlade~ de com..
-, Pl'een&i.o de deveres e de msior

ca.pae!:taçã,o para os encargos e pa.-
·ra. a..-luta. pela vida.'

Por tudo isso, nii.o se justitica. que
se iIIlpoDha.m restrições aos br.Ls1
leil'os retira.dos, momentâneamente
da vida civil, para. as atividades
militares. Tal restrição chega a.té
a_ ser vexatória, pOis que importa.
na. suspensão do ciireito civico, pre
cisa·m-ente quando. o cidadão é.cha
mado para o serviç<> da Pátria.

Dentro do sistema do) Projeto
Constitucional os. padres e as frei
ras têm direito a voto. Não com
batemos essa pr-errogativa,:mas ,é
profundamente chocante que se
assegme tal direito aos padIes e
freiras, que até estão sujeitos a vo-
to de obecliêndaà. Igreja~ que é
tl!IUt entidade estranha-ao Estado,
e' se negue '30 faculdade d.e votar e
e de ser votado are nossos millta
res. Su.b-ofi~is,_ sargentos, cabos, ....,
praças e marinhclros.. '.

Nessa. contorz:nidade, propomos
sejam. retiradas do textQ da nova
Constituição a s~r votada por esta
AsSe1Ilbléia . Nacional Constituinte
os dispositivos a que nos reporta..
mos, mesmo porque somente se
concedendo o 'direito de vo:t;o a to·
dos' os brasileiros, que constituem
rea.:ln:J.ente a Nação, estaremos agin
do de fato p-ara. tornar o su:frágio
universal ptéVisto, no s.rt~ 152. do

.. Projeto' Constitucional uma. reall
dade:e por ~ forma, ~otanda o
Brasil com' a Constituiçao demo
crática que o seu Povo reclama•

. , . f ~

~"Acrescente-se ao·a.~. 13 do Projeto
constitucional ,dais .parâgrafos, nos se-
gu1ntes têr:I1l)s:' '"

(IA praça. de pre-, depois de ctn.
co ànos .de' serviços tem. direito &.
estabilidade e somente poderá ser
excluida, a :pedido, ou~ em conse
oUência de condenaçao, passada.
êm julgado.·s :pena restritiva.' di!.
liberdade' por' tempo superior ao
dois anos., ou quanao,,:por Trlbu
nal Militar,' cOnlpetente e de ca-

'l"áter pennanente~ fôr, nos casos
definidos em lei, declarado indIg.
no de pe..."'manecer nas classes ar
mad.a.s''-.·

'.1 A praça .de pré Ctlnl, cinco ou
. 'mais anos de serviço terá.direita
de acesso ao ofic1alato, estabe1e-,
cezido a lei os· me:os para. lhe ss-

, . segurar. a nec~~. in..--trução.,

J~ficai;lio.,

O direito à esta.bilidade· que se
procura assegurar à praça. de pré
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é,.:wna. 'l'eparação,.Q.ue..de.hã. mui
to. se :.àevE4-ia~ter .:concedido aos!

.' ·Inilitare; <subalternos. 'E' um di
l'eito· (lUedeveser ,c:onsar:rado.
·l)ois ·não 'é justo.que () ciciadã.oque

,s'e integra na' vida· roilitar fique
,ã. margem de· garantias, ,..que s§.o
conferidas ,às demais c1as:ses que
constituem a nossa· Cstrutura·ec~
nõm1ca e social

Com ri PriÍlcipio da: consc;ição
miUtaI' , .que .:.adotamos" ,o quadro
do nosso· 'Exército.se renova a.nlJ.al~

· mente,-.com.s.cesso des.. no.-os com;-
'critos, que substitaem os: convo

, cados.da. . <:lasse .anteriormen.te
, chamada _às .fileiras. ,Essa oear-
· :rência. cria. .para. .0 nosso Exérdto

a:. possibilidade :de .dispor ,pe:l1la
'nen~mente. de' :,dois -Q.:ua.dros: 
um de caráter efetivo.. -formado

"}Ielos que .abraçam a pro!issão mi
. .;1itar; e outro de ren(]~ção p~rio

" dica,' que se constituidoseIemen
. tos que, cada ano. ·são incorpora-
'-àos à'-caserr.a.

Ein' relaçao, aos qUe..inteiram o
quadro.perma.nente. e~q~eexercem.

· em. caráter efétivoa. ..pro.tissão nli
.litar,nãà ·é razOárel ,que. se., lhes
,negue o diie1to ~e :ésta.bill.dade.
A.~entê é :fr~üente. o :s.!asta-
,menta. de saxgentós;músicos, fi ou
tras· -praças .de, pré. depois de te
,l'em servidonqve e mais, anos nas"

· corporações militu'es. E:. assitn, ..
InUitos pstricios depois 'de· terem
dado àsnõssas ·fôl'Ç8S armadas c
seu melhol" contingente -óe"esfõr-

'. ço. e -de- trabalho são .. excluidos.
, sem mot~vo aceitá.ve~ e;dessa. tOl"

ma, . obrigados a rea.daptar-se à
Vida civil. Essas ·ocorrências. além
de injustas.: tr;azem. oS 'maiores
prejUÍZos .para. a. segucinÇa eco..
1:l61::rl.ca e· para. o bem. ,estar das

· suas famtlias. sem. se perctu de
vLsta ta1nbém que - o p.-."""Ópno in
terêsse das classes a.rms.das inrUca

,a con.v.eniência da. .p'~cts.
.desses elexri:entos'bém...!onnados e
lnstruidos' das ativ1dadesmllits.-
les.. . .
. -:Noque concerne no segundo
'~tivo ,:proposto. devemos ter
presente'que lnúIfieros soldados,
martnheiros; cabos, .sargentos. sub--

"of1c1a1s· e "sub-tenentes 'das~ tÔfc;s.s
a..-madas"1'evelam. na. caserna. ex
celentes qualidades tA1U.tàres e de

. cama:ntlo. Durante êsSe. pelÍoóo
. demons~r v<X:.ação e,', espIrIto

. militar _no ~.ma.is ~ ::I.lto ~au e, por
· isso .mesmo, 'r~une:m ,as,J:!la.ÍS po
, sitiv.as., qualida.d.es pa.ra, c exercício
· do' oficialato. '

, .
.-Além ,do·maiS, onosso:i:Kêxcito'

tem· u:=a.agrande tradição, demo.
crática e sempre, cOIl.tou em seu

· .quadro de oficiais com eleroentos
proVindos d-e tOdas .as camadas de

~ Povo, inclusive ·das classes.ma.f.:;
'bUtnlldes. -Por outro lado, o-aces
so ao o!iciaIa.t.ocdaspraças d.e· pré.

,.que tenham manifestado. \'é:rda'"
deira vocação militar e qualidades
·efetivas de contando éuma,-me"
·dlda, que 'interessa ao·· próprio
Exército, de . vez que lJossib111ta. ar.
incorporação. ,aoreSpectiyo~ qW1dró
de' elementos com oslll:l.1s reais e

, positivos atributos' pal"B. a vitta.: e
· as .a.tivMades da caserna.

-.:El' pois 'urna.' tra.diçã.o do mais
· alto a.lcance e:do.mais ele\7S.do sen...

tido ,democrático;do nosso. ~érC1~
- toque se ·PI'..ocura ,preservar e

manter, . .em .provelto:~.do Povo e
nossas: prõprlaS .instituições. mlli-

· -~ taxes. " . . '.'
. Para-, mQS~r,' como ~s sargentos. '-os
1:abos.,e os ;saldados são·m~o..'"'eSde
todo alIlparo,·passO·"3,·:!tr-~ ci
tações-, :feitas :p.elo ' Sr. :Ge.uera1 Mas
carel).!"..as ~deUoraiS, .:·que.-melhar do
iiUe-l:l!nguem~ ':teconhece-e prOc1ama. o.
valor· e '·~efldên~fa. :..dos boSsas, <:om--
,batentes nos camljos-ij~

. "50!dac10' Monso "déMe1O. ·~-!.o 
'R,.I. -~. ~,Esta90;: dc,Rit).I.E:m
23 2~ •. . _ .:. '.C. '.

A' ~lta.C}ão, dêsse soldado'.tem àu
:::plasign1:icação.UJna. vez que exaJ.
: ta n§.o sã· o ,valor combat1~Q da.

gente brnsile1.r3.. comO.Q .profondo
amor. às tr.9.c11ç~de nossa.' terra..

-. -A sua. subA~de atacarà. ~-e se
· .apOSSa".""9, 'do ·.ponto -cotado·958.
Ma.uter o· terreno, c~:niqU1s.tad.o a
todo-,o cl.lStO era.a·CondiçãO~~

· para. o ·.prosseguimento .das ;Ql)eI'a-
· .ções do' ~ento, 1Uesmo que lhe
,custa.sse ÇJS 'cma1ores sa.cr1ticlos.

·- ~:Yel'ns.cle-beIn sab1a' o--solaado
Melo.-. Tanto-que luto~·mw.to, 'lu

·.,tou.den~te para. Que~todOs
OS .eont11l.--ataqUes . ls.nçS.das ~ pelo

_ 1nitn1go. com. o 1ntlJito 't1~~~reapcx;
sa:~sedss, posiçÕeS perdid.ast. tos
sem. . rec:.b&çadOS.

. ~re.m.-JluatfO d1c.s~4e. tenaz es...
torÇO, coroado..:·Ale ".co=teto êxl.tol

· conservando.~,.sem.~
.a J)UI'eZa elas, aç6e3 dos' homens de
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sua têmpera. ,E tanto isso é ver
da.de, -que de uma. feita, quando o
seu Ccms.nde.nte de pelotão se des
locara com um Grupo de Combate
para. uma. ação nasproximida.des.
o soldado Melo. como o observador
~vançadode seu grupo, pr~en-

. tira que cerca de 60 alemnes' se
aviz:iIlhavam da :posiÇão. sem per
da. de. tempo. comandou o fôgo do
pelotão, solicitou ao Comandante
da Companhia apoio de fogos de
artilharia, enquanto simultanea.
mente: fiscalizava o consumo de
munição Só permitindo tiros a cur
_m.·distância. Numa legitima. ex
.plosão de sentimento de responsa-
bilidade., na. :fase mais .critica. do
combate', 'gritou com tôdEi. a fôrça
de seus" pulmões, para os. seus

, companheiros empem.'1ados:. "quem
,.'recu~r eu fuzilo".' Eie mesmo aba

tel:1, ~". tiros .de fUZil. U.t;n inimigo
a..-rmacio· de metralhadora.; ,.
~um: brásileiro"que ali 'estava.

defendendo o nome da tropa brasi
'leira ;e honrando as bclas tradições
da nossa gente'.·. '

Mais tar~e foi feril1c por' esti
. lhaço de granada e :evacuado pa.1'&

o Hospital.: ~; '" ,- '.
A "açã.o~'excepci.onà.l· do 'soldado

.Afonso' de ,Melo .traduz na sua
grandiosidade, as' ms.is perfeitas

; -wtud~ do soldado. do BrasiL

'? Cabo" Maniíel-Chàg.8,s~ do 1.° &.:1'.
" --: lG,~.::105~272. ·Estado do Rio.

o •• • Em 23-2-45- .
. ~'.:"" ,- ,. " .

.Já no. C"..trSo· .do a.taqu~ do seu
..- Pelotão à posiçãa'~de.La Serre,. se

distingu1ra, 'pelo.ardor combativo,
-o Cabo: Chagas. Todo o esfOrço

empregara. o seu ânimo 1n!1eT.1vel
de brasile1J:opusera em· jOgo· para.
qUI1 a posição fôsse conqu1.sta.da- 6
ma.:lt;da. Suportara. -.contl-a-ata.
ques e trabalha.ra para 1"eChassá
1?S- ·E .não parou aí a. sua. ativi-
Qade. ' -- -

. cert,a. vez alcançada· uma posi
ção inimiga. passoU ·a observar 'OS
arredores atentamente. Notou .que
dois alemães se ar;rox1mavam, dei
xou que ambos chegassem à porta.
do abrigo .. Neste instante, a.pon
tou-lhes a. e.rm:o., fê-los prisioneiros.
Um 3.0 atirou-lhe uma. granada de
,tnã.o, Que não o at1ng1u. E neste .
ritmo prossegu.tu a soa ação, em
benefício do cumprimento 1i1tegra.l
da- missáodo Pelotão.

~A' ação serena. inteligente, s. ca.
paddade prof~. :onal, o desassom-

bro, a. nação perfeita. do· cumpri
mento do dever, tornaram-no um
exemplo bem digno da tropa bra
sUell"a.
3.° Sargento Zeferino Crepald1,
do 1.° R, l. -lG - 188.356. Dis-
trito Federal. Em 23-3-45: l:l

.A 8.20 Companhia. ·chegara. no àia
anterior à. sua atual posição. e o
terreno lhe era inteiramente des
conhecido.1 Logo no dia seguinte,
'às 7,00 horas da noite. destaca uma
patrulha. sob o comando' do sar
gento Zefe.~o, com.·a missão de
:reconhecimento àa. região do ponto
cotado 770, e, se possível; captura
de prisionei!'os. Cuidadosamente
éle parte em cllDlprimento· de sua
delicada iníssão' ~ Prestes ao' alcan
çar o objetivo, é subitamente colhi
do "por fogos de metralhadoras
vindos de três dixeções, e por' gra
'.nadaS de mão. Simultâneamente
esboça-se 'Uma tentativa de envol
vimento da patrulha. NesSa fase
critica. seis homens jazem fendos.
sem se perturbar. o 6a.rgento Ze-

. ferino tonia ..posição com o cabo,
abi:'etôgo contra a posição inimiga,
atrai sôbré, si a ação das tiros
.contrá..-ios, e' providencia a evB.
-cuàçãa. dos s'em subordinados atin
gidos. O' apoio de um Grupo de

. Combate afasta o perigo do en- .
volvimento, mas a tarefa. c!e sal-

.-vação dos homens ferido.~ ainda
não eStá. ternllnada•.

,Logo' depois de iniciad.à. essa. ta
refa•. forte "barragem a,mterrompe;
faltam dois fer.i<ios e o cabO. de
saparecido du.'"SJ:lte es~ crise. De
pojs de en.v1dar os ::nro.ores estor
ços.' o .'comandante da. patru1h&

,c'oDSegUe encontIar os dois ferides
.e dek-nnina {) seu '~nsporte às
noo,ss;asllnha.s. Fa.lta.va-1he o ca.bo.
Onde encontn\-lo? O sargento Ze·
ferino resolve não regressar às po
sições amlgas enquaDro não tiver
esgotado todos os recursos_ Du
rante Q' noite inteira. em situação
muito perigosa, busca, sàz!.nho, em
tôda a parte, vasculh&. o tette:lO
;mImo a. palmo, senda, escuta, e
já alta. msd1"UgSda., ?ê que é bal
da,do todo o seu a.íanosü trBbalhO.
E sô então regressa à,. sub-un1da-

~ de. A sua.. notável tarefa, inteli
gentemente conduzl.ds., se nos
custou um. extraT...ado. revelou, de
outro lado, as pOSições de metta
lh3doras, facl11tou o apris1ona
menta, 'pelo Grupo de refOrço, -de
três alemães> e revelou também.
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um . soldado· brasileiro' de alma e
coraçã.o. ".

A formação perfeita do comba
tente brasileiro está. roda 'conden
sada neste brilhante exemplo do
Sargento' Ze!-erino. Imitai-o.

..: 'Agora, o :.0. SargenteJoão Gui
'1herme Schultz, do LO R. I. 
Rio' Grande do Sul: En1.23-2-45:

o objetivo do seu Pelotão, era
La. Sens.. no ataqne da. sua ela.
contrn. a linha La 5€rra-Cota 958.

, Ati:lgido o objetivo que lhe fõra
fix.ã.do, momentos· depois cai fe
rido o seu comandante. Imediata
,mente assume o, comando do Pe
lotão, age contra os eleroent<ls· ibl-

'Irjgos que tentam reconquistar a
" posição .percUda. Os alemães con
:tl'a-ataeam com ímpeto singula.r e

. o Sgt. Schultz, pelo exemplo pes
soal e pelo acionainento judicioso
dos meios de que dispõe., anula ()
esfôrço do adversário. Lutae du
rante q.uatrodias sob ínt-enSo bom
bardeio de artílbaria. e morteiros.
mas o seu ânimo não se quebra.
Assegura a poSse do terreno. con
quistado para a tropa br8.sileira..
Durante êSse perfoqo reduzclnco
càsamatasalemãs, captura 13 pri-

. ,.s1aneiros. arrancados das pos1~s
a "bazooka;" e a granadas de mao.
Nas organizações'" at-aeadas~ está
sempre entre os prlIneiros, ,que ne
las penetram para vasculhã.-las.
li: um condutor verdadeiro de- ho-

. roens que no' momento se revela.
E o seu Pelotão cumpre integral-
ln~nte ,3, missão. , .-
',' .Pela.~ca.paeidad~de comando, pe
lase1evads.s qualida.des, morais e
profissionais, alto, sentimento de
'honra 'Cilitar, revelados'pelo5ar-

.... gento SChultz. :asua,·&çã.o cODSti- ,
, tui precioso exel:nplo para. a. :F.ôrça

Expedicionária Brasileira.'
'. Sx~ .Prcsldentee: Srs: ,Representan
tes,mantadêSses ·tato:; ,concretos pu
blicado<~"~m bOletim. de.coml:late pelo
Exmo. ·Sr. General Masca.ien.h2.s de
~Grais,. v~ós que tanto. soldados
~mo "I::&.bos, sargentos e sub-oficiafs.
nos momentos mais CJ'iticos da vida
nacional, souberam ctmlpnr rigorosa..
mente com seus deveres:- .Muitos exe~
cut:irsm tarefas além das pr6prias
possibilidades humana.znente, segundo
supunham 'seus coms.1!dantes..Assim,
não se pode·' negár 'a,.' ês~ heróloos
soldádos ,o direito do voto.
,Nuína.-:nora e:in que tod<lS os clda

'liãospreeonizam a dezn-oc:ada, justo
~'que, se CO!lceda~ bl· ài."'eito a: ésses,

militares, visto ha:veremrevela.-do qua
lidades excepcionais. Isso constituirá
um incenti'vo para que prossigam com.
o mesmo1dealismo, servindo cada vez
melhor. à Pâ.trta.

Não n05 esqueçamos de que, se hoje'
falamos, nesta. Asseznbl~ia> ~' demo
cracia., o fazemos, graças ao esfôrço
<lêsses bravos, que esmagaram as fôr
çs.s nazi-fascistas. Temos,' pois. uma.
<lívida. de.-gratitlã..o, 'para com'os nossos
militares, até hoje privados' de votar.

E, a respeito' quero citar '3, -Carta
Coilstitucional de 34, pela qual 'ossar
genros usU!rJiram deul c:tire-ito. O
esfôrçofoi"'g:rande para ~conseguiressa. \
Vitória. e' muitos 'Representantes:tra
balharam incaI1S3.velmente' nesse"sen-,
tido. . .' .:,

Acreditp que, ,reconhecendo o direito
<1e .voto às, pràças de, pré;' estaremos
]:lrestigiando o ,'nosso glorioso' "Exército
,e ccntrlbuindo ,para. que, cada. vez
cresÇa,' mais no' '. conCeito em quê já.
é· tido. , .

.}1: jusro: portanto, qu~, a Asse'mbléia.
Constituinte. conceda a<lS militares a
que ,aludo o dire1to--de-.cldadaDia por
que tanto ·anseiam. Quanto, ao· seu
ingresso nas escolas de' ensino supe~
nor, é de tôda justiÇa. que -o govêrIío
lhes proporcione, os meios para. isso
necessários., _ .

Sabemos. qu~ soldados' e sargentos
passam quatro e cinco anos .na ca
s~ e, ante~ de, terem atingido dez
-anos.... 'de ·serviÇO, "são ,~ê1:l.1Ídos.,~ sezn
que Dia"li.J"mtiiique ,~,lproeed1mento,
ao n&.o' ser «l' desejo de impedir-...qüe-.
alcsilcem B. estabilidade, iune,. v~· que
esta.: ,lhes asseguraria certs.s vanta
gens· adquirid-aS no' ~mço..-·

Srs. Constituin.tes, não é razoável
que soldados. eaoos:esar;.entos. após
permanecerem 'nas fileiras do' :E::ér
citO· diSj;)enden-d-o esfôrÇO e- energia fí
si-cs e -moral, disperdi~::mdo a mocida·
de na caserna,'sermão no quadro de
monitores, sejam afastados ,eiS ativa.
de 'um; momento ,para ·outr--o~·o .que os
força. mmm.s 'VêZes depois ele h9.verem
attngido 35 anos de ,!dad~. iniciar vida
nova" .adaptando-se às condiçóes 'bem
'Cliversas da a.tividade (l~V1L ;
-.Isto, eo:ns:tftUl· veidliàeib~ .calam1ds.·
de '.e .o p~j~to ~nst1t_ucjoIl3l. em
quslquer de seus al"tlgos; lte:l5 ou pa
rágrafos, nada contém que venha'B!ll
PàI's.: êsses servidores da. Pátria:.

Em 'nome de tais cidadãos, que vem
se..-vindo o :Brasil" eomab:legaçãO; de
nodo ,e ,espirito.- desacrll!cic. que der·. . . .



- 159-

ramaram.seu· sangue, :nos campos de
batalha de Monte Castelo, Montese
e ..castelo' :Novo, dirijo um a;pêlo à;
Assembléia "Constituinte, no sentido
de conceder-lhes os mesmos d.il'eitos
de que. gozam os civis. É, portanto.
patriótico proteger os soldados que
demonst!'aram, na casema, verdadeira
vocação. militar - conforme verifica
r-am· os nobr-es. :Representantes' pelos
dooumentos que acabei de lêr - dan
do-lhes a Possibilid:1de de atingir o
oficialato, assegurando, por outro lado
a tOdos aqueles que náo queira!n per
maneCer nas fileiras, empregos que
lhes permitam a· manutençãO de suas .

. famílias. E' ~ dever cl~ gratidão que
a" assembléia tem para com~os nossOS
heróicos marinheiros, ·{)s heróicos sol
dados da. FEB e da FAB. que ps..."'ti
ciparam da; luta gloriosa pel3.demo
cracia·;e· pelo progresso do nosso País.

. EJ;:a; 'o ,que tinha a dizer, senhor
:?residente. (Muito bem, muito bem.
!'almas.)

O' SR. CARLOS .lV'J.ARIGHELA Sr. PreSidente, peço a palavra" pela
oz:Qem. . -"

0- SR. PRESlDENTE - Tem B. 'pa
lavra.' o·nobre·-Representante. :

. , ~ - ,

O SR. CA:R.LOS MARIGBELA .....:.
(Pela ordeni) ..:.-' Sr.. PreSidente, há
tempos. coma deVida perm1ssão,ha
.~!à solicitado a V. ':Ex.cwna m~dida
de caráter urgente: a, colocação ' de
uma lâmpada junto a.o microfone que
se 'encontrs na tribuna principaL
CC'InO vê. V~ Ex.a. OS Senhores Repre
sentantes estão -sentindo cada ,tez mais
aneeessid9A.e '. dessa pl'ovi.dênclB.. Mes
mo de minha .bancaóa. vá.rios cole
g~ 'me hAviãm:pe1J.!do· para que pe
raT~te v.. Ex.II.,.' pleiteSss~ a; medida~
Desejo neste~ momentó' renovar' o anê
lo. Tôda- Assembléia sabe que V.. Ex.1I.
tem .procurado .cc.nio-mro.or: zêlo, com
o maiOl',·'catinho fazer que os nossos
trabalhos 'corram .liormr..1menk. '00
l:Ild 'não ignoro que, . Como' Presidente
d&·Mesa, V. Ex.a. poderia' detenninar
desde logo' a.~ o.e::::ecuçáCl° ~ medida 'que
aqui sugiro. venho novamente, enca
recer' a. necessidade de SU&. adeção, cer
to de 'qut!; atendendó aO m.eu:' apêlo,
V • Ex.Ateria, mais uma vez, con.cor-.
:!"ido p3.l'a· o' bom andamento, dos ,llOS~
SOS ,'trabalhos.' ,

}~ra SÓ, Sr. P!'eSÍdente. ,a~uito bem).

O' SR•. PRESIDENTE''':'' .Devo m~
!-amar a. V. Ex.,tl. e aos Sis. Repre-'
:;;entantes, que teria' havido Jll"ovavel-

mente no caso um esquecimento do
Sr. DiretOl', porque, qU<1ndo se. tra
tou da instalação .do mic.rofune, l'"eco
merniei a. adOÇão da medida. Devo.
entretanto, penitenciar-me igualInen
te. porque, se houve êsse esqueci!:nen
to de uma parte, o esquecimento tam
bém foi meu. Prometo, porém pro
videnciar para que seja,..JJIcntamente
atendida a solicitação dG ilustre Re-

. presentante.
" - ...

. O SR. CARLOS MARIGHELA 
Muito obrigado a V. ~.Il,.

00 &R. PRESIDENTE - Há sôbre
a Mesa o seguinte Requerimento:

Verificou-se ante-ontem um desas~

tre de automóvel, nas. proximidades
desta Capital, de que :-e5ultou iica
rem feridos os nobres Srs. Represen
tantes; nossos ilustres colegas, Coelho
Rodrigues e' padre Walfredu Guxgel.

R.equeremos seja, nomeada pOl: V•
Excia. uma Comissão de três, (3)
Srs. Representantes, a fim de que

. transmitaM vitimas a nossa profunda.
má,gua ~' ocorrido ,e, em seguida.
se ponha as ordens dêsses nossos ilus
tres pares Os. préstimos', pessoais d,os
seus colegas e a plena assistência.. des~
ta. Assembléia, com os votos coletivos
dessa Casa. nelo franco restabeLed
mento de ambos.

Sala das sessões, 1-7-946. - Cam
pos Vergal. - Rui Palmeira. - Eu
umo Roch.a. - Café Filho - Artur
Fischer.- Manoel Novais. - AtiZio
Vivaqua - Nicola:u. Vergueiro. 
Eurico sales: - Ary lt iana. - Ca.rlOs
LindembeJg. - .BatiSta .Netto. - Gre
gório Bezerra.. - AlCides SaõeTtÇa. 
Pau.lo Sarasate. - '1?obertoGlassc r ,
- Alarico Pacheco. - Fen.'~Tulcs Te--.
'les. - 'Alves Linhares. - Gà1eno Pc.
ranhos. ....;., Guilherme Xavi~. - Dió~
genes MagaZhéies. -' Caiado Godói. 
Lopes Ferraz. - Gofredo Teles.- Gli
emo Alves. - -.Dtzniel Faraco. - Ata
.zib~ Noçueira.·

O $R. PRESIDENTE - A p!'op6'~

sito . do assunto, intcnno aos. Srs.
Rep1"e.sentantes qUe já solicitei ao Sr.
Ministro da AeroIlé.utica um avião
I:ara traze: z. esta Capital o SI. De
putado Coelho oRoQrigues, que se en
contra na casa de Saúde d.I:\ Benefi
cência Portuguêsa.', na c1dad-e de Cam
pos 0 00 Prov-avelmente, o l:obreDepu
ts.do p=eferirã tratar~se no Rio. por
Quanto, -embora os recursos de _Ca.m- '
pos rejam grandes,.é evidente que os

• daqUi são maiores. Além disso, pOde
rá contar no Rio com. :l nossa .a..<:.Sis..



ténds. e a nosso dcsvêlo. Ts.mbém já
man<iei faze!' uma. yis!ta. a. S. Ex.a. 'O
Sr. Val:f:redo Gu-'"ltel. le'Vando·Ih~5 as
n.OSSOS votos de pronto resta.belecimen
to. (Pm:sa.) ., -·.cl

VO'.l su-bmete:r (). reque:rimento à de
libera.ção· dos nobres Represt"ntantes.

Os Senhores que o a.pl'o~am quei
ram' le\"a.n~--se. (Pausa,)

Está unanimemente :;I)l'()vado.
Nomeio para a Comissão, de que

nata () ~equeIimento. os STs....Repre
~e;lt~tes MedeirO$ Neto, 'tino ~ha-
do e Cs.mpcs Verf;~1. "

Tem ao palavra (} SI'. José AUgusio.
O SR. JO~AtJUSTO - Senh~" --',

Presidente, Sl'S. ConstitUintes, não é·
bem um cüscurso o que \'enho 'fa.z~.

E', antes. a leitura de vasta documen
tação,a exposição de . dep1)iIÍl.entos·
dssmais em1nenhe; figuras sul-lUne- .
rlca.n:a's e brasUeil"~s; em ~elac;ão ao
regime presidencial. do Clúe, mesmo.

. urna larga e,cph.!'.r,~:"-;:)· doutrináIia.
até porQ.ue isso já tem sido feito aqUi:
abandantementl?, do nauta de Vista
màidamente 'P,:;,~slÜe.ncial1s~pel0Se
nhor E'UriC<l de SO~ Le5.o ti, do ponto
d~ visa pa:-lamentarista: pelos nobres
colegas Sr. Raul· Pila. Ma.tias Olínl
pio. Gomí .1ú.L1or, Nestor Duarte e
OUtl"OO ilustres· Representantes: '

Sou àos que reputam fUndamental
e essencial.. 1+2.. reestrutm~ão poliU
ca ào Brasil, o exame minm1ent~, e
com.pleto do modo de se constituir o
Poder Executivo, Pois, nas democra
cias. nos regimes republicanos e re
presentativos. essa é a. questã-o: pri
mQJ:'djal precípua, de sua soltl~ão de~
j)ende ou o regim-e de. ltherda<i-e ou ()
sistema d~' despotismo. .

Começare! por 'assinalar que, a não
aer u{}s Estados Unidos, e .por motivos
e ~s de ordem p3.rticula.rlss1m3., o
re~e presidencial só existe nas paí
ses lat!D.~ricen'os, e em todos êles
têm. sido tão nefastos. e tão funestos
os .resUltados cue não há um observa
dor sereno, juSto e imparcial Que não,
tenha pa-""s com ê!e palawas as mais
severas de desaprovação e cond~na-

ção. ~. .
':t'eotieamente lndetenstveI. PJ.'àt1..

emne:c.te conduz1ndo as plotes eonse
qQênclas, o reg1n2e p.residenclal. a
este. hora, não encont:'a.. entre os
graz1d~ mestrçs do Direito Pú.bli~

.quem o defenda. c: os obseeva'dores da.
evolução politiea das p<)V.QS 1a.t1no..
am.ericanos são quase unQ.nimev. em
mostra-r sua. 1n9.àap.t&bUiàarte 6. &tes
pc.'Yos Que querem. Vi:ver sob o regime '
de liberdad.e.

Introduzido no Brasil <iuase de sur..
prêsa. ..;,... porque é preciso acentuar
que durante tôda a. campanha pela
República. ninguém s. êre .se referi!:
- o regtnle. p-residencial teve, na prl
Intma .Constitu.inte, coma defensor
principal. a grande figura. de Cam·
pos. Sales.

- Campos, Sales, no seu liVro ."Da
Propaganda Presidencial" > () define
em tênnos' que .reputo la.pidares. Diz
êle: ' . ~

. "Em suma. neste l'~gilIlé não
hállOVO govêrno senão uma PO-:
,litica., a do ·Presidente. O que
ca.be - aos Ministros é pratica.:.
lea.1nl~nte ~ta política. ',para que
.se estabeleça a hOr'J.ogene.i-:[s.de
S?veniativa....

A Afonso Pena, -outro e:cn.inente,;es
tadists. ·<lo ·:Brasil. sucessor ·qus.t1:'1ên1cs
depoiS.. de Ca.ni))os-Sal.~+-.se_ attibul ?
frase tant9S Yêzes·· repetíd2.: "Quem
faz }:lclftica. seu eu." ~.:.-

Senhores Constituintes, eis ai ,.)
que é'o' regizne pres1dencia1. Ne1enão
há. 'diZ, campos Sales,"senão - pma.
polltica, a do Presidente/' "Quem-faz
polltica. sou eu~'. ·di::1ltonso PEm.a~ ~

O S't.Amando Fontes -'-:- Permlta.
:me um. aparte: Isso, *m, .acontecido
~_em oútros reginles stü-'
americanos.. '-. ,..,. ..... ..

O SR. 'JOSE' AUGUSTO"~Em to-
dos. ' . -

O Sr. A.mando Fontes - Entre~to,
110S Estados Unidos.· onde foi implan
tado, pela primeira. vez, o regime pre,;,
5idenclal. não acontecl::'i~o. Não é'o
pres:'dente .quem iaz polltica. '.

O SR.. 'JOSE' :A'UGP-STO -Res~
pondo a. V. Ex.lt que, no pacto- norte":'
a.merlca.uo. como a.eentuéi de inicl.o,
.razõeS de ordezn ,-.h.1stór:tca. ·social e
cultural detenninàrim para o presi..
denc!allsmo l.l.!na tom111daàe es;7'ec1!1Cll:
ra.z6es que. não mUitsm. ele ma.ue.\ra.
nenhuma. na. SW-AméJ."ics.. E t3arcl
t\S razóes: primeira.. "lÍ! o !~ders.lismo
llorte-a.Ineri~ar&o•.da ct>n1ederaçãodos
~tados. Os Estados en\lX)., a.~luta·
~nte. ~ODe:ra.nQS e entraram' pa.n. .8.
:federação em Virtude de pacto,. con
servando,· ca.<ia um de~s, ent1'eta.nto~
sua !ôrça. seu 'Prestigio, seu vigor tns-
tltuclonat . .
be federaliSmo tal como se c.om

preend..e blstõrleamente, ;pa.:ra te Esta..
dos Umdos, já. em po%' -si 11m corre..
t1VQ 8 fôrça do' Pres~dtmte da. RepU....
bllca.
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o SR. JOSE' AUGUSTO - A obje
ção do nObr-e Deputado teria· tôh :'a
Zs.o se o fenômeno fôsse peculiar ape
nas ao Brasil. Mas, confonne depoi
mento que darei dentro ém POUCtl • o
mesmo se- verifica em todos os uaíses
latino-a.mericanos regidos pelo sist~ma
presidencial. .

O 57'.. Daniel Faraco -Oque desejO
é re-cusar fôrça de argumento à obser
vação b:stótica, feita por V. Excelên
cia, quanto ao Brasil.

O SR. JOSE' AUGUSTO - Logo,
o mal não é do regime pl'esidencial
brasileiro, mas dêsse regin:.e, em tôda
a América Latina.

O Sr. Amando' Fontes - Mas o re
gime parlamentar no Chile também'
fracassou...

O SR. 'JOS~ AUGUSTO - De resro,
todos os observad()~ - e não quero
citar aqui, apenas, os juristas, mas.
de preferência, os sociólogos e os poli
ticos - todos ·os observadores do re
gime presidenci2.1 na América Ls.tina
che~ à mesma conclusão..

Aqui está, por exemplo. esta página
perfeita. de Mirkine GuetzéVitch: .

"Assim, o tipo constitucional da
América latina· introduz uma di
tadura legal. O Presidente é so
.berano; seu poder é absoluto.
Precisa possuir qualidades ver
dadeL.-amente excepcionais para
nmnter-se nos limites amplos dessa.
ditadura legal, sem descambar

ps.ra a ditadura extràlegal. Tode.
via. a· transição se opera quase
insensIvelmente.. Com efeito, o di-

.reito de expulsar, de punir sem
a interve,nção da. justiça e de sus
~nder.as liberdades individuais,

.. bliseia~se no texto constitudonal;
e entra nos quadres da legali
dade. Diz bem. a. Constituição que
ao aplicaÇão' dessas medidas excep-
cionais SÓ pode ser motivada por
circunstâncias ex<:epcionais; mas
a apreciação daqualldade dessas
~ircunstã.n<:ias náo é. prevista nos
textos·, Emana, muitas vêzes, do
próprio Presidente e escapa t. san
ção penal. Para'exercer a verda
deira ditadura o .Presidente nã.o
~recisa preparar um golpe de Es
tado. nem dissolver o Parlamento,
llem 'Y10!a.r a Constituição, Apenas
tem de seguir o texto constitucio
nal e sei'V1r-se das armas perigosas
que lhe proporciona o sistema pre
sidencial.

Portanto, o problema da dita
dura, na América La tina, sendo

Houve. entretanto, outras condi
ções de riqueza e cultura dO" povo, e
ainda, outra, esta., a meu ver, de gran
de' importância.: a carta constituc1o
Ij&1 norte-americana,. procurou, valo
rizar e prestigiara Congresso, .de tal
sorte. que o Presidente Wllsonescre
vendo um. livro nC'tãvel sôbr,e as ins
tituiÇÕeS de sua. pátria 1ntitulciu-o "Go
vêrno Congressual".

E mais: Mirkine Guetzévitch, estu
dando a evolução 'politica norte-ame-

ricana, descobriu tal fôrça para o Po
der Legislativo que declarou tratar-se,
não de reg:me presidenclallsta, mas
de um parlaIllentarismo larvado .

O Sr. Amando· Fontes "- Nessa úl
tima diferença, que acentua, tem Vossa
E.'C.celênciatôda- a razão.· Lá, o regi-o
me presidencial nã.o.é como o que se
·tem praticado.nos outros paises· da
Sul-P..mérica,ond-e tôda preeminência
d.e govêmo se dá. ao Presidente da Re
pública. Funcionam .os· freios e os
contra-pesos, porque ao Congresso se
atribuiram funções que, em· verdade,
corrigem os. excessos do pres:dente· da
República.

O SR. JOSE'. ·AUGUSTO -Como
observa o nobre. Deputado, .a organi
zação ccinstitucion2.l dos Estad{)s Uul
dos empresta. tal· prestigio em deter
xnin~ cÍIcUDSt~ncias,·.aopoder Le
gisla.t1vo, que há :aspectos primsciais
da· "p011tica norte-amenca.na em; que a
pala.v.rft decls1v~:e· final-é· dêsse Poder.
1hja vista.,· por e~lo, Ra pplltiça
internaci(}nal~ .em que a· ...unÇM ao
Senado é d€ciSiVa. .

O Sr. Amando FonteS -' ·Não es
queça V. Ex~u·.o Poder. Judiciário, que,
lá,· tem i.una..a~ção :proeminente..

O Sr....~auL Pila.. - Aqui se que:' fa
zer .depender do Presidente d&.Repú~

bEca.
,O·Sr. Amando Fontes -Justamen-. .'

te; com' o meu. protesto 'e o doe Vossa.
. Excelência, .

, Ó 'Sr. Daniel Faraco ..:- Con::;:nta
me o orador um aparte:· cvrrobo~
cio a prlme1ra obse::-va.ção do :nobre
Deputado Sr. .Amando· Fontes, lem
braria que o reg1:ne presidencial.· ·tal
como \o1gorou. no Brasil. até 1930, náo
pod-e .servir de .argumento conm o
presidencia11sm.o, porque, V. :sx.A sabe,
o slstem.a eleitoral então.vigen:e não
era em nada satisfatório, o que =on:;
tltuia defeito gravissimo. Aqui nunca
se p,r&ticou presidencialismo.
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de .;natureza. sociológica. e l:>J.stó- celência o que aconteceu na Inglater-
rica, é, ao mesmo tempo, proble- ra; hotrVe reis decapItados, reis pre-
ma à.a técni<la constituelona1.se- 50S; -hOuve golpes' de fôrça também~
ria abusivo afirmar que só os te::">:- '
tos constitucionais têm criado as 0, S&.JOS:t:: AUGUSTO - Rés-

, ditaduras, porém, os ditadores têm pondo ao' aparte -de V. Ex.lI.. dizendo
encontrado êsses textos extrema- que, enquant<l' no regime parI:amentar
mente fsvoráveis à práti~ de suas há crises, no presidencial hâ. um mal
ditaduras. per:nanente.. Aquêle está. sujeito a

As Constituições, em vez de lu- crises até que retome o seu estado de
tarem contra a eventualidade das saúde e de vigor: e o regime nresi-
ditaduras, introduziram-nas no dencial é um mal pen:ng.nente: é ao
conjunto do Direito Público da ausência de liberdade, é o Poder Exe-
Améri-ca Latina. M.~smo aquêle cutivo tent8ICula7:mente. ex~rcendo
que não aspire a. ser um ditador, seu domínio e iinpério sõl:.n'e tôdas as
virá a sê-lo, contra sua Vc>ntade, atiVidades públicas..
uma vez elevado à Presidência. A O Sr. DanieZ Faraco - Ainda agora
ditadura é, assim, elemenJ~o "cons- o nobre Deputado, Sr. Raul PUs..
titutivo" do Direito Público d-s. a!irmava que O :regime, parlamentar é
Améri<:a Latina. . uma cr~ permanente.

A p1er..itude dos podere's presi- O Sr. RauZ Pila - Nãá! Re!eri-
denciais e a predominância do me -ao regime pl"esidencia.l.

- Executivo predispõem à ditadura; O Sr. AZiomar Baleeiro - Por acaso
, em cada Constituição ~,' América tem o orador _a certeza de que, foZ'!l- . '
Latina há germes la.tent.~s de di- da !nglarerra, , o sistema' funciona
tadura "l~gal'·. São -:.:s.ecessárlas .sempre bem; ou será certo o que já
qualidades hwnanas excepCionais se disse. c'om muita razão, que a Cons-
para evitar qUe um Presidente tituição inglêsa-tem;-como artigo nú-
transforme essa ditadura legal em mero um, o povo inglês? ' ,
extralegal". O sR. JOSfi AUGUSTO - Tenho

S1". Presidente, o que a observação certeza a.-bsoluta, em virtude do exame
da evolução constitucional. na. Amê- histórico àetodos os pOVGS ciVilize-
rica Latina leva. a afirmar é. o se- dos, nos quais o sistema pa.rlam~nt.a-r
guinte: o presidencialismo é a dita- funciona. 'bem. e permite, aqUilo que é
dura' legal que 'conduz lenta; In9.S se- fundamental nos regimes ''Verdan.e;.ra-
gura e firmemente, à ext1"alegal mente-· d-emoeráticos: que se restaute

Não é o presidencialismo bra.slleiro,-~ªde'tôda vez .que se prooure
não é o argentino, não foi o uruguaio. perturbar-o -seu-·exereicl.o-e_a.~sus._vtla.
nem é o paraguaio, mas' são todos o que não impede que sobreveriIDi1:1-
êles em una::ílimldade impressionante crises; .
a mostrar.. q~ o mal não estã prõ- O Sr • AZiomàrBaZee1.TO - vejamos
yriamente na constituição de tal ou o argumento de que- <> presidencia-
q.ual país, mas., é. 1ns~itucional do r~- lismo gera a ditadura. Portugal foi
glme e êste é que nao presta, e naç, parlam-entar? Foi. Desembocou na.
serve: Quero, porém. l"eportar~mea.qm ditadu...-a. A Itália. el'2 parlamenta-
ao discurso ex<:el~n~ de- meu etni- lista e desemboc'ou na. cUtadura O
nente e orezado a2D1go, Sr. ::louza '.• -'
Le1io, 'e ~as referências feitas por mesmo, se pode- diZer ~()m -rela~a~ à
alguns Srs. Representantes- em apoio Espanha. Quantas. cnses periódicas
do regime presidencial, afinal de con- sofreu a França?
tas tã.o pouco def~ndido nesta Casa.. O Sr. Fernandes Tavora - O nobre

O Sr. Daniel Faraco - 'v. Ex.~ tem orad<lr pode11a. dizer que no regime
tôda :szão. O',i; p~sideneialistas_ estão parlam.entar a. crise é llI:l:la. epidemia.
dOi:m}ndo sob_ s. segurança. Que tem.:la ao passo -que no presidencialismo é

'\"Cltaçao, e nao deveriam fazê-lo. ~ uma. endemia. - -
pre<:iso ve~cer pelos argumentos', e não O.c=.= -~~ AU~USTO As
~los _votos;. . ,~. J~ -..;;: -

, " dita.duras podem est3-belecer-se em
O ~R. JOSE AUGUSTO - Quero todos os pafses do mundo. ainda n.os

exanunal', um a um, os argumentos Inais livres '
até; agora t;xPeu?JdOS exn de~eS90 do O ST. Retui Pila - Porque lllUitas
if~~e ~resldenclal na 'Amérlca Ls,- são as causas .

... ~ Sr. Souza L.eã.o -: Asctises do O SR. joss AUGUSTO :.- ••• por-

..eglme ,preside:lcz.al e:astem também que multas são as causas que podem
no regime parlamentar. Veja V-.. Ex.- levar a ela. Entre elas temos a po-
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breza, o analfabetismo; e os países
invoc....dos há pouco, pelo nobre Di;pU·
tado sáo paupérrimos,' com i:nensa
pe~~..,tagem de rmalfabetismo.

O Sr. Aliomar Baleeiro'- Não di
ferem. neste ponto, do Erro,sU.
:' <> SR. JO~ AUGUSTO '- Jamais
sustentei a tese de que os regimes
presidencial ou parlamentar evitem.
crises. Afirmo, sim, que dentro do
'Parlamentarismo há. remédio para
tôda.5 elas, ao passo que no presiden
cial, pelo seu próprio mecanismo, não
há reDn~io algurnn.

O Sr.. AZiomar Baleeiro - Há
remédio. '.

O SR. JOSÉ AUGUSTO - O pre
sid~ncialismo não funciona bem, por
que não pode funcionar. Sua formação
é 'feita anti.;.cientificamente. firmada
no principio da divisão de poderes
que a ciência não autoriza, antes des
:mente. Eis porque nã.o pode fun
clonar bem: 'dois poderes barmônicos
e independentes entre si. têm de estar
íatalmente em conflito, para. dominar
ora um, ora outro. O' regime não
tem bases técnicas suficientes, ·,nem
flexibili-da-de, para permitir .a solução
das crises.

. O Sr. SOuza Leão - Onde existe
flexibilidade' é no regime pres~denciai.

O Sr. Aliomar Baleeiro - A prcv:l,'
de que o presidencialismo tem dentro
de si' mesmó .meios para. debelar as
criSes pOde ser feita com um exem·
pIo cOncreto: o segundo. periododo
Gc·;êmo de-Wilson T'I"'<:: apresenta um:a
Câmara hostil, republicans. Entre- ..
t:::.~to, - - _,1- -ôde 'ir- ~l.,nar perfe1~

1I1 : ' . ' . - - "'t'1 suas instituições em .0:"
dem, ,e. até, manter uma. guerra, sem

. chog,ues profundos na sua estrotu:a.
Não obstante "",H'''~''''''~ ... Presidente
Wi'lso'" ...- .•_--, -- !",. ....~ orçamentos e
tôdas as demais moo.Í'elas necessárias
para o funcionamento da ülá.qui:n.a
do Estado.

O Sr. Souza Leão - Não noeces
sitamos recorrer a. exemplos. pas
sados ,no ~strangeiro. O próprio ~
dr.igues Alves governou, n<> fim do seu
manda.t~, com minoria na Câ.mara.

O SR. JOSl:: AUGUSTO - Quero
respon<1er ao nobre Deputado', senhor
P-Jiomar Bah·-:ro. com o próprio exem~

pIo do Presidente Wilson. por Sua
Excelência invocado. .

15:: o Presidente WilsoÍlquem con
fessa que. no regime amcri~no. a

fôrça,. o poder de Congresso é de t~l
orãern,. que chegou ao ponto de f?ti
tular o seu livro, estudando o regmle,
de "Govêrno Congressual", e isso
porque êle teve a compreensão sufi
ciente para verificar que, em face da.
Constituição norte-am~ricana,.que, ~r
exemplo, a política intexnacl0!1al ti
nha de ser traçada, sntes e acJ.ma. de
tudo. pelo PodeI' Leersla-tivo.' ~ta a.
razão pela qu-aJ. o reglme, 120, nao é de
P1'esidendalismo puro, mas parlamen
tarismo la'I'Vado.

O Sr. Aliomar Baleeiro - A obra.
a que V. Ex.a. se refere. de Wilson.
"O Govêrno ~ongressual"...

O SR. JOSÉ AUGUSTO - É an
terior mas re.spon-de por antecipação.

O Sr. Aliomar Baleeiro - ..• ~
uma tese de concurso, uma obra de
mocida<ie, lino escrito aos 26 OU 27
anos. Realmente, é um grande tra
balho, tr2Au::~do em várias línguas,
mas s6 veio a ter segunda edição nos
Est,ados Unidos, quarenta anOs depois.
~obra repito, da. mocidade e nunca
mais. s~ utilizou dessa critica que fêz
ao regime ..."~te-americano. Foi pro
fessor. 'como V. Ex.C. sabe, de Prin~

ceton, e em tôda a sua,- vi<ia, jamais
insistiu nessas- idéi-, daquêle tempo.

O SR..TOSÉ AUGUSTO - Con
sidero êsse, trabalho um excelente
relato do' regime, porque revela
que o presidencialismo nos Estados
Unidos é tão atenuado, que o Con-'
gresso tem a. influência a que êie se
refere.

O Sr. A~ndo Fontes -. Não é
atenuado. Foram· êles que inventa
ram assim. Nós é que copiamos mal o
modêlo.

O Sr. Daniel Faraco - Converter
me-el ao -parlamentarismo e por êle
vo~i. àesde que sa me prove que
dará lugar, :lO Brasil, a um govê'rno
e:fic~nte. A falta ele continuidade
administrativa' é um dos n.ossos ma
Iores inales ~ vamos aumentá.-Io ~m
a instabilidade do parlamentarismo.

O Sr. Raul Pila -' A maneira. de
prová-lo é eÃpel"imentá-lo.

O SR. JOSE: AUGUSTO Vou
agora, Sr. Presidente e S:'s. Cons~

titUlntes, considerar um a um os ar
gumentos até agora .formulados a. fa~
vor do regime presidencial. Quero re
duzi-los aos seguintes: E' a nossa tra
clição. !nst1tu~.um govêmo forte, ~x1-'
gido pelos tempos moãernos _ E' um
govêmo estáv-el. E' um. :reg!m-e que re
harmon1sa. com o s!st-ema federa.tivo.
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Vejamos o p:imeiro, () da. tradição.
A Constituição outorgada .no Im
pério nada. tm.ha. de. parlamenta2:.
O sistema parlamentar, lá, não esta~
V3 previsto. não estp..Va exposto, não
estava explanado,. não estava enqua
d..~do em nenhum dos seus textos.
Mas as neceSSidades da evolução poli
tica do pais recl.aJDa.Vam.. cada"vez
mais. pàra evitar o pOder absoluto do
imperador, a influência ~ a ação do
Parlamento e corota.l fOrça, com tal
veemênda. que, um belo dia, à Poder
Público foi obrigado a criar a présidên
cia. d-o gabinete. e tê-lQ por lei. E as
sim instítUiu-se o regiIne parlatUeu
ta!', por 1lIO.a imposIção das necessida
des históricas; par u.ma.e.tigênci:c da
evo~ução constitucional, porque r~ssitIl.
o unpUD.ham os interesses supremos
das liberdades nacionais. .

O Sr. AXiomar Baleeiro. - O argu
mento prova contra a tese de V. Ex.a.
Defendendo o par1aInentarislno. V.
Ex.a prerende. de certo. "Que criemos,
dentro do projeto em diseussão, o :re-·
gime parlsmentar.. Ora, se V. Ex.a,.
argumenta .-com o exemplo da Consti
tuição de 1824, aceita, ne<:essàrlaItleIl"
te, que _o regime parlamenta.rista po..
de se houver clima. ta.vorá~el. su:rgil"
das próprias. circun:stâ.ncia.s. Por que,
então. cri..ar-se, no papef, éSSe regime
parlamentar. se não temes llennUIr..a
prova de· q~ as circunstânciaS lhe
são favoráveis, tanto assizn Que a
gran~ maioria da Ca,msra tem pro-
funda. de~on!iança. ou. mais exata
mente, tem profundo cetic1smoreJo
regime par1aInentar? •

. ~

O S~~ .lOS:e: AUGUST() - pergun
to a V' _ Ex.a. se essa. m.a,iori.a a tê ago
=a já. se manifestou. Ao' contrário. o
Un1co discurso completo sObre ore
gitne pl'esi.dendal R.té ago:a.c.e resto,
excelente discurso, f<l1o cio Sr. Sou.zá
Leão. Os d.emats tê%t1 f~ito re!e!ên
elas vagas ao regime pres1del:i~al. '

Na defess. do' regtme ps.rlalnentsr.
porém. têm apareclõ.o não sei quantos
s..-s. Representantes. . -

.. O S'T. Alíoma1' Baleeiro - Náo va
mos ·a..""1"omoa= uln~ porta. aberta.

O S'1'. Ferreira ~·SoU-8a - V. E-~&
é um aIrúgo d&s. dttadttt9.S. ge.---adas
pelo presidencialismo. .

O S3.. JOS~ AUGUSTO - Respon
dendo ainda ao aparte do nobre Depu
tado. deva d1zer que, se os fatos -his
tóricos. levaram o Poder Legislativo
brsslleiro' a: instituir. por imPOsição
das neceSSidades de nossa evoluçã.o pa
lltiea. o regime parIamentar, pc!' qU~,

mt hora em que ·estamos- plasmaMO
uma nova. Constituição. não adotá-lo
desde logo, em \'"êz·de re1n.<:tdir num
regime _contrário. a. tôda.s. as !o.rças
nscionIDS, quando~ st..-.a.vé.s da. palaV!'So
dos mais eminentes se.rvi~ores da
causa pública, inclusive daqueles que
o institUlratn. ficou evidenciado ~ 
o I:egime presidencial náo favoreceu s.
Nação? _

O Sr. Aliomar Ba.leeiro·- No Bra.
sil.-!mpério. o regime parlsmentar
funcionou bem· de 184Q em. d.i.ante.
porque, por milagre, 'O Imperador re
solveu fazer o papel do eleitorado. 301
ternsDdo, com a imparcialidade que
a história lhe reconhe<:e. os Pa.rtidos
no ·go\'êrno. Isto em virtude de não
termos a peça principal p.ara o regi- ~

me parlamentar. que- é oeleitora.d~
com opinião eficiente e esclarecida.

O SR. .JOSÉ AUGUSTO - Na. opi
nião de V. Ex.o., segundo depr~:1d1J.
não deveriamos institUir' um.{egime
democrático, mas outro regime. au1N~
ritário, porque oe1eitot:ado não·· é ca
paz. Sustento. a V-lse j~l;amente con
trária. No Brasil. o povo, pl)1' todos os
órgãos de manifestação do seu pensa
mentõ. tem mostrado a.bsoluta capá':"
_cidade para governar-se. por si mesmo.
A.penas, o reg!me1u.e lhe deram nã.ti
1l1e permite dar expsnsão de"9'.fdà àS
suas aspira~ões tle liberdade. ..

o Sr-.· Al:iomar Baleei':'CI
V. ~cla. não. con.testa. que Fe~eira.
VJa.ns-:-:rosé--de-....Alencar~.en!im~ as fi
gu.-as maisrellresent'attvaa- -d~-. -t!o1s
grandes PartidoS do IinPérlo, sempre-
acusaram o Iniper~o!' de .exercer. (lo

poder pessoal. :Soje mesmo aJgúnS·a.ú
to.res,entre êles o 51'.· Ped::o "Calmon, ,
que olham o Inlpera.dor como p~grês:'
sista, dizen:i: qu.e. P.edto n' re1nava e
governava. Somente· Il. sua probida
de. c'.seu.patI'lot;1slno,· é qUE: co:r:ig1sm
essa .tendência ao· go'Vêmo . pessoal. e.
então. êle simulava. por um prazer tal
vez intelectual, o funcionamento do
regime ,par!t:.me~ta.r#. .

O SR. JOSg AUGUSTO -
V .•Excia. acha o pod~·pessoaJ. um
lIlS1? . ".-

O Sr. Aliomar Baleeiro
Sem dúVida..

o 'SR. JOS~ AUGUSTO _
como quer -corrigir êsse' mal, .estabe
lecendo . na .Constituição .'êsse poder.
pessoal? ... .

O ST. A"tiomar Bà.1eeiro
Não estabeleço de ms,neirá-' alguma êSsa
pooer. Pe:1soque; no' regime presiden
cial 22onestamente· praticado, Doia há
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3X>der pessoal. o' presidente ·.é manie
tado também pelo Congresso' e, maiS
do <tue 'Pelo COngresso, pelo Poder
Judiciário. Os pr6orios parla.men1.aris
tas'. como o' Sr. Raul P1J.a~par ex.em~
pIo, várias vêzes· tem aqui insistido
nsquelâ tunção da Côrté'Suprema dos
:E;stados Unido~ como verdadeira As
semtJléia Constituinte permauen.te, a
ponto de se considerar uma espécie
de govêrno dos' juizes_. .

- O ·SR. .rOSf: AUGUSTO
Agradeço muito os' apa!"tes dos no
bres colegr.s, e a sua -colaboração, mas
peço lic~ellça para continuar ria a.rgu-

.mentaçao, que precisa ser seriada para
ser entendida.
. O' ST. Sousa. Leão -.: Lamento que

V. Exc~. ná.o" esteja. do meu lado.
O SR." JOSÉ AUGUSTO'

Q primeiro argumento invocad.o em
favor do regime presidencial" é I.l de
que represénta' a nossa tradição" Já
::::nost:-el exatamente o contrário· a
tradiçãopolitica do Brasil é na' mo-o
narquia, a institUiçâo do regime par
!ainentar. Na Repúbli~.vos cinqüenta
e tantos ,anos de presIdencialismo de
ram ao :mais dolorosa prova con1"orme
terei oporttIn!--d:ade .de mQ5tra.rna· hora
~. lendo. por exemplo. palavras
ç~ Rm Bar1:xJGa e seu instituidor e
<10 Sr:. Borges çie Medeiros. tido como
a maJor ~ mros perfeita encarnação
do, 'presidendalismo 0'0 BTasil.
: O segUndó" "argumento•. 'pOrém, em

favQr. do regune.. presIdencial é 'cf de
qu~--cr mundo moderno. reclama govêr
nO!C4-te e o parlamentartsmo'.torna. "o
govez::no fraco. pois sujeito a côntínuss
mutações. Responderei e. ·essa objeção
antiquissima. .., " •

Começarei. 4ectarando' que. reálmen
te. no Inundo.· moderno. há. entre os
grandes. e..~rltores de Direito Público.
entre so<:i~lozos e politicos, uma. ten~

d:.ên~ as....~a.la.da ~ra pedir a. cons~
titui~o de governos fortes. TOda a
questao ~tá em .saber, pnm-eiro, o que
é govêrno tom. ... , .
. o Si. Dan.ieZ FáTacO - Não' quero

govêrno ío.ne. mas eficiente.
O·SR. JOSl:: AUGUSTO - _.

segUndo. dê onde vêm essas Objeçõ~:
de onde vem. essa atoa.rda em. favor
~e gov-ern.os iortes. Vem. soeretudo.
dos escritores emopeus. cujos pa1ses
eram quase todos regidos pelo siStema.
pa:r.lamentar eonàe, após a. outra
guen-a. os poderes dos parlamentos se
hiperl;ro!!aram, de modo que a ten~
cIência. surgiu como uma reaç!io na-

tural, européia, contra a hipertrofia
do Legislativo. que lá. ~ ma.ni1estaV3..

Essa ãoutrma, entretanto, nunca. po
~eria. ser defendida na· América la
tina., onde o que temos, através decê
nios de vide. politica. é govêmo cada.
V'ez mais forte, govêrno tentacula:r, go-
vêmo ditatorial. . .

Depois que quer ·dizer govêrno forte?
Será. govêrno que tudo pode? será.
govêrno que enfeixa em mãos a sorte
dos povos que dirige? Não, Sr. Pre
sidente" Govêrno !orGe é aquele que
se estriba" na confiança popular.•.

O ST. GlieeTio Alves - E' o gO"4'êrnD
que se estriba na confiança da. Ne
ção.

O SE. JOSE' AUGUSTO - ••• por
que só a c<mfianÇlÍ' da Nação dá fôrça.
e prestigio ao govêrno para que possa.
cum·prlr a. sua missão. '

O ST. Raul Pila - Muito bem.. .

O SR. JOSE' AUGUSTO - Assim.
a doutrina dos governos fortes não
cabe na América' latina e, se cou
besse.. seria pa.ra dar ao' govêrno, não
a fôrça:·que lhe ve::lha de constitui
ções mais ou menos ditatoriais. mas a.
fôrça que deve haurir. Que m'eciss.
haurir, que tem de haurir não con
fiança da Nação'e 'no respeita à opi-
nião pública. . .

Já examinei lárgamente. esta ma
téria .no .livro que publiquei, em'1933.
sôbre O', u A.:1teprojeto de Constituição
em face' da Democracia" e tenho ape
nas a acrescentar que. mesmo na Eu
ropa. não se Visa fortalecer propria
mente os Presidentes ele RepúD1ica..
ou os reis. mas os gabinetes que são.
escolhidos. elesigne.d.os pela conf!~
das Câmaras. . .

Aqui está, por éxem'plo. um escritor
moderno. Miehel Pendias, num livro
dedicado todo êle à,."causa. do govéTT.o
forte, em que termina com estas pa-
lavras. 0-'

r "As modificações no sentido
dêsse reforçamento devem ser
feitas nos o.ua.dros do regime par
lamentar, pOrque êste regime é
sempre o melhor .entre os regimes
normais e duradouros" ~

.Veja.mos, agora; B. M1rIdn1~Guet:z:e
vitch. de!endendo a. mesma tese dos
go"Je.."'nos tortes e concluindo pO:" a.cen
tua.r:

"Nas democracias contempora.
neas, com o regime parlamentar.

_ à luta entre o Executivo e Legis
lativo J+Ao existe; o Executivo é
o órgão dopava; a diferença. en
tre a formação do J:.,egislo.ttvo e do
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3.1la.~i::e do nobre colega Allom~r .Ba-
ler.:.f.ro. .._

Se S. Ex.~ acha que o Parlamento
nada val~, porque alguns DePutados
foram cumprimzntar o Di~ador o que ·0
dissolyeu. a- condusão é que no Bra
sil não é possível regime democrático
representativo. Eu, porém, era Depu
tado em 37 e não fui cUIDnrinJ.-entar
o DitaclJr... -.

O Sr. Aliomar Baleeiro - .Com
preenda bem () meu' pensamento.
_~irmo .que jamais combati o o --regime
parlamentar nesta. Casa, COm!) ·um
mal; acho-o, porém, inoportuno por~
que entendo que êle exige condições
de vida muito mais requintadas que
o prestdencial e não pode ser criado
no papel por tlma. lei, num. 56 bloco,
na Constituição. o

1!:le será.- apenas, uma- simulação de
, parlamentarismo. Creio que se o par
laments.:-'~ tiver concllções de vita-

'lldade. - perdoe-me V.Ex.a a com
paração prosáica -:- fará como o pinto:
romperá _a casca. e abrirá os olhos
para o mundo." ~

O Sr.. Ferreira de Sousa---·Poderá.
fazê-lo desde que a -ConsUtuição não
o proiba expressamente.. ,

O Sr. AZiomcr Baleeiro - Não che
garemos .aopaI'laInenta.rismo a~
com o escrever. no papel, que êle
existe. . :;J

<Trocam-~e,1tumerosos apartes.>
0-.8&. JOS~, AUGUsTo o...:. .peço·

licença-lllmt~uar, .porque o' não
ultrapassei .s; têrça pane--de-meu-dis---
curso, e o tem-po está se esgotando.
~ grande· argumento do nobre Rl;!
presentante Sr.·o :Alicm:liaI" Baleeiro 'se
resume no segUinte: no Brasil não .há
condições favoráveis· ao regime. demo~ -
<:rá.tico. "

O Sr. Aliomar Baleeiro .;.... Nãopo
deremos criá-las de um jato: Minha
opinião f que:.se· ddxe, na Constitui
çáo. uma possibilidade para. que elas
se desenvolvam pelo préprio o. esfôrço.
até. qua as ciIcu.nStã.n.cia.s permitam
o a.parecimento natural do o regime.

O SR. JOSÉ AUGUSTO ~ Vou
mostrar a V. -Ex.a, com depoimentos
das maiores figuras- do' Brasil, que o
regime pa.rlam.entar está na ~onscl
ência republiea.na. de ·todo o pais. Por
tanto, e êsS'es con'Ciutores da. consciên-
cia. nacional com autoridade para fa.
Iar em nome do Brasil, já d1sseram
<1ue só o parlam~ntarlsmo nos con-
vém. Cocer;arei por Gaspa,r da. Sll~

veira Martins, e irei. até Rui. Barbosa.
Se VV. EEx.:l. me permitirem, lere!

tôda essa documentação,· porque não
vim aqui faze: discurso dcutrlnárlo.

Executivo está unica1Ilente no
grau .dessa· formação: o Parla
mento nasce diretamente ã.as elei
ções, o Executiv<>- surge' também
das eleições, o mas. por intermédio
da maiona parlamentar".

O que se quer fortalecer na Europa,
portanto, é um Poder Executivo saído
du Parlamento, isto é, um-Gabinete
que só pe...--maneçs. no Poder enquanto
dispuser da cOnfiança do Parlamento.
Assim, pois, o fortalecimento do Po
der Executiyo de que tratam os es
critores europeus será feito nos qua
'Clrcs parlamentares.

Outro argumento, ainda. há pouco
invocado por um dos nobres colegas,
é o do govêrnoestável. .

O Sr. Aliomar Baleeiro -. Vamos
aceitar a tese de o V. Ex.a.

O Sr. Daniel Faraco - Ela faz pro
va a favor da democracia 1!, não, 'do
Parlamento.. .

O Sr.· AZiomar Baleeiro - Veremos
que o primeiro elemento para que fun
cione bem o regime parlamentar, é
obvio, está no próprio' Parlamento.
. V. Ex,a sabe que, no dia. 10 de no
vembro de 1937, havia no Brasil um
Parlamento; sabe .;nais que, desgra
ça.<iaInente. após o golpe. de Estado
váriOs. Deputados que se reuniam nesta
Casa foram visitar e cumprimentar o
Ditador, com êle se regozijando pela
dissoluçâo àêsse mesmo Parlamento a
que então pertenciam.. Digo, assim que
hão poderemos ter um regime parIa'
m.entar sem uma consciência. parla
mentar apropriada,'e esta reside na
própria d.lg:údade dos que são inves
tidos do o ma:fJ.dato. Se instituirmos
dessa maneira o· regime '.parlamentar.
ficará amesCiuinhadopelo Chefe do

. Gabinete. O mal reside nos homens,
nó próprto povo, pois ainda não s.tin
gimos grau. elevado àe consciêncÍ8. po-
lítica-. .' . .

O Sr. Rau.l Pila - Neste particulax
somos .:o povo-mais infeliz do planeta..

O Sr.· Ferreira. de' Sousa, - Então
V. Ex.a. é Representante de um. povo
incapaz?". .

'00' ·Sr. AZiom.ar :BaZeeiro _. Se o
nosso povo conta mais de 50 %de
ana.lfabeto. e_ a camada. que pensa. ape
nas rCi'resenta uma minoria,.evidente
mente o povo ainda.. não atingiu a
mmaridade política.

O S1'. Ferreira. de Sou.sct - V. Ex.·
neste ~mo!X1ento está se. revelando o o

mais forte defensor do Estado Nove.
.O .SR.. JOSl:: AUGUSTO - VaÍnos

fazer· então o seguinte:' votar uma
Constituição que seja a negação da
democracia.. Eis a única resposta ao



bendo o que queria, encontrou
sempre rias Assembl€ias maiorias
fiéis e ,governou tanto Q.uanto· de..
sejou. Citou, então, os governos
Jules Ferry, Meline. Waldeck
Rousseau, Combes. Clemen~es.u.
Poincarê. E Soulier, em Uv~o sô-

'bre a.' instabilidMie mi'nisterial,
conclue: Autoridade pessoal, von
tad-e firme dos presidentes de
conselho, eis a condiçáo".

:E:ste é o dePOimen.to. da França.
Agora. o da Bélgica, através da Da.la

vra de .Speyel::

"Hoje, os ministérios não su
cumbem mais em batalhas parla
mentaresaos . votos' hostis. 1=;les
se desfazem por êles próprios ao
sôpro da opinião, pela usura. e
pela fraqueza...

Esta, a realidade.
"Não são. os parlamentos clue

den-ubam os governos. Os gOVP'l"
nos m.capazes é que não resistem
ao calor da opinião pübliea que
os parlamentos traduzem e caem

. não por êstes mas pela. ,:ma lnca
pacidade" .' .- .H;í uma fr~ perfeita que 1'ecomen-

do aos democratas brasileiros e é a de
Cavour, citado por Speyer:

"Uma experiência de treze anos
convenceu-me de que um minis
tério enérgico e honesto que nada
tema temer das revelações da.
tribuna e que não se deixa inti
midar. pela. violência. dos partidos,
tem tudo a ganbar das lutas pa:-
lamentares" .

. E conclue Cavour:
"Jamais me senil' tão fraco

senão quando as Câmaras estavam
fechadas" .

Eisa1 a que se reduz o ar~ento
da ~abillda.de dos govemos; entre
gues a homens capazes, ês.tes nune::s.
tiveram medo dos p-a:!"lame.ntos e r~

sistiram a todQ3 ,os vendavais, .acei
tando, como - Oa.vom, a crítica pa::'~a.,.
mentar com. Il. sua melhor ajuda ê"'~
colaboração e a sua maior fôrça..

. Sr. Presidente, tendo IesponcUdo aos
argumentos em favor do presid~!l~ia
lismo. mostra!'ei. agora, o contrário:
as razões que militam contr:a. c :~

gime presidencial.
A pr1m~ delas, tal como a. prá

tica revelou em tôda parte do mundo,
até mesmo ntls Estados Unidos, ê. Que
presidencialismo dispensa. a colabo
ração dos homens capazes e das eli~s.
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~as trazer depoimentos ,~documentos
que provam que o regime presidencial,

.a náo ser nos Estados Unidos, e 'por
motivos particulares, SÓ existe na Amé-
l1ca Latina, onde leva à ditadura, à
hipert:ro!ia do POder Executivo, ao
eerceamento de tôdas 'as liberdades,
e onde nenhuma consciência democrá::_
t1ca se pode considerar tranquila, por-I
que ninguém' sabe se, no dia seguinte
terá de ser governado pela lei ou pelo
arbítrio de um homem.. corno já tem
acontecido mesmo em nossa Pátria.

Vou ler depoimentos de Gaspar da
Silveira Martins, de Sal<!anha da
Gama, de Mata Machado. que foi PIe:
sidente- da. Câmara, de, Silvio R',)mero,
de Rui Barbosa. Antes, porém, direi
ainda que o argumento de que o re-
gime presidencial permite a estabill-
(ia;de, leva.-me a acentuar que o regi-
me parlamentar. não conduz à insta
bilida.de gove...""Ilamental: caindo o ga
ginete, a máquina governamental con
tinua. a mesma em tôda parte .. onde
,há <) .regime parlamentar. O que se
verifica' 'é a queda dos g'vvernos que
não atendem mais ao interêssf' rãa co
letividade. é o afastam-enro do poder
de govem.antes qUe. não. estiío mais
eonsuItalldtl às aspiraçõ~s,populal'.e.s.
Pergunto: qual a .exigência malor do
:regime democrático - que permaa.;~

çam governantes que já pe!'deram: a
confia-nça. pública oU-'que êsses gover~
nantes desa.pareçam para sem scibres
saltas:virem outros que contem com o
a.pôio da. Naçá(l e com a. confiança.
]:-opuIar? ' .

Poderia. ler, aqui, depoimentos em
relação aos paises parls.Inenta...-istas da.
Europa em que se mostra. não ser o
parlamento que leva à lDstabll1;Jadc
dosgovemos'. E' a incs.pacidade dêstcs
últimos, para. atender aos intetêsses

. coletivos, que faz com que saia.m de
poder para dar -lugar· a outros mais
idôneo.::.

O Sr. Daniel Fcra.co - Ob.'~en'e
V~ Ex.1I. que qualquer· exaltação ~mo

cional pode levar o gabinete à queds.
antes que a opinião pública pos~a.

firmar. a respeito. juizo se:-eno e equt-
librado. .
. o Sr. P04UZ Pila - Cai, para subir
um mês dePo~s.

O Sr, .oa.n.ieZ Far.aç~~ Mas iss<l é
a consagração da deséont1n.U1dade. .
'O SR.~ JOSJ:: AUGUSTO - Aqui

está, por exemplo, o. depoimento doe
Prossard. em 19,35, que diZ:

u .uirnio, aqui. que tôda vez que
as circunstâncias colocaram à.
frente do govêrno do· nosso paiS
um homem de en'Vergadura., 'S'l";
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o 57. Sousa Leão V. 'Ex.a. está.
fazendo injustiça a si pr6I)rio. ilois
tal ·no regime presidoencial" que Vosss;
Excelência tez a. _sua. briIh.ante 'Vida.
Pú.blica.

,O SE. JOSÉ- AUGUSTO - Segun.
do; trata.·se de regime q:ue não per
mite a existência dos partidos. A ht.3
tõ-""ia. ::poUtica. de todos os pOVOS sul
america.::'J:C5 o a testa.

O Sr. Sousa. Leão - Não tolera. os
partidos' -ante-nacionais. '

O SR.. JOS:E: AUGUSTO - Ainda
mais: é regime qu~ faz com. ~ue gO
~o e oposições saiam ,de quadros
nltidam-ente politicos para procurar
perturbax- a. Vida das Fôrças ArInadas;
governos. querendo fazer delas guardas
a.wa.ir nelas elementos coDi que sub
verter a ardem e à<errubazo OS gcver
nos.

E' sinda um regime que não dando
oportunidades, aos sentunentos popu
lares. -não ,permitint1o a. expansão di'
di1eitos, a liberógAe tios c!ds.dãO$. pro
lroca o linico recurso de que a.s opo
sições dispõem: :reVOluções sObre rev-o
1uções. ::E' UlIl ~me'ainda que l1'eduz
a viela tlol1tica à. discrição. à. vontade
<le ,um s6 homem. _

,O Sr. Sousa. Leão - TOdo reg1me,
qu~do_ não beItl'pratic~o, produz
revo.l.'U~oes.

O S&.-~JOSS AU'CUSTÓ:~ E: um
regti:neeôntt-a o qual Soe leva~tam no
Brasil as maio-res inteligências~ 3S
grandes figuras d'a, política,' os soció
logos e os homens de Estado.

Eu. pOderia ler depohnentós e mais
oepa.imentos não 56 do Brasil i:OlllO
de tôda a América Latina, em que se
exanrlna claramente êsse aspecto: é>
das, TevOluçôes." ,. , .

Parei, paxe. cita!" a.peJlaSum, ll.1)ll.
lavra de Zum Fel'lle. grande' soció
logo uruguaio. mostra.ndo o fenômeno
revolucioná.r1o; aliado do presíden-
ci.alism.o • ' . '

, . ,

"Temos, por exemplo. o fenô
m.eno dss revoluções. As, revclu-

~ çôes'- estão dec:-etada.s. inl1Jlicita.
mente. na Constituição. Qualquer
sociólogo perspIcaz. que conheça o
pais e co:lhe~ a. Constituição;, de
duz que as revoluções serão crises
fatais. As rev::lluções no Urugu:n
são o úntco meio·que 0$ partidos da
opo.tição têm para conqutstar o 1)0
.tJer>.

O autor referia-se à Constitu1~ã.o
uruguaia de ,18301 que era presidencia
lista.

Parece~ estas palavras foram es·
crite.s para tOda a. América Lat1I).~. e
não h2. quem. acompanhando a evolu
çao dos povos, sul-amer1cacos. n.ã.o leia.
quase tôdas as semanas telegramas das
R~públicas dêste continente. decIar&n~
do: o ,Presidente da Répúbüca tal foi
depõsto, o Presidente. da. ,~República

qw.l sUfocou uma revolução.
São motins' de ,tôda ordem. porque

tão tentacular é o IJode:rexecu.tivono
regime presidencial, que as' fôrças
democráticas só têm um meio de der
rubar o gcvêrno: é recot'!'ex à :-evclu~
ção. ' , "

O Sr.. Souza Leão - V. ":&c.a tem ra
zão. Quase' todos os governos totalitá
.rios saíram do regime parlamentar pa.;
ra o totalitarismo.

O SR~' JOSE' AUGUSTO - Dois
ou três, por motivo de condições eco
nôm1ca.,s e, socIa.is, e a luta POSterior.
foi tôda -ela no sentido da. restauração
da nl>eràooe.' , ,~--

Vou: Sr. Presidente, examinár par_o
ti~u1Brmellteo caso brasileiro. '

,Coino disse no inicio desta oraçào.o
regime'presidencialaqui, surgiu sem
qUe ninguém' houvesse falado nêle~ Na
propaganna"republicana.,' não há um.
livro, nã.o há,UIXl' discurso, não hã um.
artigo' de jonial,.que defenda. o presi..
dencialIslilo. Do :que se' cogita,va era. de
re:p'CzbUc&" e~·ã(r-laào.de _::t"€jJú:blica -de
f~deração~ me velu por tIuê?~*
a nosso. Constituição toi moldada pela
norte-ame::t"icatla. e nó:>, na ãnsia· d~'
imitação. não nos Iim.itáJJJos a copial:'-
as inStituiçÕes m...tidamente r~pub1k:a ...
nas e tedera.t1"ro.S;efOtnos a.té o regime
p!'esic.en(;~l. por outro lado. houve' ,a.
influência. do positivismo. cuja doutri...
na 'Conduzia. talIlbém?o regime quase
ditatorial. Mas a realidade. é que tâo
pronto se ·instituiu orelf..me pres1den...
cia.l. surgk~ de im~cliato v6zes auto..
riza.:da,s . que se ergueram, ~ontra éle.
mostra!;l~o a: sua" f:n~ompe..tibllidad~
reaZ ~m o sistema republicano e com
o sistema. democrático.

A '1Jrimeira delas veiu do Rio Gran...
de, do Sul e foi a d~ SU'\'eira. Ma...""tin.s
quel!1, mal cheg:ldo do eXÍlio, !unr.lo~.z

em 1&92 c: Partido Federalista. eIt1
cUJo p-rog:-amà hsv'..s <:. base eegunda.
pregando 'a revisão da. constit'tição
Th~e-ra1 pua modelar 8: .repúbllc9. le
derativa. d.e acOrdo com os p~.nc1pi03
';Q govên:lo ..JUWl~menta.r praticados na
t:"cnera.llct2.de dos pa1ses de reg1lnem
represent;s;t!vQ3 prograII13. refUDA:üdo
em 1&96, no memo:á.,el Oo~o Fe
deralista.. relillzado em ?6:to Ale~2.
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Em seguida, ~da.nha. da-Gama, que
em entrevista em 1895, 3000 jorn"l.i'';
da República A..-gentin3o, on<1e esta.Ta
hom1siado, diZia: .

"A. forI!la presidencial, tão im
própria e servi1mente plagiada. da
Constituiçã.o Norte-Americana, &0
meça por não se comps;decer com
a nossa indole, nem com. a nosss.
educação; e ~gO ma~s, pela sua.
própria essênC1B.. a.nula..os homens
superiores e neutraliza a ação fis
ez.lizadora dos partidos. dificulta

. a solução tranquila. das c.."1.ses po

. lfticas, -presta-se 300_ predominío
das camarilhas pessoais e, sobre
tudo, proPende para. a. 'ditadura e
para. a tirania, por pouco qüe o
chefe onipotente do executivo ;se
despOje' de escrúpulos e não se en
vergonhe de corromper oselemen
tos constitutivos da fôrça pública.
Quatro anos de' apllcação --cio sis-.
tema. têm sido mais do que sufi
dentes para pOr ém relevo todos os
seus inconvenientes e os seus pe-
rig{)S". . .'.

O 6R. PRESIDENTE -:.. Aten.ção!
Advirto' ao nobre orador que está s.
findar o tempo. "

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Teríni
narei, Sr. Presidente,· em brevesmi-
DUtos. . _

seguem-seMed~iros e. Albuquerque,
Maurício de Medeiros, Elpídio de Mes
qUita, Coelhó Rodrigues, José Maria.
dos 5a!ltos, Tancreà.o de Vasconcelos.
Contreiras Rodrigues, Olímpio FerrdZ
de·.Ca.rv~lho. Borges de Meck!1ros, FaY'
de Azevedo, Mau Machado, Silvio Re-
mero e RUi BarbOsa. .

De Silvio Rometo .há um trabalho
notável. em que estuda os malES do
presldencia.11smo, em doze itens:

Na) é chegado ao militarismo.
especialmente entre nós, e é mui
to ge!toso para o manter inde1in1
damente;

Õ) ,é uma espécie de ditadura.
nomeadamente entre os povos la,:,
t:nos da América, tendo todos os
vicies ll.esta modalidad.e de mo
léstia política;

c) por uma p~ comjJreen
são da divisão e harmonia dos po
ci.eres públicos, não tem a malea
bllidade. o elastérlo indispensável
ao jOgo político da democrac1:L mo
de:na. tornando-se um vivelta de
re'VoluÇÕes armadas das qua!s as
repúbllcas americanas oferecera
exeo:;plos diários, jã 1n~~r&vels.

e de que o nosso Brasil já conta
tristíssimos casos;

d) ~umula abusos incontrastá
veis 'pela,1rresponsabllidade c in
discussão em que se. acha abro
quelado;

e) tlra a· fôrça e o prestígio ao
poder leg:slativo, ~ ao mesmo tem
po a respeitabilidade ao executivo;

j) por falt~ de cenã...""io, de _dis
cussão. de luta das idéias, é um

. xegime apropriado a elevar e man
ter no poder individuos medíocres,
apenas há.beis em curva.r J, espi
nha aos caprichos do presidente;

g) sofre de todos os vicias,. c até
mais agravados, dos manejos elet
torais, sem as suas vantagens;

h) não tendo necessidade $~".1ão

de poucos -agentes, não tendo que
dar satisfação às grandes col"ten
tes da opinião representadas nas
assembléias, é próprio para man
ter-se pela corrupção. contra a
vontade do país; .

i) na geral indisciplina f' de..
sorganização do, caráter brasilei!~,

resvala facilIr..ente para o despo-
t~DlO; .

j) estando divorciado, por ví
cios de sua. origem militar, da
massa do nosso povo, não tem
meios de o atrair, por sua natu
ral tencênc130 de viver à pa:L~e,
sem precisar de atender. como se
sabe, às aspiraÇÕes' da opinião;

11:) tem contra sI a índole d')
. nosso pOvo~ no que ela tem de mais

liberal, as Sllas tradições, no que
elas têm de mais seleto;

l) é antlpát:'co e suspeito à de
mocracia, feição .geral da vida so:'
ciaI contemporânea, pelo aferro

. cl"m que o defende o doutrmaEis

. mo. compressor e ditatorIal dos -po
sitivista".

Há, porém~ Sr. Presidente•.uma au
toridacie maior. Esta é a de Rúi &l"
bosa, sabidamente o prlnc1pal autor
da Constituição. presidencialista de
1891.

Rúi Barbosa, na fase final de sua.
vica., dizia: '

~As. termas do novo regime ma
taram· a palavra. Deixaram o me
canismo das instituições legislati
vas. Mas, acastelando o govêrno
em um s1s"&.ema cabal de 1rrespon
sabliidade. emancipando-o total
mente Çl.os freios parla.menta:'êS,
reà.tEitam a tribuna. a.. um slmU.



l~ro de locutório, insulado no va.
zio. A nação ouve o Que dali se
diz, porque o que dali se diz. uão
tendo autoridade alguma, nenhum
prestigio,. nenn.uro e<:o, nenhuma.
repercuSSÍlo pode ter. '. Como go-

. vêrno parla:nentar 3.5 c5.maras le
gislatiyas constituem uma' escom.
'Com o presidencialismo, uma. ~ra
ça de 'neg6cios"~, Mais: "As OO~
ções de moral política náo as bebl
na. escola dêste regime. Bebi..as
r.3. de outro. onde também se criou
o nosso fp.lecido :p:::'esidente. Mas
o ilustre paulista· se avesou me

. lbor. qu~ eu às novidades dê')t~.
. l:l8.Q.uêle não havia ministros de

rôsca e po!'~a. Naquele o membro
do govêrno, sõbre' cuja lealdade
corresse a mais leve sombra de
'dúvida. não esperava que o p:l5€S
sem. na rua. Naquele, asL'elaçõ~s
dos ministros, uns com.os ou;·ros,
ou deles com· o chefe da .nação,
não toleravam uma arran..'li.adu.ra.,
nem uma risca na. epidermeu

•

Ainda znai.s= "No Império se lZa
'çavam, estudavam e ap\U"avam,
com o maior cu:dado, reionns.s
eleitorais. onde, os mais idôneos
envtdavam tudo o .que sabiám em
concisos trabalhOS, para ig1.1alz:t o
concurso entregovêrnoe oJ;lo.)l;áo,
entte maioria e minoria, entre o
poder e o povo. HoJe, pode::: e
povo, maioria· e minor:a, oposição
-e govêrno, tudo são nomes Só
uma coisa existe: o chefe do 'Po
der executivo".

Bá ainda êste outro trecho que é
pre<:iso e que vem no trabalho de Etui
sôbre .a imprensa -e o dever da ver-
.da..de: - . ,

~ "ESsa lntriulsigê4ciA em. ~ue o
nosso mundo político se ~brasa

pelo sistema pr.es~dencia.1. nega.ll~

do pão e água s. qualqu·;x traçorle
'ensaio das formas pa,rlamentares.
náose· origina, realmente, de.~e~

nhum- 'dos motivos 3ssoalhl:õ.d;::s,
n.iio tem l:iaSCença em condiçijes de
ordem superior, não vem \i·e que
os nossos pol1ticos bebam 05 aras
pela verd=tdelra prática repuolica
na. Não, se-:lhores. Pelo contrário'),
o de que se ::mda em cata, ê so ja.
1rrespons:J·bilidadc na poUtica ~ na
adIXl1n:str~ção. Na ineslJonsabill..
dade vai dar, naturalmente, ti ? ..~..
sióenetall.smo. O presidenc1alismo,
scn~o em tecri.'l., com certeza !J:::â·

. '.

ticamente, vem a soer, de ordinário,
um sistema. de govêrno iI"respon
sa:vel" .

Senho!' Presidente. Senhores Cons~
titu:nt~s, eis ai o que é {)'regime pre
sidencial na América Latina; o que
é ao. regime presidencial no Brasíl; no
deooim-ento do seu .pró~rio institUidor.
vâmos, . dentro em pouco, pro-mUlgar
nossa Carta Constitucional. A expe
riência está feita. A I.:.çác recebida
através de tantos :decênios de ··erros e
f2.1has, deve servir-nos para que po;s
samas liVrar-nos de um sistema que
garroteou tOdas nossas liberdades e
reduZiu tôdas as fôrças' da politica.
nacional à' v()1ifade 'e disc"rlçâo de um.
S'Ól'lomEIn. E'nosso dever I:loldar-a
nova' Constituição por forma que con
duza. sempre à liberdáde, porque a. li-o
berdade; ~omo dizia C.roce, não é o
pass3ido, ou simP~en.te· Ó ~JJresente.
mas 6 futuro da :li mani.dad-e. (Muito
bem; muito 'bem_ PalmãS:-o-'oradOr é
cw:r;.primentado.) - '. .

(Duran.te " o' disCurso do Senhor
José 4UgustO. assume a pTeSidên
_cia. -o Senhor: Georgino Avelino.
1.<0 Secretfl.rio. a 'qual é posterior
mente, Tea$sumú1a :pelo Senhor
~Melo Vimmci, Presidente) .

, . O-=src.-:-·PRESIDENTE - T~m a pa-',
lavra o Senhor Lino :~ad.o.
,O SR~ LlNO MACHADO.~ Se

nhor Presidente•.Srs.· ConstitUintes.
ainda bem que :só a esta aJture.. àepoís
de'Ventiladoi todos os problem.as. ba.s1
lares dafl:tura carta. Magna dQ Bra
sil; se me oferece olJ()rtunidade pata.
cl:egar à tribuna; ainda bem, porque.
assim. depois de por' aqUi ter passaào
tõQa a. elite desta P-..ssembléia, brllha.n
tes cUltores do Direito, brilhantes es
tudiosos do_ mundo em que viajou du
rante meio séc.ul0 Edmond .Pfcard, ~ur
g~ u:n simples dlletant? para, no cum
x:;'rimento do dever, fazer ligei.ras con
siderações sObre problemas q'l.:e lhe
parecem,: realmente, hi~ssantes.

O prinie1rO 'dêles, aquele que se me
afig'tlI'a dos Inai.s palpitc.ntes, é em re..
lação à forma do nosso govêrno = par
Iamentario;mo ou presidenclallsmo?

'SÕbre êle.::.... permita-me esta Assem
bléia. - m3.Il1!estar-me·ei rà;pidaInen~
te e com orec.eio que me inSpira a
palavra ·de José :Augusto,aiIida há
pouco nesta tribuna iluminando OS
debates sôbre o parlamentar..smo. com
o brilho qu~' sempre imprime a tôdas
as "O:":lções ~rodUZ1das nesta" Casa..
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Presidencialilimo ou parlamentaris
mo? .- Interrogo.

Quer um,. quer outro regime. tem'
defeitos. Quer um, quer outro. pode
ser trapsplantado para as terras bra
sileiras. se bem que o presidencialis
mo 'Seja mais nosso, seja da América
do Norte; se bem que o parlamentatis
n:o, constitua uma planta exótica. tra-_
zida do velho mundo para as nossas
plagas. ' " ,

Invoca-se constantemente a História
davelhz. República. lembra-se, a cada
passo. o presidencialismo dêstes cin·
qüenta anos de govêrno. para malsi
ná-Io e trazer bem viva à memória,
de todos os males. que produziu em
nossomeid. Invoca-se. também. a
prática do parlamentarismo. e se o
faz "quase' sempre para mostrar os
~gnificos frutos que deu entre nós.

Tenho 'a 1mpressã..o, porém, de que,
na verdade, nunca se praticou o par
lamentarismo perfeito em nossa terra,
de vez que era o poder moderador do
Imperador ,que controlava, aqui e ali,
e orientava a administração. Quan·
tas vêzes '0 Parlamento, ,com maioria,
viu cair o Ministé:io, e quantas ou~

tras, em minoria, manteve o Ministé-"
rio, graças, quer na primeira quer' na
segundo hip6t~se à. vontade pessoal do
Imperador! ' , .

Quanto .ao presidencialismo, temos.
desde logo,' de verificar os males que
provocou em nosso meio, ligados sem
pre' à hipertrofia do Poder Executivo,
em quase tOdas as oportunidades em
que se zchava. no Govêrno um Presi
dente com mentalidade um tanto dita
torial.

..AJ3, eiI:.endas - e vou passar logo ao
assUnto -que 'terei de defender, -quase
tôdas, senão tôdas, visam estabelecer
um sistema- de freios e contra-pesos,
a ..fim de qu.e tenhamos um presiden
c1alismo brasileiro ~exn nossa. terra.~_

Sou daqueleS' enamorados etemcs da
liberdade; e. por isso. mesmo. Vivendo
sempre ne. planície, ~empre' em opo
sição. tenho grande sim'Patia pelo
parlamentar-smo. Por essa razão. te·
nho, não direi autoridade. mas ,a sin
ceridade de me deClãrar desde logo
presIdencialista' .temperado. A "%:leu
ver, não obstante as lições aqui ou?!
das. "ainda é o presidencialismo tem
perado, ,tal qual .vi'Çlha no projeto da
Constituição. de 1934., .:~Dm m.edidas
acrt!-scentadas €m alguns pontos. o que
melhor corr~sponde à. realidade bra
s'.Jei;ra.

-'O Sr_A"Ziomar~BaZeeiro - V. Ex.a.
dá. licença para um apa...-te?

o SR. LINO MACHADO - Com
todo o prazer ~

O Sr. Altomar Ba!eeiro ,...... Se não
fôsse exata a tese que V.' Exo.. ex
põe, teriamos par~prová-Ia a própria
experiência br~ileira. Se ° p::-esiden
cia.lismo 'fôsse um govêrno pessoal,
uma ditad~a apenas. não haveria ne
cessidade. de um presidente para sua.
Constituição, lançar mão de golpe' de'
Estado e instituir realmente a dita
dura. criando profundo contraste com
o regime anterior. .

O SR. LINO MACHADO - Obri
gado pelo esclarecimento que V. Exa •
acaba de trazer aos Constituintes.
V. Exll.. que é um d:os eméritos cul
tores do direito a que' me referi ain
da há '.pouco.

Sr. Presidente, o presidencialismo
entre riós foi se desmandando; entre
as causas dêsses desmandos devo
apontar desde logo aquela que me
trouxe à tribuna.. O presidencialismiJ
viveu de inte..'"'Ver...ções praticadas ar
bitràriamente. A' prinéipio foram le
vadas a efeito em pequenos Estados,
OS quais embora possuindo grandes
fôrças espirituais, se encontravam. ma
terialmente •desanriados. Os-;Esta:dos
quase sempre - não sempre -" ser
viram de vitima aos chefes de govêr-
no desmandados. '

O Sr.· AZiomar Baleeiro Sem
dúvida; no' Brasil e' na Argentina.~
tambem. ' ". ".

o' SR. LINO MACF.ADO - Aliás,
na última sessão, o Sr. Representan
te LUís Viana. ocupando estatribUIDi.
com <>, brilho que lhe é peculiar. fêz;
referência ao capítulo das interven
çõe~E V. Ex1\.., o Sr _ professor Alio
mar Balee1i:o, lembrou o exemplo d<t >lo

A:-gentIria, onde o govêrno pratica in
tervenc;óes a. caàa passo. Mas ,se
transplantamos dos Estados Unidos "
presidencialismo, devemos, com.o .os
Estados Unidos. evitar as interven
ções federais.

O Sr.. Dantas Júnior As inter-
ven~ões federais eram sempre fomen':'
t..1.das pelo Presidente 'da República
OU por aquêles que o rodeavam. 50-.
mente em dois casos. - se não me
!alhaa memóna. - se fêz a inter
venção para repõr governos; ~o Ama-'
zonas e em Sergipe; em. regra geral"
essas eram feitas para depor -.a.. si·
tuação. Ultimamente, usou-se da se
guinte -técnica: a ctiaç~o da dualida
de do Poder Legisldtivc. Eram. esta-
belecidas as duas Câmaras; e. uma.
delas, a ilegal, pedia a intervenção
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8D Presidente da República, que a fa.
ma.

O SR. LINO MACHADO - Vossa
Ex:ceJên.....ia. velo ao encontro do meu.
pensamentO. .

,P&ra' justificar as emendas que
tenho em mira apresentar a. esta Casa.
devo trazer um caso concreto de inter~
.vei:Ição. que é precisamen.te o o.do Esta
do do Maranhão•. Em 1935. mal a,ssu
m1...-.oa a presidência da. República. aquê
]e que logo se transformaria no di
tador. políticos maranhenses,por um
aborrecimento 'qUalquer e possuídos
de m'enta1i.da.de municipal. resolve
ra.l!l inictar um traba.1h.o contra o
gavêm.o legitimamente eleito. porta-
dor de mandado de segurança; contra
o go"Vêrno que já. tinha. seu prazo de
mandato fiXado pelo próprIo Supe
rior Tribunal ,Eleitoral. Derrotados
como tínham sido ·nas urnas do Es
tado do Maranhão, apelavam.. para a.
pOlftica. do centro.

Abro um parêntesis para mostrar
que a ditadura. do Jeg1sla.tivo muitas
vêzes é prejudicialíssima.. A Assem
bléia há de permitir que me demore
um • pouco sôbre êsse caso L .Naquela.
êpoc:a, dois Sena.óores haviam.' sido
eleitos, como VV. EEx.a.sabem, o pela.
mm;ra. indireta.. Os ··partidosse di
'Yidi:'am em ~ correntes. sendo que
o menor dêles,' aquele que tinha a.pe
nss .cinco deputado.s dos trinta. no
C<t:ngresso. constituir!:.. o fiel da. ba
lança.. Ssse p~""tido aliou-se ao Pa:rtí
do Republicano. qu~ tenho a. honra de
representar aiIW.a hoje, nes+..a Casa,
como jâ' o fazianaquels:' época, .e
que contava com 11 deputadas. Canse
qtlentete.ente, a maiotia. 'foi feita me
.p1a.nte acó!'do. de que V. Ex.a tem.
eonheci:nento dentro em pouco.

O -Sr~ Sousa Leão - V. ELa Tale
per três..

O SR•.-UNO MACHADO - E' lIIXlS.
gentlleza, de V. Ex.., sobretudo ])3.1"
tf.ndo, como parte, d~ um digno chefe
·.doPartido Republlea.no do grande
Estcào de Pernambuco.

Nio interrompendo. o curso de meu
" pensamento, devo dizer que êsse par-.

Cldo.· unido ao Repub1ican.o. conse
guiu eleger dois senadores. qu.e não
perteDdam à nossa. ocrrente, e o Go
vernador. queIlão 'fazia. parte de ne
nhmna. agremiação. era. um gcverna....
dar a.pol1tieo.

Dlri.o VV. EEx.a, - e com tOda
ra2âo. -.:.. que 96 componentes do Par..
toldo Republicano são uns. a.bnegados.

Itesponde:;-ei que não. Naquela. época.
nós "nos querí.amos livrar 'de uma· te
nentenia. que lá. se desm.andava. e.
com o sacrifíc!.o· dos próprios correli
gionários, fizemos êsse acôrdo em 'bem
do :r..rara.nhão.

Pois bem, êsses cinco Deputados. mal
tomou POSSe o Governadoi", sob pre
·texto fútil. passaram-se para o outro
lado, e passaram a dominar o Legis-
lativo. - .
~, Sr. Presidente, é um pequeno

exemplo. . .
Formou-se :maioria. ocasicnal con-

'tra o Gover"....a.dor. aquele mesmo GO
vernador que acabava de se eleger. E
Xoi essa. maioria. ocasional que serviu
~o chef~ _do govêrno de então, já. di
tador. e naturalmente, tinha. planos
secIettlS, para. satisfazer·o se.usapeti
tese eomeçaram_aqui - e está. pre
sente um. representante---dosenado
naquela época. e, também ho,je se
nador. o $r ~ Clodomir Card050 
meus adversários, entre os qus.1s se
inclui ·S~ Ex.a, a. trabalhar. com o
Ministro da Justiça, o SI' _ Vicente
Rao.· Imaginava.m todos os meios de
efetivara. intervenção !ede..-sJ. no Ma-

. rànhão, contra. aquêle homém que re":
~ o pensamento do EStado,
contra aquét"e-·-homem. Q.ue· é. uma
das. ·gra.ndes reservas moraiS 'e--!nte--~
Iectuais do BrastI, o Sr. Aquiles Lis-
boa. . . .

Ai estava, Sr. ?resid.ente. (): perigo
da. dita.dura do leg1slativ~. ~a dita~

dura. do. legislativo mirim o no Ma....
mIlhão, toi de tal ordem <p1e.J}legan
do o não poder ·ha.v~ funcionamento
perfeito dos três poderes e apelando
para um. dos incisos da Constituição
de 193~.. resolveu diric.17fr-.se ao Chefe
do Goremo 00 da RepÚbJJea..' Mas. na.
verdade. estaVa a Assembléia .do Ma~

ranhão cercada. de ·tal lloorda.de, qu~
votou tom da sede do Congresso l1tDli.
carta.· clandestina.. a qual. grs.c;a.s s,G
prestigio do Sr ~ Vicente Rao. foi aqui
considersda. como perfeitamente legi
tima.

E não sc.tis!eito com isso. sr..Pre-
side:l~~ depois dêsses desmandos, 2le
gou que não pocila fUDdor.ar regular...
mente.

Mas, ·por motivo que não vem' a
pêlo, aquê!e que, tmis tarde, terià de
crl.a.r uma ordem de oofsas a que me
reterire1 depois; ta acs poucos pro
telando seus próprios dese~ e dan
do a .entender aos politicos do :Ma~

mnhão. advené.rlos do goTerI1Sdar"
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que estava ap€nas esperando a opor~

tunidade.
.. A essa altura, surgiu no cenário da
EellúbliC3. - é outro perigo que está.
no projeto de. Constituição de 193'7 ~
SUIgiU no cenário da Re~úb1ica, reDito,
a guerrn,. civil, no pensame:lto de ilus
tre representante ela Bahia, cujo
nome declinarei hoje, - já que não o
:fiz há três dias passados - o Sr. Pa
.ch€Co de Oliveira; S. Ex.o. não vaci
lqu um instante e, a mando do mi-

. Distro, chegou à tribuna do Senado
pedindo a intervenção no meu Estado..'
sob a alegação de .que lá campezva
a guerra civil.

Desta, tribuna pedi, várias vêzes,
providências ao Presidente da Repú
blica, solic.imnàD-as também ao Mi~

nistro da Justiça'. E devo dizer que
bastou um discurso do senador Costa
Rego, para pôr abaixo aquela imz
ginação fértil e, ao m.esmo tempo, :pue
ril do Sr. Pacheco de Oliveira talo
:ridiculo com que' teve coragem de
levá-la. ao Sen·a.do -da Re-púolica.

'O Sr. Amando Fontes - Quer clizer
que a intervenção do Senado é o'por
tunissima.

O SR.. LINO MACE:ADO - Mos-
trarei a V. Ex.lL • De resto, estou aqui

.- Dão .sei como classitlcar - por uma
.aberração talvez, a discutir em~nda '
que é d'e V. Ex.~, bl:ilhante cultor do
direito. Na verdade, a emenda que

. ' me· tr~ neste instante à tribuna é
de autoria de V. Ex.ll., e foi objeto de
deliberação numa das reuniões do
nosso Pa.rtido.

O Sr. Amando Fontes ~ Pern:rl.ta.~
me esclarecer que V. Ex.a. foi um. dos
inspiradores dessa eznenda. pois sôb~
O assunto longamente co~vers~.mos na
reunião do nosso :Partid:;}.

O SFt LINO MACHADO - Obri
gado ao V, Ex.~.

O Sr. OZintQ F01l.Seca - V. E.~.lL

estt!. fazendo bela digressão, até aqui
histórica, sõbre o ato inconstitu.cio
nal da intervenção. Os atos de sobe~

rania têm preeminência sôbre os de
autonomia. esta~ua!. V. E~,.:I é contra

'. a inte:,vénção?

O SR. LINO MACH•.L\DO - V. E.~.a

bá de me fazer justiça e há <ie re
conhecer que tenho sempre sabido
CGlocar a soberania de nosso oais aci
ma. da. autononlia dos nossos -Estados.

O Sr. AZiomar BrzZeeiro - Vamos
defender a autonomia de nossa. terra,
na defesa .da. própria federação.

o SR. LINO MACHADO - V. Ex.
a quem tanto pre:zo. se não estiver
apressado, e me acompanhar no ra
ciocínio - há. de verificaI' que, na
realidade, não estou procurando evi
tar as intervenç5es, rr..as, sim, deLv;.á.
las sob a guarda do Senado, que é a
própria guarda. da Federaçáo. para.
que sempre êle decida, em definitivo,
sôbre o ato de iutervenção, :4 vêzes
necess:irio para o equilíbrio fundamen
tal do próprio regime.

O 'Sr. AZiomar BaZeeiro - E' o ato
fundamental de que nasceu a chama
da política dos governadores.

O SR.. LINO )MACHADO - De
Campos· Sales.

O Sr. Alíomar Baleeiro - Na pri
meira fase da Repúblka o parlamen
to funcionou perfeitamente bem, ou
por gu~dar a traã.i.<;ão da MonarCiuia.
ou pOl" outra razão qualquer. No en
tanto. Deodoro sentiu-se na impossibi.
lidade de governar, a despeito de ter
maioria parlamentar e do golpe de
Estado de 1892. PoiS bem, Campos
Sales, aproveitando-se da fraude elei
toral, mácula do seu govêrno, aliás dos 
mais brilhantes do Brasil. criou :) sis
tema pelo qual teria o parlamento em.
suas mãos, atráves da máquina elei
toral, que lhe permitia a depuração de
deputados e, assim.. destruir a auto
nomia dos Estado::;, para aniqtúlar e.
fôrça do Parlamento .

O SR. LINO. M.t\C~..DO - A mal
fadada. política dos; Governadores.

O Sr. AZiomar BaZeeiro - Dai li série
de he:atombes, qUe acabaria p<lr ab
sorver o prõprio Legislativo.

O SR. LINO MACF-ADO - Estou
preocupado com o tempo. porque nã.o
cheguei a enunciaI' siquer a emen
da.

Sr .. Presidente, jcgada po!" terra a
intervenção do Senador baiano, os po
líticos maranhenses, depois de tõda ao
sorte de tropefus, resolveram cria": um.
"impe2.clunent", tUn caricato "tmpea
chment", sem tribunal especial. sob a.
alegação de que o Governador ..A.quile§
Lisbo3, i.n!r~gira certas leis do Código
Penal, .

A esta altura, o Governador estavft
cercado de rodas as garantiás jUl1d!cas,
inclusive a da manutenção no cargo
pelo período de quatro anos. Precisa..
va-se, entretanto, fazer a intervenção
no Maranhão. A Vontade já. não em
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SÓ dos p<lliticos maxanhenses, mas es-.
tava orientada ~o sentião de abrirse uma vereda, que nos levaria a intervenções outras em .Mato Grosso. noRio Grande do Sul, em. São Paulo;
uma vereda. enfim, Que nos conduzil'ia
até aqurcle campo de devastação e de. devassidão. devastação por onde fomos
à miséria, à fome, a tôdas as agrúras,
devassidão Que corrompeu os costumes
brasileiros; aquele campo que se con~
venc1onou chamaI de." Curto 1)erfodo
de 15 an.os", ou seJa o "Estado No~
vo."

Então, Sr" Presidente, para que pro~telar mais? O Congresso reuniu-se
- ainda o Congresso do Maranháo e decretou a perda do cargo do Go~
'Vernador. Elegeu outro Governador,
C8,ricato tal qual o "imI;?eachment", e
esse teve o desplante de clir1gir-se a
todos os Governadores de ;nosso pais.
E - coro pezar o ãigo - recebeu res
posta de um só, por sinal d.e um ilu:;
tre e eminente democrata, agora com
assento nesta Casa" e que infelizmen
te não se ~chLl. 110 momento entre nós.
O único GO"9'ernador que felicitou o ca
ricato Chefe do &l:ecutivo do Mara
nhão f oi o Sr. Gal. Flores da Cunha.

Aqueia situação de dualidade a que
se referiu o nobre deputaõo lá estava
e, sob a aJeg-ação de que os pOderes náo
poderiam funcionar livremente
aliás, .só o ?od~r Legislativo - fez-se
a intervenção ~edel"al.

O Sr. Aliomar 13aleeiro - Havia
dualidade ele legislativo: :E:: a Justiça
Eleitoral?

O SR. LINO ]..1ACRADO - Partedo Tribunal ~ Tribunal escolhido· à.
última hora, com !:. convocação de
juizes Cu Interior e das proximidades
ãa Capital sob a presidência. d.o vicepresidente, que usut'Para as funções le
gitimas do presidente, concedeu habeas-eorpus eo Governador platônico
para assumir o Govêmo do Estado. Aoutm parte, ou melhor, c Tribunal,
pela sua. cornposiçã.o legal; a êsse tempo, já se manifestara. !'econhece.ndoo clireito liquido. certo. incontrastável
d', Dl. Aquiles Lisboa, que continuou
no exercício do C3.rgO de Governador
do Estado.

O S,.. OZínto Fonseca. .:- A lnter
vençso, dentro do I?1relto Comtltuclon"al, pOderia. dal"~se por duas termas:
por inicIativa do Govêroo Federal ou
por solicitação local. Se houve exorbi
tância do o!:-vêmo Federal. em matériade intervenção, esta. seria ilegal. Se

foi por iniciativa local, havendo maio
ria na Assembléia a que V. ~cla.
alude, quem. solicitaria, pois, interven
ção no caso de um descalabro admi
nistrativo. guerra intestina, ou qUiõ,l
quer outra circunstãncia?

O SR. UNO n.uCRADO - Quemsolicitaria a intervenção?
O ST. OZinto Fonseca - Poderia ao

intervenção· - repíto - dar-se por
duas for-Inas: por iniciativa própria.
do Govêrno Federal ou por 1nicíativa
local.

'" O SR. LINO MACRAOO - Estoumostrand'o que, realmente, a inicja
tiva ca.bia. pela Constituição de 1934,
àquela Assembléia que se desmandara.Por isso mesmo, procuro fazer aqui
- e chegarei à emenda do eminente
colega Sr. Amat:tdo ;'ontes - com.que essas intervenções nunca. ma1s se
possam reallzar,sem ausculta prévia.
do Senado, uma vez -que;--diante do
fato· consUI11.3Jdo, como o das inter
venções que venho citando, e apesar
da resistêncIa que. lhe opõem. os ho
m.ens públicOS do Brasil, na<1a mais
havia a fazer. Basta. assinalar que,sôbre a intervenção no meu EstadO.·inúnteras vêzes desta. tribuna reclam.ei provi<iências à. ditat.iura a quezne ·-re!eri há. pouco, solicitando aoSr.. MiniStro-'daJustiçaque enViasseao Parlamento a comunicàçáo- quee$,perâvamos quanto à. intervep.çâo nO'IvIaranhão. O ditador. Sr. Presitiente.
já. estava às ...ésperas do Estac.o Nov()~percebera que o Maranhão. era mag
nífica cobáia. e não p\>deria levantax-sede armas nas 1nã.os para protestar.cor.tra os que fetiam sua a.utonomia.
Naquelaoportuni'Õ.ade eminentes companheiros .nossos na Câmara, se 't'e!I1apoiassem os comentários que !azia~mos, não po.diam também, por éste ou
ar __ <o ~ motivo, sol:<la!"izar-se com os
que sofriam a experiência maléfica do
Estado Novo.

Sr. Presidente. a C.':- -::1óa ~stá assim
t'c:~:~d::.:

"Substitm~~"!'- -~~ artigo 32, a.
- .•... - ... '"' ..la seguinte:

"a.utor;~~- . '- ....~enção federal
nos Estados nos casos inàicados
'!'1l'\~ ns. -- a IV .~ VI do artigo J.l'1
- e os empréstimos externos dos
EstaAios, DlStrito Fooeral e Mu-
Ilj,,<'''fos. I,

DO~V3nte. se tal emenda !ôr apro
vada. poderemos ficar tranqüilos de
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que Jamais, sob pretexto, não de po
titica na sua verdadeira" e eleva-da'
acepção, mas sob o pretêxto de poli
tkalha. de politiquice, de politicagem,
o :ç7esidente da República falá in
tervenção nos Estados para depor
governantes legitimamente eleitos pelo
po'[O-. "

O Sr. Amando Fontes - O projeto
só estabelecia a intervenção, l)lediante
licença prévia do Senado, no caso
da deflagração da guerra civil. Pela
emenda que a,p:r-esentamos .e teve a
honra de ser assinada 'por V. Ex.a, em
hipótese algUma o Presidente da Re
pública poderá dec:retar a intervenção
sem a colaboração de um dos outros
poderes. Entretanto, há outra emenda
da autoria do Sr. Benedito Valadares,
tese que me trouxe à tribuna, a" fim
de que o Presidente da. República,
também; no caso de deflagração da
guerra civil, possa decretar a inter
venção sem audiência do Senado.

O SR." LINO MACHADO - 'Vê
V. Ex.a que. é a mentalidade cUta
torial qU~_está ã. iniluenciar QS auto
res da emenda.

Não é posstvel, Sr. Presiden.te, que
de agora em diante fiquem as inter
venções ao arbítrio do chefe do' go

.'vêmo, que nos proporcIonou o Estado
Novo. "

Devo passar imediatamente à. outra
emenda.,S qual ~rocurareI justificar,
em breves palavras, ainda dentro da
tese que me' trouxe à tribuna, a fim .
de co.nseguir freios e contrapêsas paIa.
o -presidencialismo, parã um presi
dencialismo temperac.o...

O Sr. Amando Fontes -" O verãa
deiro presidenc1a!!smo.

O SR. LINO !II!.ACHADO - •••
para. o presidencialismo brasileiro, 'Va
mos diZer assim, diverso daquêle que
foi inscrito na Constituição de 1891
paxa uma fedeTação em que não
havia ntistér dessas exorbitâncias do
Executivo _ "

Refiro-me, Sr. Presidente, a uma
prerrogativa que deve caber ao Parla
mento, isto é. a de convocar as casas
do congresso.

Para tanto, Sr. Presidente, devo
trazer também um exemplo, porque o
melhor discursQ é aquêle Que,se con
tém num exemplo concreto.

A Câmara de 37, nas Vésperss do
golpe, tinha como lider o., atual Mi
ni.·~tro da Justiça Sr. Carlos' Luz. S.
Ex.II.. com aquela maneira hábil que
todos lhe reconhecemos, procurava.
àquela altttr."~, os lideres daS vã.r1as
bancadas. no sentido de conseguir a

convocação da Câmara, que era prer
rogntiva de um têrço de seus compo
nentes e que.. já. estava de antemão
preparada. parisso que contavamos
com -cento e nove assinaturas num
documento de valor histórico oue te
nho aqui em meu poder e om apre
sento graças à gentileza. do nosso co
lega Sr. Ãdelmar Rocha, que o guar
dai com o má:-..imo carinho:

O Sr. Carlos Luz prccurà:va nnque
la época., trocando idéias com os li
deres das diversas bancadas - nessa
ocasião cabia-me a honra de liderar
:l minha bancada - demonstrar a
conveniência de esperarmos a prorro
gação, já resolvida pelo Ditador. Sua
Ex.a pcnderava que prorrogação se
ria muito mais natural que a convo
cação, pois não daria lã. fora a idéia.
dos acontecimentos que todos sentía
mos no - ~r. Todos nós, porém, Se
nhor Presidente sabíamos que o gol
pe estava eminente; sabíamos de an
temão o que o Presidente da Repú
blica, ou melhor, já o ditador daque
la époza, p:oetendia com a prorroga
ção dos trabalhos desta Casa.

O Sr. Rui Sa.ntos - A prorroga
ção do seu mandato.

O SR. PRESIDENTE - Lembro
ao nobre orador que está fíndo o
tempo de que dispõe.

O SR.. "LINO MACHADO - O
que êle pretendia com a prorrogação
dos trabalhos por esta Casa. era che
gar até o Senado. pa..-a. qüe êste, pelo
sistema majoritário de que era consti
tuído. n negz...--se, fechando~se, assim~

o Parlamento. Então o ditador,. com
os poderes discricionários, muitos dos
tIll.."t.ls lhe tL.""lhs.m sido concedidos pela
m:\.1oria da Câmara, ficam mais à.
"Jontade para d::ll' o golpe.

O Sr. Alioma1' Baleeiro - A dita
dura evidentemente foi obra do Pres1~

dente da República. de então, o tu
turo di~dor, nms as primeiras peças,
os primeiros mater.iais !oram dadvs
pelo P3rlamentov l.nfelizmente.

O SR. Ln~O MACR.IDO - Devo,
sem falsa modéstia. dizer a V. E;:
celência 'Que o Parlamento em si não
foi culpado na 5"L1a totalidade, porque
havia. uma oposição batendo-se 
como ora se bate a oposição a que
V. Ex}~ pertence tanto como eu 
no sentido de não serem concedidos
poderes discricionários ao ditedor de"
então." .

O ST. Adelmar .Roch.~ - A prorro
gação mesmo é prova. em contrário.
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o SR. LlNO ],[ACHADO Para
demonstrar ao nobre Representante
da Bahia que o Parlamento estêve
atento e à altura do momeIlto que
vivíamos, basta dize:- que um têrço
dos congressistas convocou o Par
lamento, para que éste continuasse
aberto e vigilante durante todo o pe
ríodo em que tivesse poderes discri
cionários o Chefe do Govêrno.

O SR. PRESIDENTE - Rogo ao
ilustre orador concluir as suas con
siderações, porqt~e o tempo de que
dispunha. está findo.

O SR. LINO MACHADO - Pena
é. Sr. Presidente, Que eu Df:.O possa
justüicar minlla emenda mais demo
radamente, como era- de meu desejo,
em f2,c~ das :::.cirnoestações de V. E.."'C
celência e sob as aperturas de.. tempo
em qu·z aqui vivemos.

A emenda diz o seguinte:

"O Parlamento pode ser COllVO
,cado pela iniciativa de um. térço
da C5.mara dos Deputaàos"._

E não como está no projeto do.
Co~issio dos 37. ou seja pela inicia
tiva conjunta de um têrço da Câma
ra e de um .têrço do Senado.

O Sr. Amanào Fontes - Um têrço
de qualquer das Câmaras. Deve in
dicar.

O S:a~ LINO MACHADO - E'
evidente que, como está, nunca ha
verá convocação, porque o Senado,
pela própria composição llJajoritária.
é sempre o 6rg~o do Poder Legisla
tivo. q'ne aCOID!)anha o Presidente ds.
República.

A e=ncnda, portanto. dá esta atr1
buiçlo à Câ.mara dos Deputados, Ci
D13r::l. política por e.xcelêucia, porque,
pe~a sua própri:l composição. nela
devem ser resolvidos todos os casos
politicos; nem admito. sequer. a ini
dativa do terço do Senado, que tem
outr2S. e também elevadas. atribui
çõc~. r.7~s o Scnn.do por s1 - e V. Ex
celê;'Jc;io há õe permitir que o diga
- não hi de co~vocar a Cl1mara por
delíbc:-o,.ção Slla: r..:1o há de convoca.r
o Poder Le~islativo. porque o Sena
do. via de re~:-a, até pela. história
brr..sil~iJ"a. é ó::g~io que age sempre de
acórdo com o Presidente da. Repúbli-
ca.

o SR. PRESIDENTE - Advirto o
nob:e 0I?-dor que o tempo está es
gotado.

o SR. LINO MACHADO - Se
nhor Presidente, deixarei imediata
mente a ttibune.. em face da. nova

, advertência de V. Ex.o.. certo de que
a Ca.rta de 4G. que ~tamos elaboran
do, a qual me parece ,em certos pon
tos, mais democrática do que aquela

- para cuja feitura colaborei, a de 34,
há de consignar, em seu têxto, os dois
dispositivos ora por mim apreciados,
porque importam na defesa do presi
dencialismo verdadeiramen.te brasilei
to. presidencialismo que deve servir
de norma aos nossos destinos. (Mui
to bem. Palmas. O orador é cumpri
?n.entado. )

O SR. PRESIPENTE - Tem a pa
lavra o Seilhor. Ferreira Lima.

'0 SR.. FERREmA--LTh:tA-, - Se
nhor Presidente, ao ocupar esta tri
buna. fazemo-lo com o deseio de ofe
recer algumas considerações, justifi
cando as emenda~ por nós apresen
tada.s ao projeto constituçional, ora em
discussão nesta augusta Assembléia,
emendas referentes aos arts. \128. S 4.°,
e 164, § 33. "

~§ 4.° do art. 128, assim
"l'edigido: -;-- ,

"A União'entregará. aos Municí
pios de cada E.,<;tado ou de cada
Território, dez 'por cento do que
num. ou noutro attecadar pelo iJIl.
pôsto de que tra.ta o n.o IV"

acrescentamos:
"devendo aplicar 20% dessa ren

. da na proteção à maternidade e à.
infância".

No que .se refere ao art. 164, § 33,
que cllz:

..As e:mp=êsas industriais. comer
cbis e agrícolas, em que trabalhem
msis de cem pessoas, são obriga
das ~ manter eIlSino primário gra
tuito para os seus servidores e os
filhos dêstes. se não houver na )0
calldade ensi::l.a primaria oficial su
ficiente" J

aumentamos:
cc. •• bem como, se nela servirem

mais de cem famillas, um põsto de
puericultura. "

(lenc;o) : Srs. Constituintes, nenhum
p:-oblema se me nfi:;ura - nêsse mo
m.ento e~ que DOS apresentamos para.
oferecer ao Pa!,s o seu estatuto primor
dial. a sua Carta ro-ragnn. - mais opor
tuo'o e de tanta. relevância quanto o
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Nesta ordem d€ considerações. não
podemos olvidar ·a Dossa indústria
têxtil, justamente 2. mais florescen
te, com 411 fábricas espalhadas em
todo o território nacional, concentran
ào um capital de mais de 5 bilhões de
cruzeiros, dando trabalhe a 254 mil
operários, com uma produçã.o de 1 bi
lhão e 200 ~i1hões de metros de te
cidos, indústrla capacitada a ab::.ste
cer o merc::.do interno, e, apesar disso,
com as suas exportações proibidas
pelos poderes públicos, o que é a tes
tado 'indiscutivel de sua deficiência
ou da desorientação do órgão de con-
trôle respectivo. .

O velho e sempre atualizado Ls.voi
sier já. dizia:

"A indústria. é a. vida de um Es
tado civilizado. dá movimento a
tudo, tudo vivifica, pois reeebe sua.
fôrça da dência.

o ilustre agrônomo, com aquela visão
de técnico experimentado na realidade
e agudo conhecimento dos homens.
proferiu aquelas palavras proféticas•
que julgamos necessário invocar, no
instante em que se anuncia o adia
mento da solução salvadora, com jus
tificativas inaceitáveis.

Aqui.se ajusta o conceito do ilustre
Gilberto Amado, vas~do nestes têrmos:

"Não é bom brasileiro aquele
que se contenta satisfeito com o
que existe no campo econômico,
quando a nossa riqueza é U!Ila es-
perança ainda escondida no fun
do da terra., e com o que existe
no crampo pol1tico-social, quando
a organização está. ainda por
fazer",

Disse Apolônio Sales com muita pro
priedade, ao tratar do l!'.agno assun
to, na sua memorável conferência pro
nunciada a convite do n Congresso de
Engenharia e Indústria, reall7.ado nesta
cidade em dias de janeiro próximo
passado:

"Sômente o pessimismo doentio
dos que "1ão creem na Pfi.tri.a e
por isto se contentam com em
preenclimentos do presente plfine
jados só para o presente, somente
êstes te:rão coragem de forjar mo
tivos para. que se relegue para o
futuro com os receios de fracasso,
a solução definitiva, pelo potencial
hidroelétrico de Paulo AfOI"-SO,' do
problema combustível do Nordes
te. li

que diz respeito ao fator principal da
riqueza da nossa Pátria. - o homet:l.

ESpecialmente nesta hora de tama
nha inquiétação e angústia por que

_ passa o mundo, quando as utilidades
m~is indispensáveis à existência do in
divíduo escasseiam, quandc cresce em
escala progressiva o seu preço e os

- grandes povos, co~o a Inglaterra e os
Estados Unidos denunciam, alarmados,
a fome e a miséria que nos espreitam,
é ponderável e justo o tema que ora
defendemos.

Produzir, produzir tudo e produzir
muito deve ser o principal objetivo,
8. nossa tarefa máxima,. a nossa re

" denção.
Mas, como produzir tudo e abundan

temente se se exaurem as nossas ener
gias físicas e consequentemente as
econômicas; se os meios de transpor
te deixam imenso a desejar; se a edu-
.cação profissional aiIida está nos seus 
primórdios? Como produzir com o nos
GO sistema de crédito deficiente - di
nheiro minguado, juros altos e prazo
curto; com uma la~'oura rotin~ira., des
f8lC8.da de braço, tal como no Bra
sil colônia; com os nossos recursos
naturaiS aiDda de certo modo relega
dos ao Deus dará.?

Exemplificando, convém relembrar o
aproveitamento das cachoeiras do São
.Francisco, que ApolÔnio Sales com tan-
to entusiasmo, inteligência. e verdadei- J

ro devotamento. se propôs realizar,
transformando-as em fôrça propulso':"
rs do progresso da região, plano gran
dioso, de quem vê claro e alto, no
entanto já adiado 1njustificàvelmente,
conforme declarações feitas à impren-
sa de Rec1!e. pelo atual detentor da
pasta da Agricultura.

Diga-se, de passagem. que obra w,o
patriótica e sGbretucio humana, sen
tida há. mais de um século pelos nor

"destinos verdadeiros, castigados e cur
tidos no braseiro das sêcas periódicas
e devastadoras. mártlres· e heróis, que
na- entrada ép1ca da Amazônia deixa
ram 200 mil esqueletos sepultados na
hiZae mnjestosa, come, 1;çstemunhas
dramáticas da bravura e tenacidade de
uma sub-raça invencível de centau
ros: obra ingente providencial. ihteres
sando a. Várlos Estados da Federação.
capaz de mudar o· curso de seu pro
gresso e altanar a sua economia. não
pode, não deve ser protraída sob ne
nhum pretexto, pena de terrotoar para
sempre o labéu de incapaz o gover
nante que- o fizer,



pertar de parte de todo aquele que .
tem qualquer. parcela de pOder pú
blico.

O Sr. Olinto Fonseca - ·V. :EJt..1; en
C&ra muito bem o oroblema. Tive oca
sião de defender.~ da tibuna, exata.
-mente êsse princípio: proteçã.o à in
fância, à maternidade- e à adolescên
cia, porquanto não se deve falar ~ ape
nas, em infância, mas, sim, no binô
mio - mãe e filho. saoo perfeita
m~nte V. Ex.li que não se pode ad
mitir. um estado de riqueza eco:lÔIiú
ca do Brasil sem se cuidar do ho-.
roem; sem o homem nada. se pode
fazer. _
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Não basta organizar a educa~
ção, a educação da infância e da
mocidade: é preciso organizar a.
educação da humanidade, a edu
cação da espécie huma.na, e é às
ciências que cabe êsse papel in
comparável. ..

Sem indfu;tria não há como pensar
hoje numa grande civilização, mas
sem grandes capitais é impossível a
indústria. Contudo, o maio:- capital,
o capital, pOr assim dizer, básico, é o
homem. _(Apoiados.) .

Valorizando o caI>ital humano é que
poderemos desvendar tôdas as nossas
riquezas e encontrar soluçã.o para to-
dos nossos problemas, porque a in- O SR. FERREIRA LIM:A. - Muito
tegração do Brasil na fila dos gran~ obrigado a V. Ex.a. .
des paises depende muito do seu po- '(Lendo). Não há negar que o re-
tencial humano. médio' m,ais eficaz para a. elevação

Contemplando o nosso território de do índice- --demográfico repousa na
8 milhões e. meio de quilômetros qua- prot~ão à matêfri.iaaae, à infâIlC1a. e
drados, o terceiro em extensão no .à adolescêI;l.cia.
mundo, com um índice demográfico' Problema, como sabem os senho-
de 5 habitantes por quilômetro qua- res Representantes, fundamenta.! para
drado, sente-se quã.o justüicado é o a fortaleza e prosperid.ade de uma
nosso cla~or.- e as nossas ..apreensões nação, nem por isso menos descurado
expllcávelS. no sentido de~ que seja entre nós, logrou ser encarado em
cuidado. com m?-is carinho e espírito rumos certos depois da criação do De-
de brasl1idade o momento~o problema partamento Nacional da Criança, com
que no~ propuset;n0s .eX8..IIliDU'. secunR---Q..Decreto-Iei n.O 2.034, de 17 de feve-
~~do Ilustres plonexros na defesa da rerre>-tie-1940...
infancia. Coube ao 'provecto .Carlos .Chagas.

O último ceIlSO realizado em 1940 sábio e patriota, o grito de sentido na
nos ·dá conta de uma masSa demo- defesa da infância entre nós. Para
gráfica de 41.536.600 habitantes para execução de obra tão metitóna. quão
o pa.is, o que representa. um. nada,' indispensãvel estava a. seu serviço a
dentro dos limites de nossa exteI;l.Sáo competêneia. profissional dêsse ilustre
territorial. '.. Olínto de Oliveira, pattono da jn!§.n;.

Os índices demográficos por Estado cla em nosso pais, c9m Ç .diretor, -do
nos apresentam o Amazonas com 449 Departamento, ~u pnnclpal inspu-a-
mil habitantes disseminados em •... d,o:r pela redençao da criança brs.-

1,S25.997 quilômetros qua.drados, ou sUeira. .
~eja. um habitante por 4 quilômetros ~sde os antlgos egípcios que 0l!
quadrados e Mato Grosso com 1.477.041. CUldados pela infância foram tent;\--
quilÔmetros quadrados para 427.600 dos. Já o Velho Testamento r~o-
habitantes. que:- dl:&er, mn habItante menda~"a que se tivesse t.odo carinho
por 3,5quilOmetros quadra.dos. com.8. proteçáO à ges~D.te, ao rooêm-

O; Estados mais popUlosos sã.o ser- naSCIdo. Na França. pIoneira do em-
gipe e São Paulo. aquele com 2'1 baR preendimento magnífico, no qu~ com-
bi~tes por quilômetro quadrado e provou maIs uma ve:c: a sensibilidade
São Paulo que apresenta uma den~ do espírito gaulês em prol do bem es-
sidade de 33 habitantes pOr m1lhão tar ds. humanidade, Caron e Pinard,
de metros quadrados, o maior Úldice célebres escU1âp~o~ desvendaram a
da. Pederação brasile1ra. o que expU- fôrça da divina. cien~ia.. que se ocupa
ca o surto crescente do desenvolv1men- da. c:rian.<;;:a. - a Puencwtura.
to econômico bandeirante. E' neste vasto campo da medicina '

Citando apenas quatro unidades da que vamos encontrar a.s regr.as sá-
Federação. duas das de maior área bias, os grandes ensinamentos de am.-
geográfIca. uma de m.édia e outra paro para as vidas des&br.oc::ha.n.te;
menor, COln suas respectivas popula- do produto da concepção, bem como
çóes e em pontos diversos da União, pars. orienta:ção das gestantes.
fácil é perceber como está. dissemma- A 'função de reprodução nã.o intere~
da. 8. massa. demográ,fica brasileira. e E-3. sômente ao lndivfduo. pOrque toes
a import.â.ncis que o assunto deve des- de perto à co]etiv.1dade, que náe



pooe negligenciar a fonre ~ma.n.ativa téria. de assistência à maternidade elas
das ge:rações· do amanhã. mães pobres, afigura-se oportuno, poiS,

Com o elastecunento das medidas já as duas maternidades de Encruzilhada.
llostas'em ~ecução pelo Departamento e Afogados, com 100 leitos cada utn.3.,
"Nacional da Criança hoje entregue à lã estão para atestar o esfô!'ço, a ~
competência e dinamism.o do lll.'stre pa.ddade, e o patriotismo daquele ilus
Dr. Braga Neto, fã<:il é perceber que tre coestadoano, ao quero nesta. hora
-dias melhores estão reservados llara o rendo o meu preito d.e justiça.
iuturo de nossa pátria. O Sr. Oscar Carneiro - Vossa Ex-

Quando os 1.574 munkipios brasi- celência deverá também acrescentar
leiros pcssuirem suas IIl3.ternidades e 05 hospita:s que foram. construidos no
postos de puericultura, a nati-Inortall· interior durant·e o govêrno do Profes-
~ade e a. mortr.lidade infantil deix..9.- SOl' Agamernnon Magalhães e que não
xio de figurar. nos quadros estatisticos tE1m outro objetivo sel:à.o o que Vossa.
-com indk;es tão alarmantes- Ex.lI. está tão brilha.ntemente· espla-

A sífilis não mais aparecerá. no coew nando da tribuna.
.:flciente de 26%, a. intoxicação gravi-
dica. de 11%, a. apresentaçáo dist6<:ica. O SR. FERREIRA LIMA - Muito
e causas outras que ía:zem o parto pro- grato a. V. ~x.Q. •
longado de 15%, e aqueles fatores que O Sr. DUmo Fonseca - Vosss. Ex-
elevam. a. pertlentagem ao 75%, nos sete celên-cia sabe que os tratadistas de
quinqüênios de 100'7 a 1938, na. Oapi- puericultura. citam como causas deter..
tal Fed~ral, terão baiXatIo MS níveis miaantes da rnortal:dade infantil a.
.normais. polui~ão da água. a falta de esgotos e

O Sr. Olinto Fonseca - Diz milito sobretudo' a pobreza. de habitação,
bem V. Ex.ll. PoderlaJnos duvidar um tendo o Sr. Agamemnon Magalhães
pouco- da precisão dêsse dados, POl'- combatido os mocambos em Recife,
que sa.bemos que as estatísticas quase me1hcI'ando a habitaçáo da classe
que só ~ referem aos g!andes cen- média e exterminando os "moca.m~
tros. Se os dadilS são alarma.ntes nos bos"•. ipso~facto trabalhou, lutou con.
grandes centros, levando~s~ em <:onsi- tra a mortalidade infantil, porque s.
dera.ção que justamente nas grandes. i habitação é uma das principa.is cau.
metrópoles brasileil'as .enconttamos ~ T;rl d. d t - . i--l'- -~- d-' sas t:i.essa morta~a e.servlço e pro eçac a. .u.J.a.n~, ~ po- ,
demos aValiar Q que vai pelo lnterlcT. _ O SR. PERR.EIR.A LIMA. ~ O :filXl
onde a assistên.cla. à ir.fância. ê precá/' é peri'e!tamente social~ .
ria e o cellSO prà~camente ~o exi.s.te. (Lenifo): O assunto de que ora. nos

O SR. FERREZRA LIMA - AliáS, d f.. d ~a·~~;_
refiro-me maIs a.diante à deficiência ocupamos eUl.~u -e consl.oJ.l"LU.I. um
de dados exatos. mero ~aso sent~enta.l. para. se trans-
~ente à proporção ideal de 1/1.000, formar num SérIO e urgente problema

o psnorama DSS capltais dos Estados de govêrno.
revela-se apavorante pois vamos en.. Já a Conferência. de Chapultepec
contrar Manuas com 1501 Vitória 20m aprovou que competut aos governos o
120,1 Belém, COlI1 105,9: 'e nssUn por ampa.ro à maternidade -e à' .ín!âncla.
c11ante, no que se retere à. nati-:tncrta· com apoio integral do nosso õelegd-
l1dade no ano de 1941. do àquele notável conelave realizado

Recife apresenta-se, no decorrer de em. terras do continente americano -
uni decênio, ass1m: 1932 - 56,6; 1933 o MéX1cO.
- 87,2; 1934 - 81,6; 1935 - 87,4; Reconheceu-se ali que a. famf1ia é
1936 - 131; 1~37 - 91,1; 1938 - a. base fundamental do mundo de
98,4; 1939 - 99.4; ,!-940 - 99,5; 1941 -. :lp6s-gtler~a, a célula social., Todos "3
SS:5~ a~te t' que na.o é <:lado negar ser países da América tornaram o com-
:tnlClatlva feliz e patriótics.~ a do 00- promissa d~ elaborar medidas atiDen-
vêrno Agamemnon Mag~lháes, v.Dltan- tes ao a~seg'..Irar uma estabilidade mo-
do ~ -suas vistas para tão ~gustiante ral, melhor dl:eção econômica e
,.P1'oo.cma, aumen~:ndo o nume!'o de decorr~nte de tais meclldas um bem
leitos para a.& maes pobres, qu~ em _. ~J. • '
~937 eram apenas de 98, para atingir o csr-ar tso neces;)Arlo à Vlda numana,
nünl-ero de 3S0 em 1945, podendo dar como a Pa.z do mundo.
s.ssistênd.a. a 10 mil Ináes desattll>a.ra· . A ~s~na, _a. sUb:-alimentação, a
das na· sua. sUbllme tarefa de pro- 191:orancla, nao devenam contiDl.laf a
c:riár. afligir a popula·çâo dos países iUlle~

-MenCionar que a capital pernambu· rica.nos, seja ao norte, sul ou centrõ
. cana é hoje a melhor servida. eIIJ. ma- do ~onUnente.
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comparáveis aos das nações mais
atrasadas da Africa e ãa fi..sia..

Uma única das nossas grandes ci
dades mostra índice inferior a 100/1000.
tôdas figurando na rúbrica muito
forte, mesmo ;lS capitais mais cultas
e de maior prosperidade econômico
financeira, como Sáo Paulo e a pró
pria Capital Federal. ultrapassando a.
Hong-Kong, Bogotá, México, La Paz,
que marca.m índioes desesperadores,

Em 1939, o núnlero de crianças de
O a 1 ano de idade, falecidas -no Dis
trito Federal, era de 192,4/1000; em.
1944. - 163,3; e em 1945 - 125.6 <uni
dades fornecidas pelo Serviço de Blo
-estatistica e ainda sujeitas a revisão'>

Estão assim inscritos os óbitos: Te
rezina com 548.3 em 1944 e 401. em
1945. .

O Sr, Olinto Fonseca - V. Ex.a"Dão
citou a cidade de Fortaleza. Certa
ocasião, houve séria nolêmica com re
fel'ência à. mortalidãde infant1J. na
quela cidade.

O__SR. FER.REIRA LIMA~-. Aliás.-
muito-alta. '

O ~dice é altíssimo. - _. ---"-
O Sr. OZinto Fo1Uleca - Parece que

é de 917 por mil.

O SR. FERREIRA LIMA - Pois
não. (Lendo): Natal com 431,3 para.
1944 e 507.5 em 1945; Recife com 495,1
em 1944 e 4250,8 em 194&; entretanto.
acabo de ser informado através do

-. ilustre Pro!. Arthur de Sá que foi
feita a revisão do ano de 1944, tendo
acusa.ci.o o índice de 260/1000.

-A informação é oficial, PO$ o infor
mante é o Diretor do 6erVlço de Pro
teção à .Maternidade e à Infância, o
que vem fazendo com grande desvêlo
e alto patriotismo. ~ndo Niterói que
nos oferece ínclice mais baixo; co~
tudo, enquanto em 1944 é de !}5'~7, sobe
para 162,7, em 1945, tudo conforme
nos dã notícia o Serviço de Estatís-
tica jã citado. " '
, O ilustre professor Olinto de Oli

veira, nomvel mestre no assunto. em
trecho expressivo cllsse certa vez:

"Morrem €I:l tôda. par...e oito
vêzes mais crianças de peito do
que indivíduos de qualquer outra.
idade. De mil nascidos vivos per
to de 200 monem a.tê o fim. do
primeiro ano e mais de 300 até o
quinto ano. Só dentro de um mês
já sucumbiram IOl)". ,,;.~

Vêm os ... senhores representantes.
disnte de semelhante afirmativa, feita.
por quem é na veré;ade e1!lérito co-

Aind:l ::'c~sn Conferência, ao finali
zarem-se os trabalhos, foi elaborada a
Carta da mulher e da criança, onde
merece ~spccial menção a figura des
tacsc.a. da. mUlher como espOsa. :nã-e.
dcna Qe: casa. e também o seu papel
nCJ desenvolvimento da indúStria co
lliércio, funcionalismo público e no
exercido das profissões liberais.

Stefo.n Zweig, memorado escritor
austríaco, dizia que não considerava.
maIs cultos e ciVil:zados os povos que
mais produzem, de maior 'consumo, de
maior numero de fortunas individuais,
sem ~ercm H\.l1'lbém de maior ~sIlirito

de hUUlllnidade.
O probl(-mn dn proteção e. mater

nidllde t à In!(~nc1a avulta de tal ma
neira entre os múltiplos.:ê sér:.ós pro
b!emas cont.rmporMeos,' que Se pode
bem clnssUlcn.-lo como revelador de
fndice de c.ulturn. c civilização de um
povo.

A ln~ÚJ1n, n morosidade na solução
do l)fObl':mCt, o dcscnso pela sorte das
m!i.c:o o crL:mcns, dc!1nem lamentàvel
nH"ntl' ('~r:l' ctiplrlto de humanidade fo-

f cnl1.":ndo Pl'!O eminente e desventurado
Zw,;-IR.

Certo QU(l merece dos nobré~ cons
t~tuJnt,t·:'J dtO 40 o ma.lor acatamento o
e'itudo <11\ ffin U:rla, que nos trouxe à
tl'lbunll p'Jl ser di!quelas que se en
tLlelrn.m nn fJrJmeira. Unha na ordem
dns do mnior rclevL\.ncla versadas nesta.
Ca.so.. •

A mortn.lldnde iniantil dent'fo de
nossnl' !rcntciras oferece um. aspecto
desolador, pungente, atingindo as
rnIns.. do um[L catástrofe nacional, > ir
remedllÍ'I'cl, 50 pro~dências oportunas.
c prolltu.:1 nr:.o se pusarem em exe-
cucâo. "

O nr,lmnto, sobremodo complexo,
trlLnflCtlnrte ns lindes cio ponto doe vis
ta. lilm~t(~rlo. porqua, ninguém o negã,
invadiu n ll:l!crn social, com suas re-

• PC1'CUSllÔe-:\ ckmogrMicas evidentes.
Atento-no D:lro. a. vastidão terr:to-

'rial QUO p06fl~t1mofl e para o número .
do hlLbaunt~b nelo. contidos, e fácil é
cor.clulr p~ll\ !lUa. cxfgu1dade, o que
~ndlcl1 n. tmJllncdvcl urgência da solu
çiio do problr.nm.

Sr1 bl'lln QU~ o BrnsU esteja incluido
na. l1t1tlL doa p~1r.cs de maior natali
do.do, Õ r.:rlo ttlmb6m que figura en-
trt' OH que lÓm ~ morta~dade infant:!
mnhl ell'vru111, com percentagem ver-
dadt'trnnlt'tltD desolndora., '

011 IIlUll oOf'rlclcntes coligidos por es
ta. thlUll~15 aln!1n imperfeitas só são
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úecedor da matéria, que nã.o se :!a:;;
prec!so pro'Va mais robusta para se
a~uUa.tar <ia. gravidade das tatos, que
12.08 propusemos comentar, mormente
tendo em vista 0.- nosso solo imenso ê
desabitado.

A riqueza que se esvai com o ani
quilamentó de tantas vidas justiflca
PQl' dema.~ que .se planeje c realize
uma. obra grendiosa e fecunda de
proteç§.o -à infância, estancando os
efeitos do mal, que .estiola a economia
b!tl.Sileirs. e abala os mais profundos
e.Ucerces da Pátrta. .

COnhecemos as Imperfeições dos
ciados estatisticos, mas nem por isso a
sombria realidade deixa de se paten~

tea.r aos oihos estrllTecidos dos estu~

cU06OS, reclamando providência herói
ca da. parte de todos os brasileiros,
~overnantes e governados, para que
se prestigie e sup1"a· de elementos ma
teriais e- morais o Departalnento que
há; cinco a.nos vem com dedicação e
liacr1:ficios ingentes dando à. causa da.
ma.ternidade e àa infânda 05 cuida.
dos que merece, no sentido da solução
~êsse problema. crucial da nacionall~
dade. (Muito bem; muito bem. O
Of"a4or é cumprimentado )

O SE. PRESIDENTE :.- Está finda
CIo hora. da. sessão; vou levantá-la, de
aLgna.ndo pà.ra. a de amanhá. a :ile
~te,

ORDEM DO DU
~

Continuação dá diSCilSsáo, em se·
,,:undo turno, do Projeto da Constl

~lâç6.0. (última. Sessão.)
Deixaram. de comparecer 76 se

chores Representa.ntes:
. Peutido Social D~ático'

A.mAzonss:
Leopoldo ?eres.
Pere1:"B. da. Silva.

Pará:
Nelson Parij6s.
llours carvalho.

M:annhão:
Pereira Júnior.
Vitorinc Freire.
José Neiva..

Piauí:
Sige!redo Pacheco.

Ceará.:
Frota Gentil.

Rio Grande do Norte:
"falfredo Gurgel.
Mqte, Neto.

Pernambuco:
Novais Filho_
trlisSe$ LU:ls.

. Costa pôrta.
Ulysses. Lins.
Pessoa Guerra.

Alagoas:
José Maria.

Sergipe:
Leite Neto.

Bahia: .
Altamirando ReqUiáo.
Luiz Barreto_

Rio de Janeiro:
Amaral Peixoto.

:Minas GeraiS:
Levindo Coelho.
Rodrigues Sea.bra.
Duque de....Mesquita.
Cristíano ·:Machado.
Wellington Brandão.
Joaquún LibâDlo.
José Alkmim.
Milton Prates.

Sáo PaUlo:
Cirilo Júnior.
Antõnio Felic:iano.
Martins, Pilho.
Sílvio de Campos ..
João Abdala..
Sampaio Vidal.
Alves PalIna_
Honõrio Monteiro.

Goiás:
Pedro Ludovico.
Dario' Cardoso.
João d'Abreu.

Mato 0:-0550:
:Martíniano Aralljo.

Paraná:
Lauro Lopes.

Santa Catarina:
!'..1tamiro Guimarães.
Rogêl'io Vietra.

Un:ião Democrática Nc.cional
Piauí:

Coelho Rod!"igues.
--

Ceará: ,
Gentil Ba.neira.,
Leão Sampaio.

Rio Grande do Norte:
.AluIsio Alves.



Alagoas:
Freitas Cavalcanti.
Mário Gomes.
Rui Palmt>ira.

Sergipe:
Valter Franco.
Leandro Maciel.
!ieribaldo Vieira.
_ Bahia:

Alàfsio de Carvalho.
Distrito Federal:

Eamílton Nogueira.
M1n.as Gerais:

José Bonifácio:
São Paulo:

T<>ledo Pi2â..
Aureliano Leite.

Rio Grande do Sul:"
Osório Tuiutl.

Partido T~abalhista BrasilciTo
Amazonas:

Leopoldo Neves.
Distrito Federal:

Gurgel" do Amaral.
segadas Viana..
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

-18:.1-

São Paulo:
Marcondes 'Filho.
Hugo Borghi.
Berta Condé.

Partido Comunista do B~il

Rio Grande do Sul:
Trifino Corrêa.

Pa.rtido Repu.bticano

Minas Gerais:
Bemardes Filho.
Y.ário Brant..

São Paulo:
Altino Al,"anres.

Pa:rtiào Popular SinàkGlista
Pará.:

Deodoro Mendonça..
Ceará:

Ouvo' Oliveira ..

Partido Democráta eNtão
Peroam·buco:

~-rud9. Câmara.-
São Paulo:

Manuel Vitor.

Levanta-se a sessão ~ 1S hÓra.:!I.



95.~ Sessão, .em 2 de Julho de 1946
Presiciência dos Senhores~ Melo Viana~ Presidente e Rui de Almeida,

4.° Secretãrio .

.<'

As 14 horas comparecem os Se
nhores:

Particlo Social Democrático .

Acre:
Castelo Branco.
Hugo Carneiro .

Amazonas: .
Valdemar Pedrosa.

Pará:
Magalhães Ba!'ata. .
João Botelho.

Piaui:
Areia Leão.

Ceará:
Oôvaido Studart.

.Raul Barbosa.
Rio Grande do Norte:

José Varela•.

Paraíba:
Samuel Duarte.

Perna1Í:buco:

Ete1vino Lins.
Aga.memnon Magalhães.
Geremo Pontes.
Oscar Carneir'l.

Alagoas:
Góis Monteiro.

Sergipe:

Gr~o Cardoso.
Bab..i.a:

Pinto Aleti).
Próis da Mota.

Espúito santo:
Henrique de Nov!ÚS.·
Ari ·Viana.
Eurico 6ales.

Rio de Janeiro:

Reitor Collet .
Bastos Tavares.
AcúrCio Tôrres.

:Minas Gerais:
Melo Viana.
Pedro Dutra.
Eias Fortes.
Duque de Mesquita.
Cristiano Machado.
Rodrigues Pereira.
.Alfredo Sá..

São Paulo:

Martins Filho..
Honório Monteiro.

Goiás:
Diógenes Magalhães.

Paraná:
]'ernando Flores.
.João Aguiar.
Comi Júnior.

Santa Catarina:
Nereu Ramos.
Otacílio Costa.

. Rio Grande do Sul:

Daniel Faraco.
Manuel Dua.rte.
Souza Costa.
Herófilo Azambuja.

União Democrátic:: Nacional
.

Amazonas:
Severiano Nunes.

Pa.râ:
-Epílogo Campos.

Maranhão:

An~or Bogés..
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.....

Piauí:
Matias Olímpio.
José Cândido.
~tônio Correia.

Ceará:
Fernandes Távora.
Paulo Sarasate.
Beni Carvalho.
Edgar de A-'"l'Uda.

Paraíba:
José Gaudêncio.
Plínio Lemos. .
Ernani Sátiro;

Bahia:
Juraci Magalhães.
Otávio Mangabeira.
Manuel Novais.
Luis Viana..
:oJantas Júnior.
Rafael Oincurã.
Alberico Fraga.
Rui Santos..

Espírito Santo:
Luís Cláudio.

Distrito Federal:

Hermes Lima.
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

Rio de Janeiro: .
Prado Ke!ly.

Minas Gerais:

Monteiro de Castro.
Magalháes Pinto.
Milton Campos.
Licurgo Leite.

São Pa.ulo:
:Mário Masagão.

Goiás:
!)ominaos Velasco.

Mato Grosso:
Vespaslano Martins _...
João Vilasboas.
Dolor de Andrade.

santa Catarina:
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:
Flores da Cunha.

Partido Trabalhi$ta Brasileiro

:M1nas Gerais:
Ezequiel Mendes.

Partido Comunista do Brc:.siZ

Bahia:
Carlos Marighela...

Distrito Pederal:
V.:.auricio Grabois.
Batista Neto.

Sáo Paulo:
Jorge Amado.
Caires de Brito.

Partido Republicano

:Minas Gerais:
Felipe Balbi.
Arthw; Bernardes.

\

Paraná:
Munhoz da Rocha..

Partido Democrata -CriStãO.

Pernambuco:
Arruda Cã.mara.

Partido Repu.blicano Progressista

Rio Grande do Norte:
CafLFilho.---...._-~--

São Paulo:
Campos v:ergal.

PaTtido LibertaCÜJr

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila.

O SR. PRESIDENTE - Achando
S~ presentes 93 Senhores Represen

-tantes, decla.ro aberta a sessão.
Passa-se à leitura da ata da sessão

anterior.

O SR. HUGO C.A..~O (1.0- Su
plente, servindo como 2.0 Secretário)
procede à leitura da· ata.

O SR. PRESIDENTE - Em discus-
sã.o 9. ata. >.

O' SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo quem peça. a pa.lavra. sõbre a
ab. encêrI'O a sua disCilSSão e vou
submetê-la &. votos. {Pausa.)

Está. aprovada. .

Passa-se· à leitura. d_ediente.
~'ir

O SR. CARLOS MARIGHET,A (2.0
Suplente de Secretário, serVIndo como
1.° Secretário) procede à leiture do
seguinte
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EXPEDIENTE

Telegramas:

Do Presidente da Cruz Vermelha
Brasileim, comunicando sua partida
para Oxford, Inglaterra. - inteirada.

Dos íuncionários da. Diretoria dos
Correios e Telégrafos, agradecendo a.
apresentaçã.o da Emenda n.o 2.094 ao
projeto da futura Constituição.
Inteirada. ~.

De trabalhadores do Rio Grande do
Norte, transmitido pelo Sr. WJ.inistro
do Trabalho, de solidariedade à Assem·
blé i ,. Constituinte. - Intei7·ada.

. Ofícios:

Do Presidente do Rotary Club, de
Catanduvas, solicitando apf'l:o ;;:'s su
gestões dos Prefeitos de São Paulo à

• futura Ca.rta Magna. - :A Comissão
ãa C0'!1'Stituição _ .

Do Presidente do Conselho Nacio~

nal qo Petróleo, remetendo as informa
ções .pedidas pelq Requerimento do
Sr. Plores õa Cunha, referentes fi,

concessões de refinarias de petróleo a
particulares. - Ao requerente.

PARECER N.o 11, DE .1946

Concede licença, por trinta. dias,
ao IJeputcu10 Trabalhista? Seção
do Amazonas, .Leopoldo Amorim.
di:. Silva Neves.

PARECER
~

A Comissão de Policia da Assem
bléia Constituinte, tomanclo conheci
mento do pedido de licença, por 30

,(trinta) dias do Deputado Trabalbista
pelo Estado do Amazonas, Leopoldo
Amorim da Silva Neves, alegando que
precisa acompanhar até o referido
Estado pessoa de sua família - opina
IleIo deferimento.

Em 2 de julho de 1946. - FernandO
de Me20 Viena, Presidente. - Geor~

gino Avelino, 1.0 Secretário. - Ruy de
Almeida Filho. 2.0 Secretãrio. - Lau~

TO Monterzegro, 3.Q Secretário.

REQ~"'I'o N.o 262, DE 1946

Requer a inserção nos "Anais"
da Assembléia Constituinte, do ar~

tigo sôbre o Senador Geoigino
Avelino, publicado no "Di{;rio Ca~

rioca" pelo Sr. J. E. de lIIacedo
SOc!'res.

Requeremos seja inserto nos Anais
da Assembléia N:.u:ional ConstitUinte

o artigo publica-do no "Diário Ca.!'ioca"
a respeito da persor..alida,de do . Se~
nado: Georgino Avelino, ilustre Re
presentante do Rio Grande do Norte
e dígl:J 1,° Secretário desta Casa,
assinado pelo brilhante jornalista J.
E. de Macedo Soares.

Sala das Sessões, em 1 de julho de
1946. - Silvestre Péricles. - Janduhy
Carneiro. - Etelvino Lins. - Maga
lhães Barata.. - Juranàir Pires. 
Gustavo Capanema. -'" Rui Almeida.
- José Varela. - Wal!redo Gurgcl. 
IJioclécio Duarte. - Lauro Monte
negro. - Ferreira Lima. - Gercino
Pontes. - Rogério Vieiia. - Afonso
de Carvalho. - Galena Paranhos. 
Diógene.s !'Zagalhães. - Caic:.do de
Godoy- - Guilherme Xavier. - WaZ~

demar Pedrosa. - João Botelho. 
Lam~Ta Bittencourt. - Souza. Costa.
- José JolliZy. - Arruda Camara. 
José Armando. - A,Zvaío Adolfo.
- Odilon Soares. - Pereira Junior.
Barbosa L i 7ft c. -...:. Antônio FeZi
eiano. ....,. Horacio La/ler. - Cesar
Costa. - Crepory Franco. - Brigido
Tinoco. - Góes Monteiro.

Doeum~i:o a que se refere
o Requerimento 1Z.o 262. de 1946,

/l. mJ:UsnçA NADA PROVA

J. E. de 1:Iaceão Soares

O instinto de injustiça das' novas
gerações proc~de em pequena. parte
da ânsia de abrir espaço com os co
tovelos e em grande parte. do desco
nheciUlento dos fatos antecedentes e
portan.to, da. falt3. de pontos de !'Efe~
rêncb. nos seus jul:;amcntos. Acon
tece t:lmbém q",e o.s non.s gerações
encontrem destroços dos mais anticros
esquecidos nos caminhos da vida,o ~
tratem de removê-los com a imuie
dade, Elue é uma das fôrças d::L -na
tuxeZ:l.

O Sr. Georzi:no Avellno, que é um
bravo lutadO!·, deve sorrir dos assal
tos dasnov~s gerações. Em primeiro
lugar, po:que é ll.."Il moço no sentido
da inteligêl~ch. e, em segundo lugar,
porque é também um atual na fõrça,
no ímpeto, na variedade de seus com-

, bates. Um movimento n:ío se remo,'e,
porque s€gue. A inteligência atualiza
e faz mais até, porque antecipa e
conduz.

O que querem as novas gerações
cem o' Sr. Georgino Avelino? Des-
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truí-lo no ápice da carreira jornalis
tica e política? E' muito tarde. Não
o podem. tomar como um empecilho,
deveriam tê-lo .como· um. exemplo.

O próprio dos moços é acreditar na
fôrça ascendente da .in~1ij;ênci~.
Quem, no verdor da eXl.'5tencla, nao
enfuna as velas C0m essa brisa li
geira condena-se à cab:::1aria :pôdre.
O triunfo da inteligência é. pois, um
exemplo.

A imprensa é um farol fincado nu
ma ponta perigosa. As gerações des
filam. os tempos mudam. vêm as bor
rascas e depois as bonanç&? Sàmente
o jornalismo dura. porque é uma me
mória impressa e tem os olhos expe
rientes voltados paTa as curvas do ho
rizonte. Por isso, êsse imutável tes
temunho também é o tempêro das ro
tas, <rue o observam e lhe pedem con
selho, seguindo na solidão do mar.

Georgino Avelino. Azevedo Amaral
e João do Rio fundaram, há quase
trinta anos, um vespertino nesta ci
dade. A fôlha nasceu nas nossas ofi
cinas do "O Imparcial". O ano de
1918 não foi propicio às novas emprê
sas. A luta começou cêdo. Faz-se um.
jornal com muita coisa e também com
certa inteligência. Os fundadores de
"Rio-Jornal" quiseram fazê-lo com.
muita inteligência e mais pouca coisa.
Venceram, batendo·se contrá o públi
co. Impuseram um vespertino bem
e.s<:rito, independente e honesto.

Muitas vezes nos interpusemos be
nevolam~mte entre o, "Rio-Jornal" e
os seus impressores impacientes.

O fato tinha uma nota irônica,
porque o "Imparcial" era um facho
rubro de <>posição e o pobre "Rio-Jor
nal", gove...~ta. Desde êsse tempo
não se alterou a graça do Esta.q.o, que
era a vocação do nosso jornalista. O
critério, a normação, o espúito públi
co do Sr. Georgino Avelino .assenta
vàm nos problemas e nas necessidades
do Govêmo. Tinha', pois. sincera CO!l
vicção autoritária, a qual sempre llie
foi um ideal inatingido, até que nau
fragou em 1930, bracejando quinze
anos na travessia da d1ta.durSr.

Em regra, a índole pol1tica da for
ma. do Sr. Georgino Avelino flui dl
'retamente de uma educação militar.
No caso. porém, o espirlto militar de
correu d81 formação politica. Por Isso,
o Sr. Georgino Avelino fol um. dos
priíneíros jornalistas deste pais que

pressentiu no desperhr da consc!ên
cia das classes armadas, a única so~

lução .do despejo da ditadura. En·
quanto a-s novas gerações. amordaça
das, mediam as grades da jaula - o
Sr. Georgino Avelino dava um. como
vente espetáculo de fé. Carregava.
ãgua em cêsto. Trabalhava. sem des
canço ..Criava com sua' inteligência d1~

vinatória. um ambiente de confiança.
Podem ficar certas as novas geraçÕês
que devem em grande I>a:ff.e a liber
dade de que gozam a êsse combatente

. indomável. Nunca. lhe poderiam pagar
essa dívida de gratidáe>, nem mesmo
a:legando os restolhos da liquidação de
um jornal governista, que morreu na
miséria. Assim GeoI'gino Avelino, que
esteve sempre vigilante e ativo na lu
ta contra a ditadura, -hoje participa
legitimamente da vitória que a.judou s.
construir. Atacá-lo por' isso é um.
contrassenso. pIor "do-Q..ue uma injus
tiça. A injustiça poderá ser 'UIIla- pai
xão cega; o contrassenso é a incapa
cidade de julgar.

REQUERIME'Nl'o N.o 265, DE 1946

Solicita in!ormacões ao'Minis
tério da Justiça e ~ Neg6~f.os Inte
riores sôbre nomeações de funcio

-. PÁrios do Montepio dos Empre
gddos· Municipais da. Pré!eitura do
Distrito Fedeíal. -.

Considerando .que o Montepio dos
Empregados Municipais da Prefeitura
do Distrito Federal é uma institui
ção de caráter beneficente. cujo pa
trimônio se _constitui à base de pres
tações compulsoriamente impostas ao
funcionalismo:

Considerando. que tal Situação re
sultam indissolúveis vincUlas mate
l'iais e morais entre êle e os servido~

res da Prefeitura;
Considerando que, por êsse motivo,

a lei expressamente determina que a.
direção do ~ontepiocompete a fun-·,
cionário da Prefeitura e, além disso~
contribuinte obrigatório do mesmo;

Considerando. allida, que, em razão
da origem e do destino do seu patrl- _
mônio econômico, impõem~se normas"
da maior a usteri:1ade à gestão finan
ceira dos respectivos negócios, pena....
de incoITer a instituiçij.o em deSCI'é~

dito púb:Uco e falhar às suas altas fi
nalidades.

RequeiIo, por intermédio da Mesa~.

informe o Ministério da- Justiça;
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cz) a nomea.çã.o dos atuais DiretO'l"
e Se<:retâ...""io do Montepio dos Empre
gados Municipais da Prefeitura do
Distrtto Federal observou () rigoroso
preceito do Decreto Il.o 5.184, de 30
de março de 1938, art. 1.0 ?

b> pela afirmativa, de onde decor
rb.-3 obriga.toriedade da contribuição,
s q~e porventura já estavam. sujeitos?
__ c) mas, se ilegal, por contravir a
leJ., e. nomeação dos a tuais dirigentes
do Montepi.:'. serão legais os atos pelos
mesmos práticados?

d) a atual direção do Mon.tepio no
meoU novos funcionários?

e) tais nomeações mereceram apro
vação expressa e prévia do Sr. Pre
sidente da República?

j) qua.is, mediante relaçã.o nomi
nal, os fundónários admitidos, cargos,
classes, proventos <ordenados e grati
ficações) ." de eada um, bem "-eomo o
montante anual dos vencimentos atri-.
bUidos a. todos êles?

g) se e. situação econônllca do Mon
tepio permite a inversão assi..m fácil
dos seus dinheiros.. como se explicam
a. projet"adas llinitaçao ou restrição
de beneficios que a imprensa tem no
ticiado, levantando enorme e justo
clam.or de 'todo o funcionalismo "-a.
Prefeitura.?

Sala das Sessões, .,28 de junho de
1946. - José LecmiZ..

Atenda-se.

DiDICAÇÃO N.o 161, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo a
~ensáo da execução lias dívi
éLl:& de agrícu2turc e (ia pecuária

-e sómente conceder os favores do
DeCTeto '1'/..0 9.201 aos Bancos que
não restrigi1"em o crédito dos de-
eedores. "

Considera.n.do que a pecUária. é a
tante .de riqueza em tôrno da qual
gira f.;ôda a economia do Bre.sil Cen";
t:'a1, ~brangendo M.inas, São paulo,
!!ato Grosso, Goiás e ':Bahia, mo cl~
tsndo outras regiões do país;
Co~ãerando que a. debacle <la. p~

cuá.ris. .a:t'1'3Stará consigo tôda a Vida
eoonôtn!ca. do Erasll Central, trazen
do, oomo conseqüência, o exOdo das
pOpUlações rurais pa.rs. as grand.es ti
cl:adei, agravando; d~ modo, os pro-

blemas sociais que assobe!'ba~ as 00"
mínísu-sçóes urbanas, aumentando o
número de consw::n.idores e dim!nuln....
dQ o de produtores;

. Considerando que os bancos, não
obstante a facilidade conce<lida pelo 
Decreto-lei nP 9.20-1 - de redesconto,
estão resttingindo o crédito, e, até
em certos casos. ameaçando ou pro..
movendo a execução;

Considerando que os fazendeiros e
agticultores. con.cedido maior prazo,
m.e.s ;restringido o cr.édito, não pode
rão <lesenvolver os negócios, nem ga
nhar para o resgate e pagamento de
juros;

Indicamos ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministro da Agricultu
ra, sejam tomadas. medidas urgentes
e práticas, como as que se seguem:

1 - Só concede!' os favores do De..
ereto n.o 9.201 aOs bancos que não res...
trinjam os <:réditos dos devedores, a
fim de facilitar a êstes o desenvolVi..
menta dos negócios;

2 - Determinar a suspensão de exe
cuções p01" dividas da agricultura. e
da pecuãrla, até que se normalize a
presente situação.

Sala das sessões, 2 de jUlho de 1946.
- Carlos Prestes. - Gregório Bezer
ra. - Batista Neto~ - Caíres de Bri
to. - José Crispim. - Jorge Amado.
- Oswaldo Pacheco. - Agostinho de
OZi1)eiTa~ - Carlos" Marighella.

A COnllssã-o de Estudos das Indi
ceções.

INDI':AÇ7.o H.O 163, DE 1946

Sugere co Poder E:J:eeutivo me~

aidas que estabeleçam penalidade
para OS que pra.ticarem o denomi..
n-aàO "ccimbio negro" e o~utTas fOT
mas de expZoração das necessida..
~ e miséria.s do povo.

Atend"enda à situação d~ 'Verdacleiro
escândalo que se obsen-s, no pais em.
:relação ao chamado "Câmbío Negro";

Atendendo a que a Assembléia Na..
cional Constituinte nã-o pode alheiar
se de aSsunto de tamanha gravidade,
cUja evolução poderá por em risco a.
própria segurança do país pela justa
revolta que vai provocando no espírito
popUlar;

Atendendo a que a Imprensa e o
Rá.d1o, no Distrito F.ecieral, Estado de
São Paulo, ec tódas ss Il:l1dades da.
Federação em suma, vêm clamando,
pa.triótica. e incessantemente contra.



o SR. B"El\T'! CARV.AL3:0 - Se
nhOl" Presidente, peço a palavra; pela
ordem.

O SR. PEESDEhTTE - Tem a 1>a
lavra. o nobre Re-p!'esenta.nt'e.

O S~í CA.RVl~.LE:O (Pela. or..
dem) . - Sr. Presidente, Srs. Const.1..
tUintes:

Rá. poucos dias, pexante esta As..
scmoléia, um. dos ilustres re;::resentan..
tes de Santa Catarjna reque-l"eu a m..
serção, no Diário desta Casa, de um.
J)are<:el' da Academia "Brasileira. de Fi·
lologia, no qual esse distinto soda..
lido opina, como órgáo cola.borador do
l?oder Pl1blico, consoante sua prooria.
e:q:l'l'e:sáo. no sentido de ser mantida.
a denomil'1aç.áo de língua portuguesa,
dada ao itlioma. !aladona BraSil.

Como é do conbecimento .desta As..
sembléia e de todo o pais, essa ques..
táo .de Jfns'ua portuguesa e 1!ngUa lJra
sUel..'"3. Vem, de M muito, levantando
cQ%ltrové:siSS entre o gen.m tnitaõfle
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essa. situaçã.o qtte assume 9~pecto a}a~- dos i'üólogos e gram,áticos J)atrlcios: -
mantoe' uns sustentanào 2. tese de que de~El
. Ate,{<ien<io ti que as leis atualmente ser denonllnada .lingua bl'g,sileil'a a qUe

el11 vig{)r são iIloJ}etantes por d:j;m.asía- se tala eutre nós: c:m-t.rcrs que d.efen-
d-o b:'andas em rel2..çâo ao mal que vi- deD:'1. o pontD de Vista oposto, isto ê,
saro. dt::bel:ar; . pa.::s teàos 05 efeitos, ao consideram

Reouer-se a V. ~:{.a qu.e. eom o ca- língua portuguesa. Eis a quest..~".
rãte!' ~de urgênci.1. C!.ue a situação exige A Acadelnia Brasileira de Pi101~,
e cem as forroalld,adesde pra~e, se no parecer a que acabo de referir-me,
indique ao EJ..-<I. Sr. Presidente da. Re- se bateU, a todo seu poder, por esse
púhlica. sõbre a conveniência de um último' m.Odo de aprecia"- a aEsunto;
decre-to-lei estabel-ecendo severas pe- e. nesse proPósito, apela, l!npllcita
.:nalidades contra essa e outras fOImas mente, para a Assembléia Naclc:lal
d.e e}..-ploraçã.o das :ne~essidJ.àes e da Constituinte, confiante em Que esta a-

. " d 6' i r éle se atenha, visto se lhe ·afigurar
:rw.setla o _povo. ap s s~ar o P o- "'ue aceitar-se a denominaçã.o de lln-
cesso. "" -'7_

E' tal o daIDO! popul9.r -contra a.' gua brasileira - "iíia gerar gra-n..-
€xplaração e a g<Cl.uância. dos açam- contusão no ensino", uroa vez que -
b . . 1m t d A "os vulgar..smos passariam a q't.l.erer

arcadores, p!lnclpa -en e os ~(;meros infiltrar-se. no recinto dos colégios e
de pnmeirs necessidad.e, que se ousa -
sugerir 2.0 Sr. Presidente da Repú.blica da.3 unive-rsiàaàes,--evidentemente com
até Ines.mo a decretação da ~na de gTltvissimo prejutZo- '1let'a a tmidcule
morte, em casos excepcionais. Suger€- es'lJirituaZ da. Pcítria. Brasileira".
se, também, tml pr:lZ-O mínimo de quin- São essas, textualmente, as sua.s pa~

,. d .....c- 'o; lav::'as. .
ze anos pa4's os casos e p~4~ao; e.:- Essa ilustrada. a grenliaçso, pmém.
pulsão do tenitó=io nscior.al, para es- em que pêse a seu vasto saber, nâ.a
1iJ:"angeiros; proibição da comercial' por tocou no ponto nevrálgico da questão,
um 1?ra.zo~o de de~ anos, de.v.endo o qua.l é muito simples. podend-::> ser
cons~ar do dec~eto <:er~s pe~alidad.es r<>sumido em poucas palavras sob esta
para os .denunclaptes de.....má íe: ---tÓr-mula: '

E a f~ de eV1tar 'lu.. ,0 'povo, d~- _ Enqt:ranto.. osJ:>rasí1eíJ:'osem geral
cren~e a~e. agors c~ qualSqUer pr~vl- se ufana.m de falai"' ~ es~!"ev.er porlu~
dênclas nesse seIl;tlCio. l:l~sa dUVldal" guês, :muitos, até, diligenciando-'~..
d~ apl1~çâD da l<;l aos pq.üeroros, m~l ve:tsar~lhe, assl.ciuamente. os ClásSicos, ..
nao sena qUe o decreto iludess~ ~oml- isto é, os chamadas donos da boa
deral" como agrs;vante a pO~lçao de l.inguagem. babaudo-se com .as Dlal"a..
fortuna e J)l'estll;lC> social do m.frator. "ilhas de um Sá. d~ Miranda, de um

. Sala das Sessões, 2 de julho de 1946. Gil Vicente e de um Antóni? Fc:reira~
- João Gomes 2J:Iartins .FiZho. (lS pottugueses, ao cç~trárío. diSc().r...

dando dessa nossa !inca jactâ.ncla.,
sustentam, com razão, que a. língua.
existente no Brasil é, pura e siInples
mente, utn dialecta, irmão dos d!a.
lectos ultramarinos da índia, dr. Cei
lão, de Maco.u, ~a Malásia p.ortu
guesa.. do Timor, do Oabo Vetrde e da
Guiné. Mas quais são os portugueses
Clue assim pensa.m e assim defendem
tal ponta de vista?

. Se=áo os vi$ateíros, os homens de
comércio. os operários, os repreSC!l.tan
tes da buxguesia? Não. São os portu
gu~ses representativ()::" os homens de
dência, ae pensamento, da cu.1tma. de
Port;ug-a.l - O~ seus llngUisros, os se'CS
fHorogos, os seus gTaInãticos, os seU!
.escrItores.

Chaxnsm-se êl('s, dentre multos,
Teófllo Bra~, Adolto Coelho. Leite de
Vasconéel<>s, M~ndes {los Remétli~,
Ribeiro de Vasconcelos, Gonçalves
Vianna e vários. outros. Qualquer deles
re;,resenta .inl~ma autondade t!lo
lógica E'! Un~t1ca, que não poderá
ser posta: em düvlda. por :1iIlguéDJ.
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Pois bem.- para êles. a lfngua. do
Brasil náo é. em. verdade, a portu
guesa, no sentido preciso do tênno; é,
sim, um dos seus dialectos.

Nessas condições, a. nossa situaçã.o
ê, ngor.osamente, esta: - Somos uma
nação de '45 milhóes de habitantes;
possuim.os um território de 8.525.000
qUilômetros quadrados; carregamos
aos ombros 124 anos de mdependêncla
politica, e não temos alnda, e não
faIa.m.os ainda. uma. lingua: - ma.ne
jamos um simples dialecto!

Já em 1725, Contad-or d'Argote, pela
primeira vez, assim considerava o que
se falava. no Brasil, proclama.ndo-o em
suas E.egras da Zíngua portuguesa; e
o mesmo fez Adolío Coelho, Quando,
em seu livro - _4. língua p~guesa,
publieado em 1887. escrevia: - "Fora
d.e Portugal, são mais ou menos co
nhecidas as variecta.des dialectais insu
lares (arquipélagos da Madeira. e dos
Açores). odialecto brasileiro e os dia
lectos crioulos, a que já aludinlos e
que formam urna. .serie à parte" (Cfr.
Língua. Brasileira, por Edgard San
ches. P. 155). '
.Não julgamos necessário reproduzir,

aqtrl, o que, nesse mesmo sentido,
a.firm.ou Teófilo ~-a.ga. no seu Ma:n.ua.l
ela Hist6ria de Literatura Pcrrt1J,gu,esa,
no Parnaso Porf:u.gv.ês Moclerno~ e no
Curso de História ela Literatura Por
t1l[ItieSC•

Leite de Vasconcelos, em. sua bri
lhante e eruditQ mon<>g1'a:fia. - Es-'
qui3~e d/une DialectoZOgie Portuga.ise,
tese de <!outorado, defendida. perante
a Faculdade de Letras da. Universi
dade de Paris. foi quem, a. nosso en
tender, colocoU; devidamente. a- ques
tão, :t'azendo-o nestes têrmos:
-"I,es écriVaUls bréslliens ont

bee.ucoup d1seuté au l)Oint de vUe pa
triotique. si le portuga1s du BrésU est
on :eoo. un cUaleete. Si j 'appelle dia
lecte, par exempJe. le portugais de
Tras-os-Montes, à plus tort-e ra1son je
dois donner ce nom au portugais du
Brésll ou brésilfen!'. (AputZ Edgard
&mches, op. clt., p. lG3-1e4).

Como se vê. é c próprio filólogo'
Leite de Vasconcelos, quem consida.--a.
'bras1Zeiro o português do Brasil.

O modo de ver da AcadeIda Brasi
leira de Filologia. ?2.rooe desviar a.
QUestão do seu legítú:lo aspecto. pro
curando distinguir, no Idioma aqui 18.
la.do, duas tnodaI1dades: - um.a., que
denomina, língua de cul:t1/.Ttl; - outra,
cara<:tel'izs.da pelos regionalismos e
pelos plebe1smos.

A primeira, que chama. língua, ofi
cial do Brasil é a mesma língua ofic:ial
de Portugal, segundo' seu ponto de
vista.

Dentro dessa fórmula. chegaremos a
esta conclusão: - Alencar, - para
só citar um exemplo co passado 
não se utilizou de mne. língua de cuZ-'
tura. porque o instnlmento verbal de
que se serviu náo poderia ser consi
derado língUa oficial de Portugal; e
isso mesmo se dedw de sua. tão co
nhecida polêmica com Pinheiro Oha-
gas.

No presente. um SOCiólQgo da alti
tude cultural do Sr. Gilberto Freyre,
também não pode, paradoxalmente, ser
apontado como manejador de uma
língua de cultura. isto é. da "Zíngua
oficial" daquele pais.

Sim, porque nem um, nem outro
moldaram seus sentim-entos e idéias,
inspirando-se em António Ferreira.,
Gil Vicente ou Sá. de Miranda.

Em: face dessas considerações, che
garemos, ainda, a estas conclusões fi
nais:

1.° "Dia.lecto de nação soberana. é
lingun" - como muito bem o de
monstrou o Sr. Ecigard Sanches, em
erudita. monografia; pelo que D.ão será
muito primoroso o afirmar-se que
ainda não falamos uma Ungua; mas,
apenas, um d.ialecto.

2.~ "A palavra língua. - segundo
.& define o eminente professor Git.
como de Gl":$6rio. da Umv~àadede
Palerma, - na sua essência, não ex
prime nada que diV'1rja. da. expressão
de dialecto, pois é: o complexo de si
nais .orais, de que um povo se serve~

para representa: seus. pensamentos".
A diferença ún:ica entre um· e outro
vocã.bulc é que - "lfn.gzI4 indica um
cUaIecto escolhido convencionalmente
pelos letrados, cOllio meio mais geral
de expressão, ou, por assim dizer, em
que a língua envolve um uso mais ex
tenso" . (Manual da. C'l..ência. ela ~ín
gu.a.gem, pá.gs. 30-32).

Nessas condições, dizer-se língua.
bTa.sileira. não constituiria uma. mons
truosidade, . tanto mal:; quanto, come
vimo::;, Leite d.e Vaseoncel~ diz. tex
tua!mente - "português do Brasll. OU
brasileiro" .

3.& Numa param, para. terminar:
Si Portugal, pelos altos representan

tes de seu pensa.m~to fUol6gico,
cientifico e llterâno.: reconhecer que
o Idioma. aqui ía.laao é 1.ingua. por~
tuguesa. e náo um seu àia.Zecto ultra
marirlo, posto ao lado dos que se f3.Iam



-120 -

na !ndia e em Ceilão, na Guiné e :lO
Timor - então digamos que o que
temes: aqui, é· portugues, ou ~gu~
portugue...~. Na. hipótese contrária. so
haverã uma. saída: - ou confonnaI'
mo-nos a. fa.la.r dialecto, cu a procla-

~ ma: OUç falamos brasileiro, como o
reconheceu um dos maiores mestres
da. filologia. portugt,esa, hã pouco ci
tado.

Cumpre que os brasileiros ESCOll1.2.m
e decidam.. (Muito bem; muito .bem.
Palmas. O oraiOT é cur.!-primentaà.o.)

I • O SR., CARLOS UNDElVIBERG 
SI'. Presidente, :peço a palavra, pela.
ordem.

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

O S;t. CARLOS LINDEMBERG 
(Pela. ordem) 5r. Presidente,! 51's.
COnstituintes. A questão de lin::útes
entre Minas Gerais e Espírito Santo.
mais uma 'Vez me traz à tribuna... Des
ta, porém, apenas para lêr ~. 'do
cumento da mais alta 7eleva.n.cla, e
requerer à Mesa a sua tnmscnção nos
Anais da' Assembléia. Encerra. o do
cumento, a opinião abaJ.isada de um
técnico. que aliás a essa. q·~la.lidade.

a de ·oficial maior do Exército Nacio
nal. Dais ocupa o elevado e- honroso
Pôsto- de General, atualmente•.Diretor
da Escola. do Estado Maior. cuja fun
ção desempeD.:la com: "brilho e a' dig-
nidade que constanV'...mente imprime
aos seus atos.

Sendo essa alta patente do nosso
Exércitol reconhecidamente dotada de
elevado critério, de sincera. leaJdac!e,
éos mais sãos princípios de just1çe. e
de severo espírito público moldado na
mais sublime brasllidade, ceris.Inente
:impIimiu à opinião -eniitida, o seu pu
1'0 patriotismo.. Tal op.irz.ião por isso
mesmo, vale CO:11.0 a. sentença. de um
Juiz, .dispensando .COI1:lentá.rlos. Tra
ta-se Sr. Presidente, da pessoa de
S. Ex.1l. o S:::-. Geool"al 'Tristão de
A1e:ocar Ara.rtpe, cujo nante pronun
cio com o maio%" respeito, o Qual, 00
I1cltado pelo Sr. Dr. Benédito Quln
tino dos Santos. Diretor do, serviço
Geográfico de Minas Gerais, depois, de
bem estudar a qu.e3táo. em!t1u o pa.re...
cer que passare1 a l!r: .

(~)

":Belo Horizonte, .outubro de
1945.

Prezaclo e mui" ilustre Professor
Dr. Benedito Qu1nt1no dos 8aJltos.

Cordiais saudações,

1 - Venhõ. ~adecer-vos a gen
tileza. de vossa Visita e a e4Posi~
çâo circunstanciada ~ue me fi
zestes acêrca àos limites entre Mi
nas Gerais e o Espirito santo~

Li. também, o resumo de vossa.
exposição no Instituto Histórico
e Geográfico de W.l.i:n.as Gerais, pu
blicado no «Estado de·Minas" de
10.

2 - O assunto de 'Vossos escla
:redmentos, procurei estudá-lo.
Li a 'Vossa exposiçã.o no recorte
do jornal que me cedestes e tam
bém. ,o Laudo Arbitral da Serviço
Geográfico e Eistórico do E..~ér
cito. ConsultEi. ài...,.da.. a eÀ"}Jo
sição feita. Ultimamente, pelo Dr.
Cícero Morais, Diretor <lo Ser..'iço
Geográfico do Espírito Santo, e o
Memorial apresentado pelo Estado
do Espírito. Santo ao Tribunal
MbitTal de 19147 '-Eu -não conhe
cia a.quele Laudo. A Sua leitura.
causou~me funda.. imIlressão. A
form:a por que foi ventilaào o as-,
Stm.to diz bem do valor profissio
nal, da. honestidade, <10 espírito de
justiça e do senso das conVeniên
cias dos oficiais que constituíram.
.a Comissão do Serviço Geogrâfico
-e-Bist6rico do Exército, oficiais
sobe}ament-e---técnic.os e por suas
envergaduras mo:raiS:-'-

3 - Depois de tudo. sinto-m.e na
obrigação de tran~znit1r-vos mi
nha. impressão- do confronto entre

. o -ponto de ~...sttr de Minas, expos
to par vós, e as razões do LaUdo

,A.rbitral do Serciço Geográ.j:'co e
HistÓ1ico do Exército.

4 - O POnto de "Vista. d.e 1rlina.s•.
pelo que depl'encU do que me tem
sido exposto. pode S~ assint re
sumido:

a) 'M1nas entende que _ esteve
sempre· em vigor O limite x:-ela
Serro. dos ~orés. tal como é re
presentada. em cartas antigas 
tm1'a llnba. re~ Diz que não exis
te como &:Ta dos Aimorés a ·U
nha. divisória. de §.guas indicada.
pela. COmissão, englobando as nas·
centes da Sê:o Mateus e do Its.ú
Zl8;

õ) Minas esperava, a.penas, que
a. Com!ssAo do Serviço Geográtl
eo e Hiatórieo cio Exéretto c1eIXUU'
casae 8S l1nhas retas 2U'.$ soluções
~ CQntinuida.de dEi. Serra do Sou
za ou dos Aimorés;
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c) Minas diz que tôda. a. região
a W. da linha. imagi...nada como
limite é de jurisdição mineira.
Impugna a criação do 'Município
de S. Francisco pelo Govêmo" do

.Espírito Santo em 1935, e faz pre
va·lecer pelo Gavêrno Mineiro em
1944.

·5 - As razões do Laudo Arõi
tral rIo Servico Geográfico do
E:rército são ápresentadas sob o
tríplice ponto de vista histórico•.
geográfico e jurisdicional.

6 - No ponto de vista hist6ri
co, a Comissão se apegtj·l, - como
não podia deixar de fazê-Ia. aos
tão -decantados. Convênio de 18 de
Dezembro de 1911 e Laudo Arbi
tral de 30 de Novembro de 1914
. O pri:neiro dizia: "Ficam .sujei

tos à decisão arbitral: ...
.. õ) os limites ao Norte' do Rio

Doce Unicamente nos lugares on
de houver solução de continuida
de na Serxa do Souza ou dos ai
morés. pois que. onde esta serra

. jôr co'1l.:tínua. pela. linha. de sua.s
cumi4da.s correrão os limites' até
o Rio Mucuri".

O .segundo. o Lau<1o Arbitral de
19.14. estabelecia": ...

" •.•. Ao Norte do Rio Doce, pe
la. linha de cumiadas da Serra ão
Sou.za. cu. dos Aimorés. -preenchi
das por Jinhas retas as soluções
de cOOltinuid~de".·

Adniitiram os dois documentos
,..a. possibilidade de existir solução

-de continuidàde na Serra. do Sou
Za. ou- dos Aimorés. SoJuçáó de
continuidade'. -aliás. fucomp:reen.
síVlll .topolOgicamente, .a .menos que
ai houvesse uma anomalia. - geo
grâ!ica ..

7 - Ponto de 'Dista geográfico.
- Que fêz a. COmissão? Procurou
determinar no terreno a. linha de
cum1a.das da. serra do Souza, ali
deis Aln::.orés.

Nos docuin~ntos geográficos 9.Il
tigos. e:;tava assinalada w:na. Ser
ra dos' Am1o.rés continua, do Rio
Doce ao Mucuri e tanto o Laudo
de 1aOO como o de 1914' rderiam
os limites à J.1J2ha. de cl1m1sda.s
~..a serra, sem. lbe empl'es-

.tar uma direção única. Esta serra
~on.tin.uG do Rio Doce .ao Mucuri
é ll. que a. ~m1Ssão assinalou como
dividindo. as águas dos' Rios Sio
Matêus e <lo ltaúD.a das dos aflli
entes do Rio Doce do ltambacurf.

E como não' é possível haver
duas serras nessas condições. for
çoso é aceitar que ela·seja a. Sen-a
dos Aimorés da tradição.

Que importa. houvessem os car
tógr3.fos antigos, sem nenhum CQ
nhecimento local, conce:,ido a
Serra. dos .Aim:orés em. linha reta.
quando na realidaáe. não existe
uma Serra nessa. situação? Que
importa. que outros cartógrafos
sem nenhum fundamento lógico.
l·eproà.u.zissem êsse mo, e, com
grave of-ensa às leis da Topologia.
e dessem. como' perfurada pelas
ãguas do São Mateus. Itaúna e
seus afluentes?

A impugnação de Minas. no meu
fraco entender, fundamenta-se em
dois equívocos, .no campo geográ

.fico:
1.0) Suposição da existência da.

Se::.-ra d03 Aimorés de traçs.õ.o nu
ma única clireçio, sensivelmente
reta, suposição 4.: cartógrafos que
nenl1um. conhecimento t.inham do
terreno;
Convênio de 1911 e do Laudo de
1914 de haver uma Se!'ra dos Ai
morés com soluções de continui
dade. o que parece totalmente
inaceitável.

Teve carradas de razão o Co
missão do Serviço Geográfico e
Histórico. do Exércit-o quando con-
cluiu: ,

"A e:sa cadeia de montanhas
que repr.esenta o pri..neipal ramo
orográfico da região bem se ajus
ta o nome de Aimorés, consagra
do pela tradição geográfica e car
tográfica d<l Pais. para a grande
serra que sempre se pressupõe ai
existir". . .

"Na rea.lidade, constitui ela a
~ca linha.. "de crlstas que, com
pletada pela Serra do Souza. es

... tabelece. também~ a única ligação
alt2. e continua do Rio Doce ao

.Mucurlu
•

-: Por essa linha de cumiadas
contínua. dev.eriam passar cs li-
mites. "

8 - Mas l:l douti Coroissão 1100
pôs de lado o. aspecto jurisdicio
nal da. questão. Ao contrárto, o.
atendeu com especial preoc1lpa.
ção de justiça.
. ComeÇOu assentando o conceito
da. .jurlsciição. no caso. em espécie.
de "não ser nem det1nida. nem co
nhecida. a. extensão do terrltórla
Iinciebo·! •
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A CQmissão foi conduzida & só "Dão se! se no que vou d12er serei
reconhecer como caracterizado o desagradá.vel à minha. proVíncf.a.
exercício pleno de jur',.sdjç§o, os que amo .se:npre, mas é verdade)" .
atos aóministrativos real1.zados iit~ Como o melhor aprêço, GeneraE
loco: assistência. policial, judiciá~ T. de .AJenca:- Araripe".
ria, sanitárta. ou escola-r; const:u~

.... ção de estradas, escolaS, hospitais. E' êsse, Sr. Presidente, o documen-
í - to cuja inserção nos Ana.1s desta. Casa

edií cios .púb!ieos, medlçoe::> de sollc1to n. V. E:L~. (Muito bem; mUito
terra., concessões das mesmas, etc. õ 'aI

Nesse pouto de 'Vista. fOrça. é em. 1', mes).
reconhecer a 1mparc1a.lidade da. O SE. CA.FJ:: ?'ILHO - &. ?re-
C<lmissão. Assim. dentro da 1inha •. sidente. peço a palavra., pela ordem.
f=~ d~d1~:~: ressalvou a. O SR. Presidente - Tem s palavra

_ na região B:nreado ou Ca- o nobre Representante.
jubf e Sta. Clara:· O SR. CAFlt. FI:LRO (.) (Pela 01'-

- nas regiões de Bom Jesus dem) - Sr. Presidente, vou fOrJ:lU-
e São Sebastião do Mantena., Sã.o lar uma questão de ardem, "a fim de
Félix e' pat:r:iJ:nOnics Floresta e que V. Ex.lI. dê interp:r~tação ao têxto
Central; do Regimento correspondente ao s,r-

e a jurisdição de> Espitito Santo tigo 36, que dispõe da segu1nte ma-
. nas regiões de: ne1ra:

- córrego São Francisco; c6r.. "Se os prazos consIgnados neste
rego Vargem Grande; Capítulo decorrerem sem que es-

- braço ~orte do S!J.o Mateus.; teja concluida. a votação do pro-
~_ Rio Sao. José. ·~~e Constituição e respectivas
Ns.o .nos parece que pudesse a. emendás."8 Mesa da Assembléia

CottUssão desprezar os docum'entos promulgará. imedià.tâmente···COlllo
<le :Minas para comprovar a sua. . lei fundamental do pais até a ul-
jurisdição até 1937· e, as s.Iega.- timação daquele trabalho o p:'O-
çóes dêsse Estado fOram, de fato, jeto aprova.do no Primeiro' turno." .
anaUT2;.da.$ no La.udo. E' certo . . _ . .
que algumas delas não conven~ Na elaboraçao do Reg1mento~ a c::o-
ee:::am a CÓmissão.. m1ssáo respectiva ... a Assemblé1a. paZ' .

A 1inha de limites proposta; no seus votos. tiveram a );)T~pação de
Laudo é, ao meu ver, perfe1ta- f1x:a.r prazo para elaboração da Oarta
mente justifica.da. à luz de razões C~t1tuclonal de 1946. 9bserve V.
geográficas e de justiça.. - Ex. que já. hav1a prazos fixados para.

9 - Aqui fia. pOrtanto prezado a confecção do projeto na Grande
Professor Benedito Qu1ntmo. mi- ComL:>são, pa.ra. a sus-_ remessa. à Mesa.
nha. optn1ã.o a~ da. questão para. a sua publlcaçao e inclusão De
dos lim1tes entTe Wna.s Ge."'a1s e Ordem do Dia. para. a votação em
o Espirlto Santo, como um térmi':' prime1ro tu...-:no e ~. otereclm.ento
.no .à conservação iPic1a.ds. no meu de emendas e discussao do projeto.
~binete e sem nenhuma. preten- Chegamos ao esta altura e somos sur- ~.
çâo de juiz. ....... preenc:tidos com uma omissão regJmen-

Contudo a- minha. qua11dOOe de tal, e. nã.o ser que V: ELa. encontre.
bra.sUe1ro e a exper1ênc1a. de pro- na letra. do Regimento. motivos para
11ss1onal e de cIdadão obrlgam- dar acertac!a.1:oterpretação ao ar-
m:.'e a. manifestar o meu aplauso tigo por n;tm citado. E' que não
à. Com1ssão do servtço Geogn1- f~ o Regu::nento prazo para vota.-
11eo e :aistór1co do Exército por çao das emendas - oferecidas ao' pro-
seu ~bslho magistral. COmo jeto em pr:tme1ro t'Urno. .

.mDitar e CDmO engenheiro, s1n- Poram apresentadas 4.300 emendas,
to-me orgulhos" dos oCompanhe1ros - e note-se Que mu1tos dos nú-

.que s. compuzeram. . meros co:respondem a mais de w::a.a
Como bra.slle1ro e como cIdadão. emenda - dete....-mfn9.!\do o Reg1men-

m:voco, aqui, o espf:rito do grs.nde te que, na votsçAo, cada. DepUtado
mineJ.ro· cristiano oto:a1, ao prg- ou senador. autor. tem dez mmutos
nunc19.r no sen.ano do Impé.."io o ))lU'8. encamiDhá-la. Igual ]>r82O ê as-
cllseurso de 29 de Dezembro de segurado ao rela.tor geral e aos rel&-
1880. p~iteand() o ~to do '
Espirito Sa.n.to (embo.l·a.· aflI'm.ssse (.) N§.o fo! re'Visto pelo orador.
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.
tores parciais para cada emenda.
Quer dizer que, s6 ai, para votação
das eInendas oferecidas. se tomarmos
por base o número redondo de qua
tro ntil, prec&remos de cento e v1Ilte
mil :n1nutos, ou s.ejam ~ duas. mil horas t

Além àisso, na votação dos titulos
e capitulos do projeto, é concedida.
meIa-bom a. cada. relator parcial e
âO relator geral para seu enca.m1
nba.!:oento. Ter".a.mos, ncrta.nto, de
anotar o prazo de oitentâ e três horas.
sem levar em conta a. votaçáo dos
cepitulos, em" nUmero âe vinte e um,
e na qual cabe aos relatores Pai'c1a!s
e no relator gersJ. o prazo de meht
hora pam, d1scussão.

. O Regimento, no entanto, diz que
esgotados os prazos previstos no Ca
pitulo n de seu Titulo IV. V. ELa,
como Pres1dente da Assembléia. Cons
tituinte, promulgarã o projeto votado
em primeira. discussão.

AssfIn, no desejo de conhecer o prazo
a que se .refere o art." 36 - desejo
que, a meu ver, é de tôda. a Nação,
até aqul. sob o reg1Ine de decretos
leis, e pórque interessados 50znOS todos
na reconstltuc1ona.lizaçáo do Pais. 
fo.n:n.141o a presente questáõ de ordem;
porquanto, se V. Ex. levSl' em conta
os prazos fixados no capitulo a que
pertence o "a.rt1go 36,- pelo Cá.1cUlo que
fiz serão necessários trinta. e sete meses
pa.m votação do projeto de Constitui
ção. Não ." me parece tenha sido êsse
o espírito com que elaboramos o Re
gimento, nem o objetivo dos Represen
tantes que o votaram.. Há, visivel
mente, mna om1ssã.o~, para esclareci
mento, cia matéria, aguardo a. pe,lavra
de V. E%.& resolvendo a questão de
ordem. (Muito bem).

.O SR.. PRESIDEN'I'S -' A questão
de ordem que o nobre Representante
acaba de levantar lizn1ta-se 20 se
guinte~ esgotados os prazos a que se
refere o art. 36 do Regimento, a·:Mesa
promu1.gs.rá.._o Projeto de Constituição?

Devo esclarecer so ilustre Repre
sentante que a Mesa. está. organiza.da.
- e êsse é o meu modo de peD$al"
- pa.r& cumprir a. vontade do plenário.
manifestada e.través do seu voto e do
Regimento dado para. obserYànc1a.

Efetivamente, sentlrla. ter de espe
rar trinta e sete meses pa,..ora promul
gar a. Constituição. Se o nobTe P..e-.
presentante nâo errou nos seus cál
culos. não terá ao Mesa outro remédio ,"
senão aguardar pacientemente o de
cursQ dos praro3, uma vez que n~o

lhe cabe alterar o Reg!mento.

Tenho a convicção, todavia, de que.
graças à boa vontade e à. cooperação
dos Srs. membros da Assem.l'léis Cons
tituinte, tão interessados q~anto à N~
ção - de que temos o orgulho de ser
os representantes - de ver a. Cons
titllição promulga.da. Encontraremos.
por parte quer da. Conússão, quer das
correntes políticas. o melhor caminho
pa.ra resolver a d1!iculdade, se é que
realmente existe.

Se qualquer obstáculo, afigurando-se
insuperável, se apresentar. caberá aos
Srs. Representantes propor a solu
ção ma.1s acertada, fazendo-o, se assim
decidir, por meio de projeto de reso
lução.

Penso que'o receio do nobre Repre~
sentante :será desfeito pela Comissão
da Constituição, que aprecia o assunto,
a qu.a.r fOi escolhida sob uma feliz
inspiração, devendo, brevemente, todos
nós, depois de regimentalmente cllscu
tida. e votada a matéria. ver pro
tnulgada. a. nova. Constitutção.

Não posso dar outra decisão à ques
tão de ordem levantada. sendo. que à
Assembléia incumbirá determ1nar a.
providência que julgue mais adequada.
(Muito bem.) "

O SR.. CAc~ Fn.HO - Sr. Pre
sidente. peço a palavra.

O ó'R. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Rep..coorttante.

O SR. CAFll: FlLHO -'Pedl a pa
lavra, Sr. Presidente, a fim de enviar
à. Mesa a segu1nte indicação, mediante
a. qual penso resolver a. matéria cons
tante da ques\.áo de ordem que aca
bei de levantar~

INPICAÇÃO 'H.o 16~. DE 1946 c

Indica. sejam jeita.s alterações no
Regimento InteT1U> da AssembIéfa
Const!ttLínte no tocante a pt"etZOs
para 'Dotaçáo" das ememias ao
projeto de Constitu.iç<Lo e et res~

peetiva. redação jtnal.
ConslGerando que o Regimento da.

Assembléia Nacional Constitulnte. no
seu artigo 38. dispõe:" "Se os prazos
consignados neste Capít1llo (lI) de
eonerem sem que esteja C()n~hÚdn. a.
votação do projeto de Const!tuição e
respectivaz emenads, ~ Mesa da ,Assem
bléia p r o m u 1g a r á-, imedic:tamente,
COIXl<> lei funtls.menta.l do pais, a.té a
Ultimação daquele trabalho, o pro
jeto aprovado no primeiro turn,o";

C;onsiderando que IlQS artigos 25, 26,
28, 29 e 32 são fiXados prazos: para
votaç~ do projeto. em globo, no pri-
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meiro' turno; discussão úni~a dêsse
mesmo pNjeto e a.presentação de .
emendas; 1)3J:a' a. Comissão de Cons
titUição apresentar pa~ecer SÕb:re o
projeto e respectivas emendas; para
inc~"usão na ord-em do dia, a fim de
sereni votados sem discussão, projeto
e' emenda.s; para elabü1"ação da :reda.
çã.o fin:ll; para submissão dessa reda
ção final ao p12nário da Assembléia
e para a:presentação de emendas de
~dação;

Considerand-o .que, entretanto, por
não terem sido fixados prazos para
votação rias emendas ao projeto e à
redaçã-o fin.al, a votação de tais emen
tias poderá ,promulgar-se por tempo
imprev-lSl"vel, principalmente se re·
presentante~ credenciados dos Parti
dos, membros da. Comissão de Cons
tituição, Sen.adores ou Deputados. pri
meiros' signg,tã,rios de emendas, rela-

-tor geral do projete, relatores par
ciais qUiZerem usar da; faculdade .que
lhes conferem os artigos 29, § üniC<),
30, §§ }.O e 2.0 , 31 e 32, parágrafo
úI.rico; .
. Considerando que, em conseqüência

da falta de fixação de praoo para vo
tação das emendas ao projetõ e à re":
dação tinal, fica sem qualquer obje.;.
tivo o artigo 36 do R.egimento In
terno que manda prOmulgaI, como
ConstitUicão provisória, o 'projeto

. _ ~provad.o em primeirO turno;
Considerando que.'· por consenso

unânime da. opimão pública, pelos
seus órgãos autorizados,pr1Dc1pal
mente pelos Partidos representados
na Assembléia Nacional C<:institUinte.
há n;ecessidade grande e premente de
que o País seja reintegrado na .ordem
constitucional.

Indico que a Mesa da -Assembléia
promova. as medidas necessárias ,a.
qUe seja corrigida. a omissãoverWca
da no Regimento, no toéante ao prnro.
de votação das emendaS, aI.) projeto
de Constituição e à respetciva reda
ção final. deforma que· se conciliem
a urgência que há em re1a.ção à pro~
mulga-ção da. Constituição' e . o direito
&ls repre.>entantes de exerceI ampla
mente o lllan<1ato de aue se a::harn
in"leS'tidos. -

Sal:.i das sessÕe;;, 2 de julho de 1946.
Café Filho.

A 'Com'ssão da Constituição.

O SR.. DANIEL DE CARVALHO 
Sr.' P1"es1dente, peço a,·pal.a>vra, peh\,
ordem.

o SR. PRESIDENTE - Tem à pa
lav!'S. o. no-bre Represen;ante.

O SR. DANIEL DE CARVALHO
('" ) - (Pela. ordem) - Sr. Presi
ãente, ~·me que a questão de
ordem suscitada pelo nobre Repre
sentante> Sr _ Café Filho perde um
tanto de sua gravida-de, mna vez que
se consi<iere, pela. leltura das emen
das, que há repetição de muitas ~e
las. Temos assim,. o caso da. mesma
emenda ter sido apresentada por três,
QU3ttro, cinco·e até por mais dos se
.n.hores Répresentanres. __

O' Sr. Café Filho - Peço ao nobre
c<:llega. que reflita no seguinte: .O Re
gimento assegura aos .signatários
dessas emendas ccinddentes o direI
to de falar por dez minutos, encami-

. nband() a votação.
O Sr. P'a:uZo Sa.rasate - Isso se a

emenda. rÓI: destacada.; do contrârio
será. votada. em globo. .

. O Sr. Café Filho - TOdo Repre-_'
sentante poderá requerer destaque.

O Sr. Paulo' SaTasate - Mas a Ca
Sã-pcdem....negá..:-!o.

O Sr. Café Filhô~·-eta:ro-,ms.s-··-o--
rempo correu.· .

O SR~ DANIEL DE OARVALHO 
Em se tratando de emendas absolu·
temente igua.is, estou certo. de . que
bastará a um dos-signs.târios falar,
se for o caso. 05 demais se julgarão
satisfeitos, por ter um dos' Represen
tantes defendido asidélas nelas' con~
tidas:-: ' .

O Sr. Café"Filho' - O Regimeri.to
assegura. direjto apenas a um Re
presen.tante pa.m falar.

O SR.. DANIEL DE. CÀl...V.ALHO
- Teria,.S!". 'Presidente, outras ob.
servações afazer•. Uma. .vez, porém,
que foi apresentada. uma. . indicação,
da. qual a Casa ainda. não tem···co
nhecimento, aguardo· ocasiâo pera da
mesma. me inteIrar e, oportunamen
te então pronundar-m.e a ~to
do aSsunU>. .Desde já, entretanto, de
sejo' salientar que, ao <mntl'ãrió da
aprec!aç!oque tem sido feita rebtj·

, vame:lte a.o número de em~das;. o
Bra.s1l .se deve congra,tular com os
Srs~· Representantes pelo m:terêsse
que tor.na.ram ns. feitura da Novs.
Carta. Constitucional.·

O ST.Ca.jé FilhO - N"mguém cri
ticou essa parte .

(.) Não foI revisto pelo orador.
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. O SR. DANIEL DE CARVALHO
- Uma vez que foi criticada a ela
boração dó projeto constituciona.l,
desde então, com verdaodeira alegr;-a
patriótica, venho assistindo ao tra
balho aqui desenvolvido pelos Se
nhores Representante::;, no sentido de
dar sua colaboração para melhora do
texto do projeto" a fiin de que o
mesmo corresponda à.s ~spirações do
Brasil, neste momento.

p......ssim aconteceu, por exemplo,
com' 2. Constituição russa, cujo proje-

. to reçebeu milhares de emendas pas
sando isso a ser motivo de propagan
da a favor do regime soviéti:::o, de vez
que a &pl'~entação de tão grande nú
mero de emendas foi considerado com ,
um índice de interêsse do povo pela
sua Magna Carta.

Estou certo, Sr. Presidente, de que
os dirigentes desta casa, "tendo' em
vista. a indicação proposta pelo Se
nhor Representa.nte Café FiE1o, sa
berão encontrar. a maneira de con
tornar a .dificuldade, e , assim po
dermOs dentro em breve, dar ao

.Brasil a Caria por que anseia.
O Sr. Ca.jé Filh.o - :esse foi o

meu propósito. Obrigado a V. Ex.a.
. ,

O SR. DANIEL .DE C.o\RVALHO
'- Era o que tinha. a dizer. (Muito
õem; muito bem).

O SR. PRESIDEN'rE - Tem a
p21avra o Senl:.or Crepon Pranc·u
primeiro orador inscrito.

O' SR. CP..EPORI FRANCO (lê
o seguinte discurso) -.Sr. Presidente,
O projeto de Constituição trata, :lO
Titulo V. das direitos tunda:mentais,
à,edicando ai o capitulo I aos direi
tos pol1ticos. ocap1tulo II aos direitos
indiv~uais e o capítUlo m aos direi
tos sociais.'

A matb...ria assim distribuida, ~ra
na Constituição. de 1934 objeto de
dois Tit"l1los, - o m e o IV - que vc:-
savam respectivamente sôbre declara·
ção de direitos e sôbre ordem eco
"..ómica e social.

O Titulo III'da CODEtituição de 1934
. desdobrava-se em dois capitulas: o

primeiro -' dos· dirêitos poat1cos, Q

segundo .- elos àireitos e gara.ntias in
dividuais, .correspondentes às secções
I e II do Titulo IV da Constituição de
1891.

Ao que parece, a disposição da ma·
téria. e a próprla. nomenclatura do pro·
jeto não resistem com galha.~a às
argüições que se !he têm levantado.
Mais acertáveis, neste ponto, ').S Cous·
tituições de 189: e 1934.

:M:e:-ece desde logo reparo a deno
minação d~ direitos fundamentais
do projete, abrangendo as três espé
cies contidas nos capítulos em que se
subdivide o Título V. Dever-se-ia re·
servar tal denominação àquêles direi·
tos que· valem perante o Estado não
porque constam de regras constitu
cionais e sim porque inerentes ao
homem como atributos essenciais de
sua person2.lidade. Funda.."1'lentais, pri.
mários, anteriores a tôda lei civil ou
poUtica. formam a "limitação" da
soberania a que aludimos em discurso
proferido na sessão de 6 de junho 
limitação "de caráter ideal decor·
rente dos princípios fundamentais de
justiça, bases eternas; imutáveis do
direito. que se impõe não apenas aos
órgãos do Estado. mas ao próprio
grupo social, ao povo que êle perso
nifica" .

.Não há confundí·los-com os direitos
políticos, nem com os direitos sociais
do projeto.

Melhor andou o ante-projeto orga
nizado pelo Instituto da Ordem dos
Advogados que distribuiu a matéria
em aprêço por três Titulas: no Títu·
lo n - dos brasileirOS e seus direi·
tos politicos, no Título rv -da. de
claração dos direitos individuais
e sociais, no Título V - da ordem eco-
nômica e soC'l~ ..

A emenda que tivemos ensejo de
apresentar. adota asta distribuição,
embora levemente alteradas a nume·
ração dos Titulos e a nomenclatura.
nas epfgrates. Conservamos, como no
mlte-projeto, a parte referente aos ~

direitos políticos logo no Título Ir. A
razão' é óbvia. Sendo ti. Constltnlçáo,
antes de 1nais nada, uma discrimi.na.ção
de competências, cumpre mencfona.r
com. certa precedência, as do corpo
ativo dos cidadãos. O Título V des
tinamos Unicamente aos direitos' e ga
rantias individuais, e o Titulo VI à ar·
(J,em econômica e social.

Ista pOsto, as consideraçOes que se
seguem visam contribuir a esclare
cer a.1gum.s.s dúvidas suscitadas em
face dos dispositivos do Titulo V do
projeto e a que se reportam as emen·
das oferecidas, notadamente li ,que
teve por objeto a. garantia do habeas-

. C01'1JU.S, . .
Fun~l!lenta1s são os direitos que

conCC,L"'D.em realmente à vida. à liber
dade, à segurança e à propriedade, ti.
que alude o a.-t. 159 do projeto. Urge,
neste ponto, distinc,ouir entre direitos e
garantias individuais de que cogitam as

.Constituições. Aquêles existem no ho
mem como prerrogativas morais de
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sua. natureza.; estas"- as garantias - viduais. A Magna. Ch-arta. Liberta.
constituem as formas e sanções tute- t".L11t que em 1215 os co~des e barões
lares para ampará-los e protegê-los. inglêses impuseram no campo de Ru
As ConstituiÇÕeS declaram, reconhecem nymead ao rei João Sem-Terra, :1
os direitos e esta.belecem as garan- Petition of Right de Ca.rZOs 1, e o !fn-
tias. beas-corpus Act de 1697, o .,Bill of

outrossim. impende frIsar que di- Rights" de 1812, constituem os do
reitos e garantias sofrem restrições cumentos legislativos geralmente ci
!D.dispensáveis à ordem e ao bem estar tados como fontes da grande medida.
coletivos, desde que entretanto isto pt'otetora. "
náo importe em lhes negar a existên- A exoresss.o Habeas-CCJ1'PfJ.S, formula.
eia ou lhes frustar o e:r.ercicio. :€ o que caractêrística do "writ.., trai. no la
já expressamente acentuavam os cons- tim bãrbaro da época os ~rmos em que
tituintes de 1823. nos primeiros dias de no país de origem, se expedia mandado
nossa vida poUtica.: "O ezercício dos ou ordem ao detentor para apresen
direitos individuais. ~ dizjam êles. não tar (habeas) o detido em pessoa (COT
terá outros limites que náo se;a.m os pus). com .os motivos da prisão,' pe
necessários para, l114nter os outros in- rante o juiz ou tribunal. a Jfim de que
divíduos -na posse e gôzo dos, mesmos; êste conhecesSe do caso e o decidisse.
direitos; t1Ld.o. porém, svbortlinado ao
maior bem da. sociedade - Só ti lei "'PI'aecip::mU&-tibi-{luod. corpus . ••
compete determinar êstes ltmites..... una cumeausa captionis et deten-

Podemos agrupar. os direitos indiVi- tionis h.abeas cor.am. nobis .•• etc.
duais em três categorias que enqua:- O objetivo do remédio judicial con-
dram as manifestações "essenciais da.
personalidade humana ~entro da or- siste, como se vê. na proteção cl3. !1ber
dem jurídica, a saber: . dade de locomOÇão, o i'lLS manenãi, am-

a) manifestação do individuo em bulandí e"&ooi 'Ultra citroque. &~, não
si mesmo, nos. atos que concernem à há. negar! o co~~eito clássico do great
liberdade pessoal;' wrlt pf liberty • com_ êste caráter e~

b> manifestação do individuo reIa- -..pecj{l.Q.O p~ssou ~a Ingla.terra à Am~
tivamente aos outro." individuos _ a. rica onae se- acUmatou.--Mas.-D.&_p.r.Ó=_
igualdade civiZ; pria Inglaterra, e posit1!amen~ nos

)
:~ ... _ .' l. Estados Unidos, OUtros· wrlts . sur-

c_ .uuw.J.U.~l.oaçao do mdiv~duo em re- giram, de igual rapidez e eficácia.
laç!,o às co"~GS. ao uso. gôzo e disPO- para. garantia dé cllreitos primArias
siçao exclUSlV~~ _ - à pr~pri~e. do invídíduo contra o arbitrio e & ile
meios de 8.qUlSlçao, de sU!)sis"têncla' e gahdade. São exemplos, nà /legisla
bem estar. çáo americana, o "writ 01 mandamus",

Dentre as três categorias a primeira pelo 'lua! o tribunal determina. o cum
sobressai, aVUlta, constitui o núcleo primento de certo dever de oficio oU
~entràL o foco de onde as outras 1rrs.- o restabelecimento de direitos de que
mam.. 4 liberdade é verdadeiramente alguem se veja llegalmente privada;
a . fôrça - criadora da personalidade ~ o "wTit of certiorari" pelo qual o trl
Todos os direitos representam. formas bunal examina a lega1idade do ato ad
de liberdade; esta, o direito suprêlno ministrativo e a competência de quem
qH.e condiciona ()S demais. <Mu.ito o praticou, etc. -,

Õ~be_se Qai que as garantias da No B;'asll, ao. Constituição do ImpériO
liberdade' revéstem tal importân~ nada displJ?ha acêrça do habeas-cor
que, sem. elas, o regime dem~t1co pus'. que f 01 1ntrodUZ1do entre nós pelo
rec.undaria falho, inerme, ineficiente; Código do ~ocesso ~l d~ 1~2.
a ordem. juridica. Sf;: revelaria precá.- com o genumo e ClãsslCO concelto m-
ria. absurda. pars.doxal. (Muito õem.) glês, demed1<!a protetora da ~berda:

Onde qUe.i" que se remonte,.D curso de de locomoça.o. Rezava o artigo 34:0.
da·. I:ll:tórla. do direito, não seria te- '~Todo cidadão que entender que
merano apcntnr. - em germe ou êle ou outtém sofre 'uma prisão.

" <iesenvolv1~, -restrita.:;. ouampla.s - ou constrangimento ilegal em sua
$ ga.ra.n!às.s, as medi(lss" zssec-.ll'stó- liberdade, tem direito de pedi!
rias da liberdad~. No d1I'eito romano uma. ordem de "1wÕeas-C01'P~"' •
.há quem julgue descobr...r semelhan-
te garantia no interdito - "de 'h..omine A lei n.o "2.033, de 20 de setembro
bôe;o e:ihibendo". Coube, porém, ao de" 1871, ampliou o recurso aos ca...~

direito anglo-saxônico criar o mara- em que. não havendo ainda efetivo
"Dil.hoso instituto do habea.s-ccr.ptJ.:f. o- constrangimento corporal, occrriB. pO
vel1Cladeiro pal.á.dio das liberdades mel!- rém ameaça. perigo iminente (art. 18.
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§ 1.0). Dita. lei facultou ao estl'a:~,

geiro a prot~ão do habeas-corpus..
terminando dêste modo as vacilaçóes da
j;urísprudência.

Com o a<lvento da República, o ins
tituto reeebeu a. consagração mere
cida. de garantia. constitucional, pelo
a.'1;. 72, da Carta de 1891, in 'Verbis:

lO Dar-se-á ha:õec:s-corpu..s sempre
que o individuo sofrer ou se achar
em. iminente perigo de sofrer
'vio1êneia ou coação p(,~ ilegalidade
cu abuso c:ie pOder."

Os tênnos genérieos en1 que o pre
ceito alude à. violência ou coação. sem
lhe especifIcar OU :restringir o objeto,
sem ligação exclusiva. ,à. liberdade fi
sica deu lugar a ampliar-se o ãmbito.
o aIcance do instituto.

. "Se de um lado, - doutrinou
RUi Barbosa em discurso que mar
eou época nos anais do Senado -,
se de um lado existe a coação ou a.
~olêncIa, e de outro lado a ile
galidade ou o abuto, de poder; se
a coação ou violência resulta da
ilegalidade oú abuso de poder,
QUaUIuer que seja a violência.
qualquer que seja a coação, desde
que resulte de abuso de poder,
seja qual êle for, ou de ilegalidade,
qualquer que ela seja. é inegável o
recUI'SO do habeas-eorpus. >I

_ Mesmo. sem ir tão longe, doutriIla a
juriSprudência, entenderam cabível o
habe~corpu.s quando a liberdade
:tísica não seja o tim direto e exclusivo
da garantia impetxad.a.. mas imiea
mente a condição, o meio' de exercício
de outro direito, pa....-a. o qual não haja
na lei remédio &dequado' e a situação,
do paciente seja liquida. incontestá
vel.

A Reforma Constitucional de 192õ
circUDscreveu a garantia -ao seu con
ceito primitivo, "atendendo o texto do
art. '72, § 22, para a seguinte:

"Dar-Se-á. h.a.beas-eOT'P'US, sem
pre que aIguem sofrer ou se
achar em iminente perigo de so
frer violência. por meio dé ~:i
são ou constrangimento ilegal em
sua liberdade de locomoção..

,A COnstituição de 1934 estatuiu no ,
incIso 23 do a.rt. 113 :

"Dar-se-á. habeas.:.corpus, sem
P1e ,.,que alguem sofrer ou se
~ ameaçado de sofrer violên
cia ou coação em sua liberda.de
por ilegalidade ou abuso de po-

der. Nas transgressões disciplina
res não cabe o habeas-corpus'

Não se fala ai de locomoção mas
simplesmente' de liberdade. Ressalta.
o intuito de estabelecer a garantia.,
para alIlparar ês:;e direito funda
mental em seus vários aspectos - li
berdade física. de reunião, de mani
festação de pensamento etc. P2.I'a.
di:teitos out:-os que não o de liberda
àe. fOl criado _o mandado de se;;v.
rança...

De resto consta dos anais da As
sembléia Constituinte de- 1934, uma
emenda. que visava acrescentar ao nú
mero 33 do art. 142 do projeto, de
pois da palavra "liberdade" as pala
vras "àe locomoção", com o decla
rado propósito de manter o habeas·
corpUS tB.1 qual na Reforma de 1926,
sem quslquer inconveniente de vez
que o projeto instituia o mandado de
segurança..

A emenda foi rejeitada, ficando
patente a natureza e o alcance dos
dois institutos, o habeas-corpus para.
as liberdades; o· mandado de segu
ra.nça, para os demais direitos indi
viduais.
. O projeto atual adotou o conceito

da Reforma. de 1926 e da Constitui
ção de 1937, com a sobrecarga de uma
redação falha ou dificiente. Reza o
§ 28 do art. 159:

"Dsr-se-â habeas-orpus sem-'
pre que aJ.guem fôr prêso, ou se
achar ameaçado de sofrer vio
lência. 6u coação em sua liber
dade de locomoção por ilegalida-
de ou abuso de poder. .. ,

Não fõra a circunstância de esta
beleC€r, logo a seguir (§ 29), o man
daào de segurança para proteção "d~:i
direitos liquidos e certos que nao
consistam na privação ou 2J!leaça. je
privação d:l liberdade de ir e vir", es
taria. o prcjeto regredindo a 1926 ou
a 1937. .

E' evidente que o projeto quis di
vidir, para. efeito das medidas ase
curatórias. 03 nossos direitos indivi
duaiS em duas grandes classes.

1. a - liberdade de locomoção;
2. .• - todos os demais direitos.
E ao passo que llmita.va o 1z.a.beas-

corpus, als.rga't"a o, âmbito do manda-
do de segurançz. - .....

Afisura;-se-nos que melhor seria
manter o habeas-corpus, nos têrmos
em que o fêz a Constituição de 19~
como garantia da "liberdade indh1-
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dual, em seus diversos aspectos, re
servando-se o mandsdo de seguran~
para apoio e proteção de outros di
reitos certos e incontestáveis. Eis ~

razão precipua. das "emendas que apre-
sentamos. ~ . o

. 'No que respeita à :redação, o § 28
como está. não protege com igual am.
plitude contra a imi"-nência e con
tl"a. efeti'L"iclade do ato agressivo ao
direito. Na primeira hipótese - na
iminência ou ameaça, ga.rante o in
divíduo. q.ualquer que seja B espécie
de vialênciã ou coa.çáO; na segunda
hipótese, - ejetivi.dade.. - protege
o numa única espécie de nolênc1a
ou coação - a. prisão. Ora.. é c1s.ro
~ue a ofensa à liberdade de locomo
ção nem sempre se traduz em ser al
guém prê:;o. - Mesmo sem estar
prêso; pode alguem achar-se ejet21Ja
'r.'..ente impedido de permanecer ou
de mover-se livremente. (Muito bem;
muito "bem. O oradÓ'T é cumprimen
tado.) ,

'O SR. PRESIDENTE - Está. finda
a hora do Expediente. Passa-se g

OaDEM: DO DIA

Comparecem mais 164 Senhores R.e-
presentaIltes: o

Partido Social Democrático

Amazonas:
.Alvaro Maia.
Cosme Ferreira.

Pam:
Alvaro Adolfo,
Duarte de Oliv-eira.
Lamei.."'a Bittencourt.
Carlos Nogueira.
. Maranhão:

Clodomir Cardoso ~
Pereira Júnior.

.Crepori Franco.
V:tonno Freire.
Odilon Soares,
Luis Carvalho.
Afõnso Matos.

PiaUí:
Renau!t Leite.

.Ceat'á:
Moreit-a ~ Rache..
Ahneicia. Monte.

Rio Grande do Nort-e:
Georgino Avellno.
Diaclédo Duarte.

Paraibs.:
Jandui Carneiro.
José Jofili.

Pernambuco:
Jarbas Maranhão.
Fe::'l"eira Lima.
Barbosa. Lima.

Al:lgoas:
Teixeira de Va:::concelos.
Silvestre Pé.r:c!es.
Medeiros Neto. .
Lauro Mont~negro.

-Afonso de Carvalho~

Bahia:
Lauro de Freitas. _
Aloisio de Càstro..... .
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Vieira de Melo.
Eunápio de Queiroz.

Espirito Santo:
Ca.rlos Lindemberg.
Vieira ele Rezend-e.
Alvaro Castelo. •

"-Asl'lrubal-.Soares•

Distrito Federal:
.JOnas Correia.
José Romero.

o Rio de Janeiro:

Alfredo Neves.
Eduardo Duvivier.
Carlos P'illtO.
Paulo Fe.-nandes.
Getúlio Moura:
Brigido Tinoco.
Miguel Couto.
. Minas Gerais:

Juscelino- Kubitschek •
Is..-ael Pinheiro.
João Henrique;

". Augusto Viegas•
Gusta.vo ca.panema.
Celso Machado.
Olinto Fonseca.
Lair Tostes.

São Pau1o~

Cir110 Júnior.
Novelli .Jún1or.
Antônio FeUciano•.
César Costa.
Costa Neto_
José Armando.
Horâcio Ls.!er.
Lopes Fe...~.
Atal1bs Nogueira:
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Goiás
Caiado Godói.
Galena Paranbos.
Guilherme Xavier.
. Mato Grpsso:

Ponce de Arruda.
•A.rgemiro Fia1ho.

Paraná:
-F1á.v:o Guimarães.
Roberto. Glasser.
Munhoz de Melo .

. Aramis Ataíde.

Santa Catarina:
!oço d'Aquino.
Aderbal SUva.
Orlando Brasil.
Roberto Grassembacher.
Rogério Viéira.
Rans Jordan.

nio' Grande do Sul:

Getúlio Vargas. .
Ernesto Dornelles.
Gaston Englert.
Adroaldo Costa..
Brochado da Rocha..
El6i Rocha.
Teodomiro Fonseca.
Dâmaso Rocha.
Antero Leivas.
Bittencourt Azambuja.
Glicério Alves.
NieoIau Vergueiro.
Mérc:o Teixeira.
Pedro Vergara.

.Bayard Litna..

União Democrática NacionaZ

Pará:
Agostinho MocteUo.·

Ma.ranhão:
.A1nrl:o Pac~eeo.

Piaui:

Esu".aragdo de Freitas.
Adelmar Rocha.

Cet4""á.: .'
?llD1o- Pontpeu.
Ego.ert;o Rodrigues.
Femandes Teles.
José de Borba.

. Alencar Ara..'"1.pe. ....
Rio Grande do Norte: .

Ferrelrs. de Sousa.
JOsé Augusto.
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Paraíba:
Adalbertc Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
João .l,igti.pino.
João úrsulo .
Pernando Nôbrega.
Osmar Aquino.

Pernarnb~co: .
I..:ma CavalcantL
AIde Sampaio.
João Cleofas.
Gilberto Freire.

Ba,hh:
ciemente Mariani.
Nestor Duarte.
Aliomar Baleeiro.
João Mendes_

Rio de Janeiro:
'. Romão Júnior.

José Leomil.
Soares Filho.

Minas Ger~s:

Gabriel .Passos.
Lopes Cançado.

São Paulo:
Paulo Nogueira. .
Romeu· Lourenção.
Plínio Barreto.

Goiás:
Jales Machaão.

Mato Grosso:
AgríCola de Barros.

Pa.:ranâ:
Erasto Gaertner.

Santa Cat~na:

Tava.!'es d'Amaral.

Partido Trabalhista Brasileiro

Bahia:
Luís Lago.

Distrito Federal: .
·Ru:. Alm.eid3..
Benjamin Farah.
Vargâs !ieto.
Benicio Fontcnele.
Baeta Neves.
Antônio Silva.

Minas Gerais:
Leri Santos.

Sé.o Paulo:
Rugo Borghl.
Gue.raci Silveira..
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P·edroso Júnior.
p..omeu Piorí.

Paraná:
lItelo Braga..

Rio Grande do Sul:
ArturF'..scher.

/

Partido Comun~ta dÇl BTasiZ

Pernambuco:
Cireg6rio 13ezerra.
Agostinho Oliveira.
Al~êdc Coutbiho. -

Distrito Federal:
Carlos Prestes.
João Amazonas.

Rio de Janeiro:
Claudirio Silva.

São Paulo:
José Crispim.
Osvaldo Pacheco.

Partido Repuõücano
Maranhão:

Lino Machado.
Pernambuco:

Sousa Leão.
SUgipe:

Durval Cruz.
Amando Fontes.

Minas Gerais:

Jaci Figueiredo.
Daniel Carva.lho.
Bernardes FllhQ.
Mário Brant.

Partido Pop1Üa.r Sindicalista..

Pará.:
Deodoro Mendonça.

Ceará:
Alves Linharés.
J<Jão AdeodRto,

O SR. PRESIDENTE - Devo 00
munics.r aos Srs. Represe~t:mtesque,
ôntem, compareceu ti. .esta. Ass~tnbI.éia.
tendo sido recebido em meu Gabi
nete. o Sr. Enca!"regado de Ne~os
da. República do Chile. p~ agrs,de
cer as manifestações de pesar pela
m.orte do Presidente Rios e bem as
sim c~vidar esta Casa a fim. de -as
sistir. às exéquias. que se.~ celebrs..

das no dia 5 dêste mês. às dez e meia,
na Catedral Metropolitana..

Diante da resolução da Assembléia
em se RS$OCiar ao 1)esar da República
irmã. consulto os Srs. Rellresentan
tes sôbre se entendem.' que a Cs.sa
deve comparecer às. solenidades por

. Intermédio de uma. Comissão.
OS Senhores que concordam; quei-

ram levantar-se. (Pausa. ) . .
Está. aprovado.
De coniormidad.e com o voto da As

sembléia, nomeio QS Srs. José Ar
ma.ndo, Jurandti'·Pi:es. Teixeira . de
Vasco!lcelos e Carlos Nogueira, para.
em comissão, assistirem às exéquias
do Presidente Rios.

Encontra-se sõbre a. Mesa pedido de .
licença. J)or dois meses, do ilustre
Representante. Sr-._~oura Carvalho,
do Partido Socia.l Deniõaát1co-.· Seção
do Pará. Ouvida, a. Comissão respec
tiva opinou favornvelmente pelo Pa
recer n.o 10.' de 1946, publica-do no
"Diário da Assembléia" de hoje.

Os Srs., que concedem a licença,
queiram leva.nta:r~se. (Pa:zL8ct. )

Estã concedida.
Ac1m-se-sOb~e a mesa o segUlnte:

--~._~.-

REQtJ'EllIMEN'tO

Passando hoje o aniversário da
morte do saudoso industrial. HenriQ.ue
Lage, que tanto conttibuiu párs. o
lJrogresso materia.l do país, ten.do
também feito parte da Câmara d.<ls .
Deputados com.oRepresentante do
Distrito Federa.l,requeremos se in·
sira na a.ta dos trabalhos da Assem
bléia. um voto de homenagem à sua
memória..

Sala. das Sessões. 2 dp. julho de
1946. - Euclides Figueiredo. - Otá
'Via Mangabeira. - Ju.Tcndir Pires. 
Antenor BogéU:.. - Flores da Cu.nha.
- Sgberto Bodrigues. - Café Filho.·
- Bastos Ta:oa.res. - Domingos Ve-
lasCO. - Luiz Viana. - Hugo Car~
n.ei70.

O SR. EUCLIDES FIGU'EIREDO
SI". PreSidente, peça a Ps.ln.vra., para
encaminhar a. votação. ,

O SR. PRESIDENTE - Tem 3. pa.-
lavra o nobre Represent&nte. .

O SR. EUCLIDES :;?!GUE!REDO
- "sr. Pres!ãente. como pritne1ro sig-·
natârio do requerimento em aprêç<) e
em just1!!cação da homenagem que
nêle se pede à. mem6ria de Hen...""'ique
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Lage, como grande e progressista in
dust:ria.l e como politico. no Distrito
:Federal. de atitudes retillneas e nQ·
bres, quero aduzir, às razões aí expen
<lidas, algumas recordações do quanto .
êle fêz por merecer de'tôda a nação
e, particula.rmente. do Exército pelos
benefícios proporcionados à mocidade
militar nos últimos anos de sua vida.
.Assim agindo, Henrique L9.f:e . nada
mais foi do que um filantropo. con
tinuador na.· trilha deixSl.cia. pelo seu
venerando pai. (Muito bem.)

Os moÇos da Escola Milltar do Rea
lengo, muitos dêleshoje já elevedos
ao oficialato. gm:.rdam saudosa· lem
bra.nça daquele homem bom que com
parecia aos seus trabalhos escolares
e profissionais com uma paiavra de
conf6rto e com eficiente assistência
material, sempre dirigida de prefe·
rencia. aos menos aquinhoaüos de
fortuna.. Assim é que. existe o "prê
Inio Henrique Lage". confendo a mui
tos estudantes militares. que já estão
com a responsabilidade de seus pos
tos, e têm, por isso, natu.-a1mente, seus
pensamentos agradecidos, voltado
para. êste Constituinte de 34, que dei
~oU assim perpetuado nos corações da
mocidade o que êle foI: bom e pa
triota. (Muito 'bem; muito õem. PaZ
ma:J) •

O SR.- PRESIDENTE - Os Se-.
,nhores que aprovam a. homenagem a.
Henrique Ls.ge, queiI'am levantar-se.
(Pa.~.) .

Está aprova<:l9..
Há a.inda SÕbre a. Mesa um·requeri

meDito assinado pelos ilustres Repre
sentantes otávio Manga-beira e outros.
nos segui:ltes têrmos:

o •••

REQt1ERI:MENTO

Interpretando os melhores senti
men~ ciVÍ~os da naeionalidade, a
Assembléia Nacional Constituinte as
socia-5e às -comemorações com que
será celebrada a gloriosa efemérlde do
Dois de Julho. e dentre as quais
ressaLta. a instala.ção. na Bsllla, ce
nário das mais árduas lutas da. cam
panha. da. Independência, da primeira.
Un1?p.rs1dade d.o norte do pais.

Sala das~ 2 de Julho de
1948. - Octa.vio Manua.beiTa. - Luiz
Viar..a. - Dantc:.3 JunWr. - RUi!
Santos. - Manoel Nova.es. - Jorge
A17"..ado. - Carlos Marig1tella.
Fr6e:J eu:. Meta. - Hermes Lima.
-Alberico Fraga. - Rap1l4eZ Cíl'..curá

-. JOão Mendes. - Ju:racy Maga
Zhães. - Mauricio Grabois. - Aloy
sio de Castro. - Luiz Lago., 
AZiomar Baleeiro. - N egreiTos Falcão.
- Clemente Mariani.

O SR. ...<\LOISIO DE CASTRO 
Sr. Presi.Q.en·te, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra ó nobre Representante.

O SR. ALOISIO DE CAsTRO 
(.) Sr, Presid.ente, Srs. Constitu
intes. era também propósito meu ofe
recer à consideração da Casa. neste
dia em que a Bahia comemora a data.
magna de 2 de julho,requerimento
semelhante ao apresentwo por ilus-.
·tres colegas da. banca-cla baiana.
Valho-me, portanto, da opor,tunidade
para diZ&" algo a respeito da Bahia e
de sua grande data.

A inserção na ata dos trabalhos da
sessão de hoje, de voto congratula
tório da Assembléia Naci<mal Consti·
tuinte com a Bahia. não significa
senã.07 Sr. Presidente, que tôda a
Nação sa.Qe o que representa o 2 de
Julho. na -história política do Brasil,
desde o memorável ano de 1823. A
página gloriosa, e refUlgente que, en
tão, nos lega.ram os nossos ancestrais,
pela bravura dos seus feitos n~ cam
pos de Cabrita e Pirajã, onde en
~ontros c.ruentíssimos ~ trávaram, até
que se venceram os de..--raodeírOS balu
artes do inimigo incomormado com a..
nossa emancipação, fala bem de perto
à consciência dvica dos brasileiros,
porque ela se escreveu com o denodo,
o }leroismo e o sangue da nossa gente.
para. que se não desmentisse o brado
lança'Cio n.g,s terras de Pirat1:tlinga.

Vale dizer, pois, e a História o re
gL.~ra, numa. justa exaltação à Bahia,
que o Brasil 1b.e deve. lnquestionàvel
mente, a consolidação de sua. indepen
dência. política. por cuja consecução
tudo haveriam de fazer os seus filhos
propelid.:lS pelos mais arraigados sen~
timentoS de liberdade e inspirados nos
mais sublimes anhelos de grandeza e
prosperidade para construirem uma
Pátria livre.
. CélUla. origins....-ia da. Nação, que
naseeu. cresceu e se aprimora. sem
jamais lhe negar a condiçá(J de terra
m.a.ter. a. Bahia. Srs. Constituintes
tem sido. o é realmente•. e quer s!-l~
sempre, por ai afora, ao genetrlx
atenta aos e.nselos da alma brasileira,

(*) Não foI revisto pelo orador.
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seIltfn<io tOOas as respirações do seu
patriotis.mo, contundindo-se em todos
os moVimentos das suas reivindicações
morais, pU:glla.ndo pe-1a.s caUSas comuns
àa nacionalidade.

Creia bem, Sr. Presidente, que nã.a
é necessá.rio recordemos. aqui. t"Jdo
quanto nos reza a História. para de·
monstrar o pBiJ)el relevante que ela 
a "he.roina dos seios titânicos" hâ
desempenh3ldo. em tcc10s os episódios
da nossa -existência. política, antes e
depois da Independência.. bem assim
antes e de"Oojs d'3. Proclamação da
RepÚiblica, 'senttnela in.donnida ào
Er.asü, escuta., experimenta e cultiva.
os mesmos ideais das suas co-irmãs
da. Federação Brasileiro, e, chegado'
que se:r:l o momento da congregação
dos esforços para. coIitnação dos obje
tiV03 aue: falz.tn à. honra, à dignicla.de
e aos 'brics da Nação, - eis qUe a
Bahia nunca esteve se::lâo na van·
guarda dos qTle ·se impõem o dever de
dMenCê-los.

Assim, na esfera int-ernacional, como
na. aMem interna, repetiu ela, no de
curso dês::.e último qusrvO de sécwl)•.
vivos e.."temploi· de seu passado glo
rioso. Po!' duas vê~es, filhos seus esti
'Veram. presentes ao teatro das guerras
que já, impuseram maiores ~r".ffcios 
à E:u.mroli'tlade, para desa..frontar ~.

Brasil b:-utal e selvagemente agredido;
PC! outras tantas vêZesuniram-se
êles também. aos demais brasileiros
1)2.ra. rooonquistar o regime poll-tico
fun.àa<io .nas liber'da<ies Públicas que
duas Ditad.uras sup:in::ti..""&m, na fa1sa·
suposlção da fsléncia do regime de
tnocritico.

AJentsila pelos mais a.ltos ideats~
Que se <:ri.sts.1izam &. .mais' e' mais na.
consciência cios que ali nasce:ram
vivem e tra,balham, cem o pensamento
voltado para. todo o 13l"3.sl1. certos de
que estão coopeI'3n:do na obn en-' •
vaidecooo1'$ do seu engran<iecinlento
moral e .tng.tetial, -a. Bahia, ho-je, ~omo
ontem, teJn sempre fôrça.s pa...-a deter
enfren.taI" e venc~!' aquêles qu~ pen.":
saram um. dia t:-a1-la, mentir aos setu;
d~ejos. tnnslgír com. as Si.~S aspira....
çoc::s, esquecer os seus l:lteI'êsses, suib-
estuna.!' os seus bnos, e- contrariar os
seus .sentimentos; c, :por isso mesmo.
é que de cooa. Pn>vaç~ qu.e o àest1l:lo
lhe rese~, como a.i.noda agom está
acontecendo•. ela. ··-r~urge mais forte,
mais 2.1taneira e mais· capaz de tra;qaI" .
novas lutas, para.- felicIdade de seus
fUbos.

Que caíba.m. portanto, à. :Bahia,.as
homena.gens de hoje da Assen::.blê,1a.
Nacional ConstitUin·te. (Muito bem;
muito bem: Pcl'f!U/.S,)

o orador en'VíCL iJ. Mesa o
segu.inte:

Requeremos que seja~ inseJ:i:.c-. na ata.
dos tl"a.balhos da Sessa.<) de hoj~ um
'Voto de eongr~tu;a.ções. com s. Bahia,
pelo trans<:UJ:"So d2. fÇloriusa: d;a.ta de 2
àe Julho. que, t'elembrar,do os feitos
rnais bl'i1hantes da luta pel&. etnan<:i
:pação politica do Br~il, constitue,
sem dúvi'da, uma àas maJ,s refulgentes
págibas da :EUstória pãtria,

S&la' das Sessões, em :l~-e--iUll1o de
. 1945. - A2oysio de Castro. - Rentilo
Alei:x:o. - FT6is àa. 1\.-[otct, - Vieira de
...'l{elo. - Luís Via.'JUt.

O SR. CARLOS MA.RIGRELA 
Sr, Pres.:i:dente, peço a. pahwa. pe!a.
ordem..

O SR. CARLOS MARIGEELA (Pela,
laYl'3. o ncl:u:...e Representante,.

, .
O' SE.' CARLOS MA.ItrG'ELLA-.(Ee.~·.

ordem} - Sr. Presidente, ·tendo em.
mãos requerimento a.ss1ruldo Poi Vá-

. rios ilustres' Represen~tes. eleitos pela
Bahia. no mesmo sentidc. do que V.
EJc.:l eeaba de 21nunClar, 'desejo tra.
zê-Io ao conhecimento cb Casa, ptt;
cedendo à sua leitúra. e .encs.:mi."lhan
do-o à Mesa, a fim d-e se fazer Ul11&

única votação.' .

(Lê) •

REQt1l:RIM:Eloj"TO

Requ-e:remos .seja mserto na ata. tios
nossos trabalhos um voto de h(>m~
gem. pelo transcurso. do 2 -de jUlho.
data. ttadicionsl da Bahia, que reIn~

mora a luta hotfúea de seu povo l;l13.r9.
expulslM do ten1tório pMrto os restos
do do-mí.n!io lusitano e:lcatn3.doo nas

.tropas rob (> conumtio do gen-ersl pa.:r..
tugués Inácio LUÍS Madcin.. de Melo,
quese um a:!10 depoÍS de ter s~do pro
clama.d~ a. nossa. 1r:.dependêncta.. .

. Re])1'esentan.tes do pOVO n!:'5ta.~
Ilão terla.mo.s me1bo.r opo...""tU.nida.<le· de
~ os a:n.sclos democrã.tic05 da
Na.ção do que nêSte memento. ao ev!)
caI' os feitos dt>5 bravos qu<I:. em 1823
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souberam derr~ma.l' seu sangue em pról
da liberdade do B:-asil.

Sala áas sessões, em ~ de julho de
1946. - Carlos !rfarighella. _. Dantas
Júnior.' - Jorge Amado. - Caires de
Brito. - Maur.cío Grcõois. - Rui
Santos. - Renato A Ieixo. - Luís
Viana. - .Man.uel Novais. - João
Mendes. - Alberico Fraga. - Carlos
Prestes. - Juracy Irfa..galhães. - H'!:r
mes Lima. - Luís Lago. - NestoT
Dua.rte.·- Vieira. de Melo: - Aloysio
de Cc.stro. - Fróis da. It'1c·ta. - Rugo
Carneiro.

A 2 de julho de 1823, entravam na
.capit:ll da Bahia, pela velha Estraàa
das Boiadas, depois de terem. esmaga~
do as tropas pcrtuguêsas IlPS campos
de Pirajá e Cabrito, as fôrças nacio..
nais que, em tão memorável campa
nha, obedeceram às ordens de Labatut
e Lima e Silva.

Já então Cachoeira, a heróica, ha~

via se levantadó com o seu povo e
aclamara o govêrno do príilcipe I'e~

gente constítucional, D. Pedro de Al-.
câ.ntara. Ao exemplo de Cachoeira,
seguiram-se os das vilas do Reconca·
vo, S. Francisco, Santo A1r..m:o e ou·

- tras,e o de Itaparica, onde o valõr
e a bravura de João Botas revelaram
a fibra· do povo que se erguia contra
o opressor ltisitano.

Da coragem pat...-lótica dos baianos.
poderão· falar melhor os feitos dos ho":
mens do povo, pretos e mestiÇoS, prin
cipalmente,· o.ue ate a pedradas dis
persavam as maniiestações hostis das
tropas pot'tuguêsas.

Tiveram ai as muheres um papel
de não menor destaque e justo é exal
tar-se os nomes daquelas que como

:Maria Quitéria de Jesus ou Sóror
Joana Angélica souberam colocar suas
vidas a serviço da causa de nossa in
dependência.

O Que pode fazer ao u..'1idad~ de um
. po\"o revela-nos a lição das lutas da

independência na Bahia, há 123 anos
atrás. Era. tOda a Bahia, todo o povo
xeunido, sem. distinção de classes, de
cõl" 0l} de religião;

Evocando os feitos do 2 de julho,
passad.o mais de UIn Século dessas. lu..
ts.s memoráveis. inspiremos-nos nos
exemplos dos heróis da independên..
ela.:

Prossigamos em nossos esfôrços pa...
ra. c!lú' ao Brasil um regime verda.de1
ramente democrático. elaborBIldo uma
carta. cCnStitucional ~ altura das tra..
1:iíÇóes de liberdade de nosso povo, ('
persistindo nUJlm, sá política. ele lJniãQ

Nacional, que conduza à liquidação do
lncnopôlio da terra - font~ de nosso
atraso _. e à completa emancipação
econômica e política de nossa Pátrta.
(Muito bem; muito bem. Pa~m!zs).

O SR. LUIS VIANA - Sr. Presi
dente. peço a palavra para encami
nhar a votação.

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa~

lavr::l. o nobre Rep::esentante.
O SR. LUIS VIP..NA (") - Senhor

Presidente, para nós baianos, o 2 de
julho é a nessa honra e o nosso or-
gulho.. .

Ainda hoje, nen..'lUn.1 coração ba-
iano pode passar a data gloriosa sem
se ·J'oltar para os heróis de 2 de Julho
Que, com t~nta bravura, com tanto
heroisl!iO e com tanto patriotismo,
abriram definitbjarr.ente para o Brasil
as pórtas da independência (muito
bem) .

Já disse, de uma feita, Afrânio Pei
~oto que se che~a:mos atras~dos para
os festejos da 'lnclependência, Que na
Bahia se reali~ou em 1823, é po:::'qu~ lá.,
ao contrário do que aconteceu no sul,
a independência não foi feita. entre
festas c flôres, IT:.:lS entre batalhag

. e à. custa do sangue dos nessos he
róis.

E:oje. passados mais de 30 anos, te
mos o coração e. a inteligência. volta
dos para a('1,uêles e~emplos .que hão
sempre ele nos inspirar a fi:n de ja
mais perdennos de vista, dentro de
nossa grande Pá.tria. o escapo de fa
zê-la ceda véz maior, sejam quais fo
rém os sacrifícios cue isso nos im
pônha (lIfuito bemf.

E' que -naquele desfecho memoriÍvel.
o 2 de Julho punha tênno a uma jor
nada magnífica, eil1 que a bravum e
a inteliRr§ncia se deram as mã.os para
que do nada que e!"a o exército baiano
se fiZesse UlIla. grande fôrça C3.!1az de
enfrent2.r e de..oorotar as aeuerrldas
tropas do general Madeira. Talvêz
nenhuma. pâgina da nossa. história
seja tão rica e grandiosa de emoções
quanto a de 2 de Julho, em que Vi
mos o povo aliado aos b<lróes, o povo
de mãos dadas com os soldados ~a in
dependência, comungando nas mes
mas aSPiraçÕes, - a liberdade da Pá
tria. (MuitD bem).

De fato, Sr. Presidente. se voltar
mos as páginás da história, lJa.ra vêr..
mos os feitos épicos daquêles heróis,
em Cabrito c em Plra.jâ. chefiados por.

("') - Não foI ~eV1sto pelo orador.
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João àas Botas, encontraremos os
maiores lances de bravura. coragem e
desprendimento. Ainda mais: essa
cente1hz de patriotismo como que con
taminou tôda a população baiana, não
ficando indiferente nenhuma de suas
classes. Todo o povo ~ ai cabe bem
acentuar, porque foram senhor~' de
engenho, escravos, soldados, marinhei
ros e até as mulheres - todo o povo
participou, com a. maior intensidade
e maior devotaInento. nesse. campa
nha que havia. de ter seu desfecho
brilhante e glorioso na data de 2 de
Julho, quando as fôrças do eJtército
libertador.. depois de memorável jor
nada. conseguiu transpôr as pcr-.,as da.
cidade às vésperas evacuada pelas fOr-

, ças portuguê&ts do' general Madeira.
Pois bem, Sr. Presidente. é justo.

peçam OS baianos a esta ilustre As
sembléia. onde se assentam. represen
tantes de todo o pais, que éla tam
bém se associe s. nós, numa data que
não é nossa porque antes de ser nos
sa. é uma dita. nacional, é uma gran
de da.ta do Brasil. (M'lLito bem; mui
to bem; PaZmas).

O SR. PRESIDENTE - Os reque'
r...mentos sôbre a data da. nossa glo
riosa. Bahia. evidentemente. se com
pletam. Vou. porta.nto, submetê-los,
conjuntamente, .a VGtos. .

Os Senllores, que os aprovam quei
ram levantar-se. (Pawa. )

Estão aprovados.
O SB. DOMINC-OS VELASCO

SI'. Presidente, pe"vO s. palav:-a; pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE ...:...- Tem a pa.

lavra lJ nobre Represent.a.nte.
O SR. DOMINGOS VELASCO

(PeZa ordem) (*) -Sr. Pres1dente, des
de o 'início dos tMbalhos da Assembléia.
Constituinte, não só desta tribuna. mas
pela itnp~eD.Sa brasileira. tenho pedido

~. a atenção do Govêrno e desta Casa.
-para a grave situação da pecuárlado
J3rasll Oentral. '

Há cêrca· de seis meses. venho avi
sando c;ue a pecuária nacional, sobre
tudo '8.. do Brasil Centr~ Jã se tr:ms
formou numa riqueza. que está desper-'
tando a cobiça do capitalismo inter
naciona.L Mostrei, pOr vérlas vêzes, a.
forma. pela. qual os frigo.""f:lcos levaram.
ao pecut.ria à gravfs$lma. slttmçã.o de
crtse em que ora se encontra. Já cha
mei também a atenção ·da Assemb1é1a.

(~) Não ~ol rev:!.sto pelo orador.

para o fato de certos gl'UpOS do ca.
pital financeiro internacional, inte
ressado no mercado de ca.m.e, im
pedirem e dificultarem a exportação do
nosso gado zebú fino.

Trouxe, aqui, o caso de uma. partida
de 32'1 reprodutores env..ad'Os para o
México, depois de satisfeitas tôdas as
exigêneias contidas num Oiiclo em
que o CGnsu! Geral desse pa.ís no Rio
de Janeiro informava. ao Sr. Min1stro
da Agricultura que 05 !Xi:rtoz -~daque
la nação estavam abertos à impor
tação dos reprodutores zebús brasi-
leiros. .

Tão logo, entretanto, chegou aque- '
la. partida à Baia. de Vera Cruz, o
Govêmo americano, sob pressão dos
gruPOS fina.nceiros internacionais, tez
todos os esforÇOS junto ao Govêmo do
Méxic~ra-que__ fôsse impedido o
desembarque daquela '" párttdR" na--ilha 
dos Sacrifícios; conforme estava ante
2iormente combinado com o Govêrno
brasileiro. '

" Não podendo impedir o desembar
que noquarentenário, o GoVêrno ame
ricano baixou instruções fechando &
fronteira americana com. o México à
importação de todo o gado mexicano,
caso os trezentos e vinte' sete touroS
se transports.ssem da ilha dos Bacri;.
ticios paIa o. continente.

Não contente, porém, com. ~. êsses
grupos financeh'os desenvolvem. D.S3

. imprensas mexicana e &neriCs.na uma
campanha' de desmoml1za.ção contra.
s pecuária nacional. A tal ponto vai
,essa campanha. que os seus jorD..a.1s in
formam estar a pecuáriB. do BrasU
central, -e mesmo·· de todo Pa1s.. em
situação de falência; desmnralizada
dentro mesmo do nosso'ten1tórlo; que
os bancos lhe negam crédito e o pró
prio Ge>V'êmo não lhe. dá assistência..
Isso está. sendo dito no MéXico e na.
América central por' tôda. 9.. imp..~n
sa. ~s grupos ~ fina.nceiros Querem.
dar uma es~etaC"J1ar demonstração
de que desejam desacred1ts.r o pro
dutor braslle!ro e, nesse sentido, csw
tão forçan.do o Govêmo do :México a.
indenizar os nossos exportadores das
despesas feitas com o trs:nsporte da
queles bovinos pa:a.depois sacrit1cá-Ios
e 1nclnerá-los.

Pouco importa. SI'. Presidente. que os
atuais exportadores te:l11aI:c. ou não
prejuízos; xwrs- todos os países ]mpOr
tadoresde carne do mundo inteiro u
cs.rão sabendo que tiúõSO gado,- mesmo
d.epo1s de passado pelo quareutenárto.



foi saCIi!1cado e incinerado, porque os
tais ZI'upos internacionais alegam que
&Se gado está cont2.nJiIlado.-pela !ebre
aftosa., . ' ..
, , De sorte qU~- a.Mm. da desmorallza~

-são que es,c;a. camps.nha. financi.atia. por
aquêles gruPOs está trazendo aos cria-

. dores bresileiros. teremos o fechamen
.to do mercooo de carne aos produtores
brasileiros.' ',.' .

Envio à Mesa, ·Sr. pr~dente. req,ue
timelito no sentido de que o .Exmo.
sr. Presidente cU:l. República. se en
'tenda. oom os chefes dos gOVerD05 ame

, ncano e mexiean01 a fim de -que ces-
'se aquela.- Campenha a: que. m:e ·referi.

<J:!.Uito bem; muito bem.) -

O orador envia.. à Mesa a se-
guinte 1ncücaç~:. '.
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nação, alguns criadores do Brasil Cen
tral qu!senm -remeter àquele pais uma.
leva de zebUs. Houve, portanto, enten
dimento prévio. conhecímento do Go
vênlo Mexicano, por intennédio do
seu Cônsul" GemI no Brasil.

, Ainda sulcava as ãguas brasileiras
'o navio que condUZia: aquela carga.
e já. nos Estados Unidos e .no :México
uma propaga.nda. .insidiosa começava a
se fazer contra. o nosso zebu. Tendo
Sl:.a origem nos Estados Unidos, ale
gavam os llOl'te-amencanos que. por
um convênio ,pecuárlo existente en.tre
êl-ese os m.exicanos. ,não pOderia o
gado bmsileiroentrar no México. por
que transmit1Iia., certamente, o germe
da febre a.ftosa~ -
, Sürgirain diflculd.sdes e a. nossa di
plomacia teve· de envolver-se no caso.
para. que as an.ima.is desembarcassem
no parto, de Vera Cruz. onde foram

, lNIlICAç,ÃO N.o 165, d,e·1948 . examinados pelos técnicos mexicanos,
.. Sug"ere ao Sr'.' .nres.~-te -'_ Que estabeleceram a qua.rmtena. ..

.. .~/{. ~ O Sr. Domingos Velasco - :?roce-
- República sua' intert'P"ê1icia junto deram ao eJtame seis espedalista.s.

aos Gcvernos "Âmericano e Mexi~
cano no sentido" de se e1'itar o· O SR. GALENO PARANE:OS -
a~te' de' 327 reprotlutores zebús Tenho o nw:ne, de todos êles e os lerei

. em' quarentena 1"04 Ilha dos Sacrí- ~~:.~~~ tmbalho, divu1gar3:m.
jfcios. '/. os jornais, desta ca.pital. a. notícia de

Requeremos que a Mesa. da. AJi- que êsse ,g:tdo seria aba.tido e incine
semb!êlla Oonstitulni;e·, se dirija por' ndo. fato Q.ue veio cansar SUI'Pl"ésa.
"lia, te1egrã.fiea, ao Sr~ :e:esidente da. enorme·para. nós outros. 'que vemos !12.
República. solicitando :lo,' S •. ' EX.11 que 'pecaã.riauma..da.s. fontes prlndps.1s da.

intervenha. iuntO aos Sra.• Presidentes econom:ia na.cional. O retOrno dêsse
<ios 'E;tados .Ulrldos ,da A1D.é.rjca e do gado ou o seu abate na. referida Ilha.
México no' sentido de 'encontrar-se doSacriffclo. representaria. por sem.

, .uma· .solução ,''l''\O...-a,.' o cas/"\ ..:I .. -.rnor- . dúvida, um grande :prejuizo para os
~..... - .., \,u:o .......):' nossos pecuaristas. :estes se acham

,~o de 32'1 tOuros zebúsque:"se en- 'mameMOS por falta de crédito, de
'cont1:am em quarentena na -Jlha d08~ vido a. poHtica de efeito negativo do

" Sac...1fícios., na." bab.'· de Vera. Cruz, Banco do Bra.sil. de negar recursos,
Méx:l.co, e'Que1 .segundo se anuncIa, com a estreita. vIsão do Presidente
serãO saCrtfieadoa ·com. gti.~mos Sr. Guilherme da. SUveim, que pre-

, ,~ para. a pecuãtia. brri.sUaira~ ccniz~ .o "salve~se quem puder·" numa.
. . !a.se a:lgustlosa. como esta por que

. _Sa.!a. das sessOOs. em 2 -de - juLlJ.o atravessa. uzna.,das nossas maiores !on.
de 1946. --Domtngos VeZlasca. - Ga.. .te.g de tiques:•

.~ leno Paranhos.·' > O Sr. 'IJcnningos V~() - Por isso
" ti SR.~, GiLENo PA:B.A.N:EQS _ . é que os grupos fina.nceiros vão to-
" sr. President~ -,.. t\ .....'a.~.. ...mar conta. da.s fazendas do no~o Es~

~...r:tV ....-. ...... t-ado•
.. :0 SR.. "PRmBIDEN'I'BL-' Tem s. ç SR. GALENO PARAN:HOS- SUa
. ~·pa.1a.vra o "nobre Representante. , :ex.a• entretanto. esquece-sc de que o

~ ." 9SENitIOR. GALENO P.AR.A.NHOS maiox: prejudicado.' po::.- esta polit.1ca .
- ar. Presidente. na. quaJ1dade õ.e ant1-ecOnOmica. .és. p.~prla., Nação.
'~ . dos slgnatárlos dó requeri:rnento, porque, verá. .fatalmente o seu, patr1~
pedi a palavra· para; tecer C01lS1dera.- monto sacrificado talvez de modo de-
.ç6es em tômo co grave problema.; '.!imt1vo. Assim:, esss. vãlvula. Que sur-

:. Depo1s dOG entalãiment.os havidos -~~"~~e:ag:os~am~
.:c:om o" Diretor Geral da. pecuária no çad,a por tm:t& poI!tl:ca errônea. _~-
México,DI'. Gullhermo Quesa.da :ara,.. tida de um conVênio entre o MéXico
vo e.cem. o COnsul Geral dessa' mesma e os F.sta4os Unidos, desde 1928, mas
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que nenhuma relação tem com o nosso 
caso. 
· O Secretário da Agricultura do Mé

xico, Dr. Marti Gomez, va.rreu sua tes
tada, concedendo aos diários daquele 
pais longas explicações sôbre o caso, 
em que parece auerer fugir à respon
sabilidade da ida daquele gado brasi
leiro ao México. 

Nossos compatriotas, aflitos e com
preendendo sua situação insustentavel 
no México, também fizeram declara
ções pela imprensa, das quais quero 
lêr alguns tópicos, que esclarecem 
perfeitamente a questão: 

"Nos últimos dias, os órgãos da 
imprensa do pafu receberam in
formações falsas com rsferência 
aos reprodutores de pur,) sangue 
zebú, recentemente trazidos, por 
nós, do Brasil e amalmente em 
quarentena na Esta.;ão Quail'en
tenária, da Ilha de Sacrifícios. 

As afirmações errôneas a que nos 
refel·imos são três: a dt que êste 
gado foi veículo da febre aftosa 
por encontrail'-se atacadu da refe
rida cnfeil'midade; que os reprodu
tores aludidos são d.; propriedade 
da Secretaria da Agricultura e 
Fomento; e, por últimu, que se 
violou o Convênio .ênterna.cional, 
firmado entre o Méxtco t: os Esta
dos Unidos, a 16 de março de 1928. 

Só para deixar bem patente a 
verdade, dedaramos e podemos 
provar, a qualquer momento, que 
os trezentos e vinte um reproduto
res zebú, isolados em Sacrifícios, 
são de propriedade de criadores 
brasileiros, membros da So-ciedade 
Rural do Triangulo M:neil'o, de 
criadores mexicanos e. algu..'ls, de 
pecuaristas norte-<tmericanos. 

Estes reprodutores, antes de sair 
do B1·asil, foram submetidos a pro
vas de tuberculina t aborto, que 
resultaram negativa5 segundo os 
certificados qut:: temos em m§,os; 
ademais, foram vad::tüdor com va
cina tipo "Tôrres". contra a febre 
aftosa, deixando transcorrer o pe
ríodo necessário par<J pusitivar a 
fa.se negativa da vacmação. Na re ... 
gião de procedência du gado, h~ 
mais de um ano, niw se registra 
nenhum caso de febN. aftosa, o 
embarque se verificou em gaiolas 
submetidas a minu,/osa · desinfe
ção; a madeira utilizada nas divi
sões e soalho dos cun&.is, no navio 
"Santa Cecília". da Companhia 
"Navebras", era absolutamente 

nova; o navio destinado a trans
porte de petróleo, nunca, antes, 
traru>portou gado; e, por último, 
faremos notar que, d.e acôrdo com 
a literatura médico-veterinária, o 
período de incubaçãc da febre 
aftosa, dura até 15 dias depois da 
inoculação. 

O gado começou a ser preparaao 
para o embarque, em fins da pri
meira quinzena de março; foi de
sembarcado a .12 de maw na Ilha 
de Sacrtficios, (para cumprir a qua
rentena, depois de haver. sido sub
metido a tuna cui.da·dosa inspeçã-o, 
por parte de cinco medicas veteri
nários, designados p&ra tal fim, 
pela Secretaria da Agricultura. 
Esta comissão foi integrada pelos 
Srs. Dr. José Figúeiroa. Diretor 
Geral de Investigações Pecuárias, 
Dr. Raul Huerta Campos, Chefe 
de Saú.de Animal da Di:-eção Ge
ral de Pecuária; pelo Dr. Alfredo 
Teles, Chefe do Laboratório Bac
teriológico; pelo Dr Manuel Cha
varria, Chefe do Laboratório de 
Parasitolog1a; e, finalmente, pelo 
Dr. Felipe Maquivar médico ve
terinário regional da zm,a central 
de Vera Cruz. Todo<; estes prod.'is
sionais, segundo é reconhecido, são 
de capacidade técnica indi~>cutivel. 

A Comis•são encontrou bases té•C
nicas suf1cientes e s.atisfatórias 
para permitir o de<>embarque na 
ill'l..a de "Sacrifícios". 

No que diz respe·ito à suposta 
viola,gão do convênio int2rnacional 
cabe à Secretaria de Relações Ex
terior.es dizer <:ôbre o caso; mas, 
para orientar a opil1ião pública, 
queremos citar que a cláusula IX 
do Convênio mencio.nado estaoeleee 
que "Não se permitirá a importa
ção de gado procedente de países 
onde exista febre aftosa, a menos 
que sejam transcornàos sessenta 
dias da data do apw ecimento do 
último caso na zona" A êste par
ticular vale dest.acar a circunstân
cia de que o Dr. Gmlhermo Que
. .'.;a.cta Bravo, entilo diret.or gera.! de 
pocuú.Tia, percorreu tôda a zona de 
procedência do gado. na época em 
que .se preparava a exrJortação, sem 
haver enco.ntra.cto, :J,Ue saíbaJnos, 
nenhum caso da dita tnfermidade. 
Ainda mais, as autr>ridades sani
tárias do Brasil, dedararam que 
há mais de um ano nãc se r·egis
tra um só caso de aftosa nessa 
região. 
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Ficou demoawtrado que o gado 
zebú" atua,lm•ente em "Sacrifício", 
não vinha nem está infectado de 
febre afto~>a, pois as medidas sa
nitárias tomadas permitem asse
gurar que não é e nem pode ser 
portador da enf,erlllidade". 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo 
soar os tímpanos) - Lembro ao no
bre orador que, já se tendo passado 
à ordem do dia, não lhe posso con
ceder mais de cinco minutos. 

O SR. GALENO PARANHOS 
Obrigado a V. Ex.a Sr. Presidente. 

Para terminar, deixarei de ler tô
da a peça. 

Nesse trabalho, conforme demons
tramos, nossos cmnpatlriotas fazem 
até referência aos técnicos que exami
naram o gado. 

Finalizando, apelo para o honrado 
Presidente da República, General 
Eurico Gaspar Dutra, para que inter
venha com urgência no caso, a fim 
de que o ilustre Presidente dos Esta
dos Unicos, Sr. Truman, não per
mita seja sequer arranhada a polí
tica de hoa vizinhança, implanta
da, em feliz hora, pelo seu digno 
antecessor Franklin Rcosevelt. (Mui
to bem.) 

O SR. PLíNIO LEMOS Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

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

O SR. PLíNIO LE1\10S - Sr. 
Presidente, tôda vez que tenho a 
oportunidade de encaminhar pedidos 
de informações, viso sobretudo cha
mar a atenç§,o dos ;Joderes públicos, 
responsCtveis pela alta administração, 
para determinados fatos que ocorrem 
e que julgo lhes escapem à aprecia-
ção direta. · 

Assim se verificou quando tive a 
oportunidade de formular requeri
mento ao govêrno relativamente ao 
caso do fornecimento de carvão à 
Central do Brasil; por igual quando 
lhe pedi esclarecimentos sôbre a 
a questão elo assalto ao patrimônio 
Henrique Lage e com referência à 
impressão do papel moeda. 

Chega ao meu conhecimento, por 
diversas vias, e principalmente por 
publicação da Secretaria de Indús
tria e Comól'cio da Argentina, que 
fatos graves existem, envolvendo o 
fornecimento do trig·o E!, nação bra
sileira. E porque df:seje fazer co
mentários precisos a respeito dêste 
.fato, encaminho à Mes::t por inter-

médio de V. Ex.a, o seguinte pedido 
de informações, acompanhado dos 
esclarecimentos prestados sôbre o 
assunto pela Secretaria de Indústria 
e Comércio da República irmã. (Mui
to bem). 

REQUERIMENTO N.0 263, DE 1948 

Solicita ao Ministério do Exte
rior informações sôbre a crgani
zação da Comissão Nacional do 
Trigo do Rio de Janeiro, bem 
como sôbre as firmas autorizadas 
a jazer embarques i,aquele cereal. 

Em fa,ce de ter a Secretaria da In
dústri-a e Comércio da República Ar
gentina desmentido as versões cor
rentes de que certas pessoas têm pri
vilégio no tocante à exportação de 
trigo, vimos ;;o:icitar, na forma do RP.
gimento Inter::-\o, seja ouvido por in
termédio da Mesa da Assembléia, o 
Ministério do Exterior sôbre o se
guinte: 

a) qual a autoridade que designou 
os membros da Comissão Nacional do 
trigo do Rio de Janeiro; 

b) qual o S'eu presidente e qual a 
origem do seu mandato; 

c) quais as firmas credenciadas pela 
Embaixa,da do Brasil, em Buenos 
Aires, que têm autorização para pro
cedN aos embarques· do trigo; 

d) essas firmas são de livre esco
lha do embaixador Batista Luzardo 
ou são indicadas pela Comiss§.o Na
danai do Trigo, do Rio de Janeiro, 
bem como qual o critério obedecido 
para tal escolha: 

e) qual a remuneração concedida a 
essas firmas pelo trabalho empregado 
nos embarques e como é feito êsse 
pagamento; 

j) quais as firmas brasileiras im
portadmas de trigo devidamente au
torizadas; 

g) essas f.irmas foram indicadas pela 
Comissão Nacional do Trigo, do Rio 
de Janeiro, ou pelo embaixador do 
Brasil em Buenos Aires; 

h) qual o critério obedecido para 
sua escolha; 

i) qual a remuneração recebida por 
essas firmas; 

j) qual o critério estabelecido na 
fixação do pagamento de cm:nissôes às 
fi,rmas embarcadoras e recebedoras d,e 
trigo; 

k) qua.J o preço médio d,e aquisição 
das partidas de trigo até agora rece
bidas pelo Brasil. 

Sala das Sessões, em 2 de julho 
de 1946. - Plinio Lemos. 
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La SeCTetari~ de IndUS'tTia 11 rimemo po~ mim fonn~do subscrito
Comercf.o deSautcriza ~erS".ones de por nobres colegas da bancada baia.na.
que ex'.sten personas que 'posean solicitando ao Poder Executivo a ado-

.•" de --.......+,. ;;.,., trigo ção imed1&ta. de providên~is.s seve-
'l1erm:sOS ~JJ'" ""'... par~ < • J:'ss,ps.ra normalização do comé!'C:l.o de_
La Secreta.rfu de !ndustria. y Comer- p~eumát1eo.:;e ctlmam.s 'de ar ~"11 tocio •

cio considera indispensable llevar a. o pais. " .
conoclmiento público que son a.bso:1'll- . Todos-os dias.ouvi.mos, aqui. recla
tamente mexàctaS las vers1~d~ que mações. elos RePresentantes estadua.1s.

. existeIn personas que ~ongande per- a respeito da. sltua.çã.o ca.lamitosa em
m1sos de exportaei6n pS.'t"a t..~(). que sé encontram as comunicações e

Este oereãl es el·.único Qlre actual- os transportes no 1)rasil. Não resta
mente compra. 1e. Junta.. ~ora. de dúvida, porta.nto;que a' matéria tra-
Ia. "Produci.ón Agrícola. ."tada. .em m~m r.eque:rimento. é·· ele ,:t6c1a

El Estado ha. disp\les'".,o su adc;,uisi- .. oportunidade. mesmQ..porque temos re
ci6n :aI preciso básico' de . $15 más cebido, como já disse, ~ttlações"do
um sobrep:recio de $ 5. - a. beneficio interior· baiano, bem como do-norte de
del productor para,tods. aquella. merO. . Minas Gera1s, "pedfnoo..& "!'egUlarlza
cadori& que se entregue en pla.zo es- ção '<:ias ·transportes :9doviâr1os:

- tabloo:l.do. . .. Sr. Presidente, otWiDlos. quase dià.-
Existe tamblén un ''I1nico vendedor. l'iamente. a.qui e alhures, apêl0 das

que es .el Estalio, que" ~ellde a 100 mo- .. autoridades, dos economistas. cie tô<b
linoo a.1 precl0. de. $ 12...y a. la. ex- gente, enfim. no' sen~do de que seja.
portación al que se fija. pe1'i6di~te.· ··sumentada"a produçao.· Mas nã.o~

Debido a. las reducidas existenclas possivelque os laV!'e;dol"és, ~o sertão.
y_ a la. neces1<ie.d t;el"eservarlas can- . cOl'1'espol:rt'1'sln.,.ao_.~pêl0, para verem
tidades necesa.rla.S para el' oonsumo "depois ',a. produção, apoch'eeer-llOS....PTp.:-__
m1>erno y tem~ndo en'cu-enta. la. extra- .prios campos· 'de cultura. ~

ordinaria. demari.da exterlor. ·ademãs. de '. A questão dos pneuniáticos 'e eã.D13.-
las grandes donaciones efect~ por. 1'aS de ar' é graVissima.e!eta.n.do. todo .
el pais, se h.a. resuelto~ cG'? ca.rá,te:r:.e;e- o sistema rodo1iário no Brasil. :Por
neral, qu-e. las dLsponiib.1li.d~es'.pa.r& isso, sugiro•.na.. parte final de ;meu :re-
exporttrde acueI'do a. lo.· requeri.. querimento.cuas providénclà:s, que .
mientos' del &tenor, &510 semn~:faclIi.. . reputo da' mais a11"2.. importância a

,tada.s a"Ias e1nbaj.a.das ~Jl.eltoD.ela.je que o govérno precisa 'levar. a sér:lo:
. y. p,tecio que: ~esa:;Ilente_.se atIto- prl.m.ai1'a. o"-eontrôl~ do ~do .na.-
. rlce.· . .'. '.' . donal .de .pneuse.'<C~.ae sr~ n-

.~ emõaf.será~ las'·que clesig.. sando-aboUr o Câmbio negro ~ ocon-
o • L -á, . tl'abando;. segun~.s. suspensao teJn-

na.rán las 1:~. que-se 1l.UH r. ·.cargo .p<:irá.r1s;. da eXiXlrtaçâo "dêsses 'produ-
de los respecttfKJS ~ques, c~ co-- -" tospa..~a,· Repúlillcs Argentim, a.té
nodmien.to de~·~edids. an.u~;que se nonnanze Elo situaç.ão de nossos
represe~tscl~es'e:n. .el. er..erlor~ .J11· . trnnsportes rodov1ârios. .
teJ:medio deI M:inisterio de Rela.ci.onIfS ..._
Exterio~.· Iré coisa. de c!n1s 011 três dias. u:n

."'.".. " . . dos mP..1G clestsc&dos órgãos. da -m-
. Por l0. tanto 1'U:! exi.:;ten pe;m.isos de presa. desta. Ca.pital.· o 4D1árlo eis.
~" de n~!Ut~.. n1 Noite". publicou umte!egra.ma do-lUo

.ba..-Yp06tb1Hdooes doe exporta.T trigo par .. Gra.ude do' Sul e:m que se. denuneis.
.otros..proeedim1entoo.,·;p?T qu~ sólb se - a. a.~ree:lSão de enorme quantidade.de
pu-ea.e ~~ .. fi. . trl2ó- ':Y' harina. ad.. . .pneumât1cos que.&e de~vam à
QU:1rldos a. --la.' Junta.~ à.e la. '. Rep.-QJ:)Uea Argent1D.~:.
Produoc!6n Agrfco!a y alo 'O~o .este-.. .. .' " ...
.. b:ido' "'iD:têfvenciml.- ãei Banco . !sse. neg6c1o jto -se vai.tornando um&ntra.! d~~ Repd1l1Jci.. ê .: hAbito. Por out1'o jado, oc!mblo "ne-

. . " .' -' . " .. gro estã' dominando o mer<:ado, como
" ..i) SR'.: MANOEL NOVAIS - fSe..a.eOIlit:eCeu 'em re~io à gasolina. d.u
. DhorP.resldente•.peço"a., pala:vl'&.. '. . mnte a guen-a ~ Em. pleno Estado-'da

O SR p~:.....Tem:i pa.." B8.h1a,as popu1açOes da. Cap1UJ e das
]a. '. br "'Re ... te" cidades~ pauavam s.s ·m:I.1ores

.vra 0. "~o e., ~ii&n. ~., necesshiades per falta. de cereala. m-
O SR. MANOEL·NOVAIS - C*) - quanto no sertão, Da 30na· marghea.l

Sr. Presidente, tenho a. honra de paG.. ck> Sio Pranc!tteo. em L..-ecê e Mono
.. S&r às m105' ~ . V. ELa um reque- do Ohapéu, e. saf.m estava.· av&I1ads

. - . - em c~nciüenta. ttl1l sacas tla feijão e
(.) Não tal rev15to pelo orador. cem mil de mllho. .
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Que acontecia? Não havia. gasollna.
para os n€góc.ios normais, mas havia.
no câmbio neço.

Em relação, ao coméN:lo de pneus,
está. acontecendo a mesma coisa. Fi
zemos contrato 'pelo .qual devemos
entregar pneus· à. P..epúbllca. Argenti
na.. Estou informado de que a· cota
mensal anda em dez mil-' não
tenho dados precIsos. nem c;uero
perder tempo. em pedi!" novas infor
mações. Mas .0 fato. é que não pode
mos, Sr. Presiden'te, ma'nter' acôrdo
dessa. natureza, em prejufzc e àCUEta
da. économia. brasileira. (Muito bem:
muito .bem) •

.- .. O orador en:via à: Mesa a se
.gu.in:te:

INDICAÇÃON.o 164 In; 1946
Sugere ao -poder' E:tecutivó me

élida.spa.T(J, 1tOT'7TWlizar o comér
cio ~ pneumáticOs.

- Requeremos· seja,. sugerida. ao, Po
der ExeCutivo, por intermédio da. Mesa.,
providências severas paras. nOnriãU
zação· do· comércio de pneumáticos e
cã.m:aras de ar ~

. -, J~ficaçáa

. 'Todossa.bemos e sentimos os· 'O'e
mendos efeitos da' crise de produção e
transporte que assoberb2. o Pais. Por
tOda. parte se levanta o clamor' eon-
trs. a falta. de gêneros de primeira. ne
cessià~de, produzidos no interioJ; dor.
Estados.- .

AtradUç§.o viva deste estado de cau
sa se estampa. nas "filw;" que P!o~- .
feram- e serpenteiam às portas' dos sr
:naze::ts, açoUS'Úes _e pada.rlas.

Os gráfieos estatfsticos demonstram .
o estaclónamento- e por vezes a dlmi-.
nUição de nossa. 1)rodUção agnco]a.,
nos últimos 15 anos. Nem sempre 'po
rém se deve, atribuir esta. realidade ·ca
lamitosa ao abandono do campo' pe~
los nossos la.vradores. .

A tradição 'ciascentros. 1ndustria1s '
sObre o trabalhador- rural se acentua.
em a1glll:nas reg16es, -onde ao c1enden
.c1a. de transporte. forçando a reten
ção d.e seus produtos, não lhes asse
gura. a' venda. 'e exportaçã.o dos mes
mos. Em CODSOnAncla com' êste ar..
gumento, estamos' recebendo rec12
mações do 1Ilter!Ol<da Ba.h1a. e do .Kor-
te de Mina.s Gera1sr Zonas altamente
~oduto.."'as:de cereais c 'gado.' depen
dentes excluslvamen.te·de trB.nSPo:-tes
rodov1ártospara e1re~o de sue.. ri
queza. estão' perdendo sua J:)1'odução
por-falta de pneumáticos. Gmnde nú-

mero de camir:hões acha-se llarad~

em Jequíé, Conquista.., Itabuna.D.héos,
Pedra Azu1, Montes Claros. etc.. por
que seus proprietários não conseguem
com~rá-Ios. -

Todos estamos a par das restl'i
ções feitas pelos none-americanos à
importação de pneus e dos .superiores
motivos. que ditaram. tais restrições.
Cab~-noª portanto.. procurar atenuar
estas dificuldades, de tão profunda. re
percussão em nosso sistema de trans
porte.. praticando uma' polítiea inte
ligente. patriótica e cons~D.tâ.nea com
os interêsses da.s classes produtoras' e
dos proprietários de cam1nhóes •

Mas o que se fêz na Dita.dura e pre
valece ainda. hoje,·é uma dessas mons
truosidades, que. exigem medidas dIas-
ticas do' Govêrno.. .

O comércio regular de .·pneumáticos
e câmaras de ar no 'Brasil, .caiu prá
ticamente nas garras do "cã:nbio ne
gro" . 'e. do "contrabando". E agra
yando .os .vexames e espollações dos
crlle. precisam adquirir pneU3 para seus
transportes, o Govêrno autor-'.zou. sua
exportação -para. a. ft..l'gentína.. E' !.n
compreensível que um. País. como o
nosso, produtor de pneumá.ticos e cuja
produção náo atende sequer o merca
-do interno. que vive a solicitar aos
~ericanos o aumento de seus forne
cimentos. se. dê ao lu.~o de exportâ
los. E tanto ma.'1s g:'ave se lios afigu
ra. êste' fato. se considera.m.os que as
fâbricas argenthla.s, seóU!ldo publica
ção do ao Globo" desta Ca.pital. es
tão prodUZindo- mais pneus e eã.maras
de ar que todos os· cstabe~ecimentos

congêneres ·bra.s1leiros·. Ora., está \15
to, que existe um. impondexável qual
quer neste ramo de negócio, que o Go
vêmo ·-deve urgentemente eliminar.
Não se admite. que persistamos nesta
poUtlca erra.da. e comprom~tedol'a de
nossa economia. .fe,vot'ecendo o co
mércio e a. lavoura argentinas eIl!
quanto o coméIclo. p- lCl ~"",um brnsl
le1l"os .atravessam .a maior crise de
trano"'J)Orte de nossa. Eistó::'ia. e assis
tem indefesos seus ca.m1nhões para
rem por falta. de pneus e fi. produrrão
agricola. do inter10r dos Estados se
perder. por falta de _eam1nh6e5. Este
ciclo vicioso só poderá. ser quebra.ão
definitivamente se o Govêrno empre
gar medidas extremas. 'como sejam:

. 1.°· Controle ' do 'mercado Daclo:lal de
pneus e eàiriaras· de ar visando abollr
O' CâmbIo negro e o contrabando;. 2.°
SuspeIlsão temporá.r12. de sua. exporta-
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çã.6.p~',a.3ePiibllc·~A:zgenuba.. até tumulto das' emendas. as, de~ S. Excê..
que..se .normalize. a slt"..:a.ção de n~os léncia. se tenl::1aI::l. extraviado.

~~~Jo~~~4;:.mºs·ao ~. O "SR~.. ALõE'.s},M-?ArÔ:'-' Obrl-
Sr-2 .General Dutra. e.::n resguardo dos gado a. V. Ex.a..
interêsses :do País _ . .., O SB:. 'lmÁSTO' 'GAERTNER'

sala das Sessões. 1 de jull:lode 1946. Sr. Pre.s~deIlte, peço a palavra.
-.Mc::.nueZ .Novaes. '- Alberico Fra.,:" . . .'. '. '.
ga_.- Dantas Júnior . ..:.- .Bafa.ez. Cm-, O SR. PRESIDENTE. - Tem a pa- .
curá. -:- Teodulo Albuquerque_ lavra, Q nob!e Repr~~.~tante,
Atenda-se. O SR.. ~TO GAERTNER (-) _. ,

O SR. 'ALDESAMPAIO ~Senhor Sr~ Presidente. a..eXtmção do D~pa:r-
Pi:esldente. peço a :pàlavra,pelá (ll'- tamen.to, Nacianáldo Café não foi se-o
demo . . guida das medidas compleme7;ltares

que se impunham.. para .evitar a de-
O SR'- .PREsIDENTE ~ Tem a pa.-. corrência de vários fatos que estão

'lavra Q. nobre &epresentant~. . dificultando conside1'àvelInente a. vida
O, SR, ALDE SAl\.D?AIO (Pele '07"-' ao país.· Já se ,tem: . tratado .aqui ao

qu~tão dos funcionários do D. N. c.
dem) - Sr. Presidente, apl'eseIltei ao' mas outra providência que' devia. ter
:pIojeto- de Constituição d1la5 eme!l- sido .aciotád~ em tempo se rel1.ciona
das,. que não lograram.. ser publica- com trataznento'·:m.spensado aos tor...
das. Nã.o sei como escaparam. O fato rad~::de :<:até OS, quaiS recebi~ do
é ·que: ao lU"t~ 175; e às. Disposições. Depa......-rom-entv: vantagens .diversas &
Transitórias .. apre?entei·essas .duas fim: de proporcionar pràdut.o bat"ato 3
emendas, que c~~tavam do mesmo. l'opulação. desta. capital: Aeitincá6
assunto: acumuláçao de proventos dos ---no---D-.--N•._O, .foi acolhida com aDll~•.
funcionários... .'. . sos lmãniIJ'les~ põtque~~nãohá"-dúVid&-'

Com a-:. primeira "das ,emendis, Se- alguma de que aquela.. 's,uhu:qUia. cria-:-
nhor presidente, pretendia a.bolir. a. dalJlU'a.defender:a. la'Voura e o comér--
restrição constan.te· do projeto ·relat1- eiC? do café, t.e.ve sempre a .sua ação
vamente a acumúla.çóesno magistério. onentada. e ,SIStematizada no sentido
E' :nJinha.. opi.;n1âoque· para o xnagis_ de aniquilar co~~le..tameDteuma..e
tério nenhuma. restrição se deva fa- outra.. Mas. na Sf:rle grande,. enorme,
zer nesse sentido', de erros, de desat1Dos cometidos. pelo

,'~" 'Com a outra. emenda.. correlativa. D.R.C. há que reparar uni ato qu,e,
daquéla. tinha. em v.ista. assegurar ·aos era simp~co, não obstante. não
ocupantes de ca...-gos do toagistérlo"t) possamos confiar,na honestidadt:.. dêleo •

direito de a êlesretomarem. imediâta- Er~ ju:t~e?tl;l a,' pxeocupaçao. d~
mente, advindo 'daí, no meu entender.. ' o!e.ece... "an..a.gens aos· torra~ores. da
benefício maior para. o p9ÍS do .que' Capital Federal, no sentido.: ae prop'l-
para os que baviam sido afastados ciarbom café a .preço b~ ao povo
dêsses cargos. .. . desta. cap1tal. ~e que nao era,l1o-

.Essas duas ~ends.s.,- Szo. Presidente, . nesto êsse proct;;dimento porque a me-
não. apareceram nos' .últúllos núme- dida.. não tinha critério geral, tan,t,o
ras do "Diátio da Assembléia.'· e sou- q~enos Estadosproduto:es de cllofé.
be que: a matéria já. está esgotada na. c~mo São Paulo e ::?aranâ, ~le era ven
Uo<>.tn.p-llSS. oZieia!., , didopor preço. mais alto da que, n~

AssIm 'sendo - 'ei>e' & do V 1<:x A Ca]:>1tal da Re:>úbllca.. Com ,8 ext1n":
1 . 1 ",::' J.I.lEm~: . •• • ::Ã,o. do n. N •C., 5uprunic1a essa' van-

B.,.gum& so u'jtl.o.. caso contráJ:1o, ta.gem _que os tona:fores aUIerla.m e
SJ não !ôsse mais poss.fve~ e.tent:ler B que· de' comêçose tradUZia no supri..
tninha.sollcltaç~,_ nl\o· CfJ.erla. de1x&r mento de uma; cota. co' produto e mais
d~ cons1~r. ~~~'v;a tra.tado. do tarde nu6~, troI:a de. Cr$ 90,00 por
a.ssunto. que m_ pa.re~~;e ~de .1m- sa:ca, os to:;T.adores estão hoje se v,e~_·.
portAnct:'- no atnbiente .~Ultw-a.l do dó'na. impossibilidade; de fornecer
pais. (l't.1uito be~,).: ..... café em pó à. populaÇão, vistO como ó

O s.~, PRESIDENTE _ Vou tOnlar seu trabalho :rica ~a.1s c~o, não!hes ..
no . devicio aptêçoa. raclama.çáo do d~ h1$::ro ou até lhes .causa:: prejuízo_o. :
ncbre Deputado,.a quem. asseguro des- E· por esta.. razá~ que quero P~. .
de já. o .direito -de me _env.ial' nova-' às mãos .de V. Ex'-.. sr.... Presid~nte.
mente. suas emendas, queencamfnha,.:
rei à Comlssão. E" provável que. no ('J) Nãôfol" revisto pelo o~d6t.:



-211'-.

uni. "reqúerinlento' e. resPeito do, .s.S~ .
sunto.. ,

Jã .é .lugar comum,. Sr.: Presiden:-
, te., Q conceito de,que nosso pafs é a.

terra dos· pamdoxO$; pa.radoxos .. tem
lla.v1do. sobretudo. uas, reações. do· 'po,:"
d~·público em tômo,.da. e~casse2;. de
gêneros; paradoxos fcram.· as fUas ,do:.
açúea.r; pa.ra.doxos são as ,fllas ..de ba.-.
nl1a.. : e assim por, diante.. Entendo, .
porém, que .filas de café.. falta.,de'.ra!e .'
para a vendâ. à população náo é pa
radoxo - é o cúmulo. da. insensatez.
(~~to-b~.) ,

O ·orador envia à Mesa o se-
gui'!l.te: .-
m:Q~O N.O 264. D:Ê:.1946

Solícita· .infOT71'.ações. ao' Poder
E:recu:tioo: s6bre· a situação .dos
torraãores de ca.fé' e·sôÕTe os esto
ques das cotas de sacrifício e de
equ.ilfbrio existen.tes nos arma
zens do D. N. C.

• ReQueiro sejam solicitadas ao Poder
Executivo informações sôbre o se
guinte:

a) Quais' as .me~da.s .adotadas 'para.
evitar asltuação·. -dificil .em ,que. se .
encontram atua1mente os to:rradores
de: .café bras.i.let:ros•. imposSibilitados,
como estão, de continuar a i:orréfação

.para. .consumo da populaçijo. dado _. o·
alto preço. do produto em grão" o qual
resultou da. suspensão das va.ntagens.
cop.cebidas pelo D..N., C. ?

b) 'Qual o estoque atUal. do D. N. C.
relativo às .cotas de sacrifído e de
eil.uillbrio~' existente. nos' seus arma-'
~~? .

c} Tendo-se'em: conta. que as facll!-'
<fades. antes propiciad.aS aos torrado
res de café da. Capital,Federal. visa
vam. baiatear o produto aos consumi
dores,', poupando~os das . flutuações do
comércio' internacional. que providên
cias ~-f.O:t'2m recomendadas para .. Urtpe
diz' a crise que se esboça, quando _ a
nossa, .população~.. depois, de:se su.·
je1tal'.. às 1i1a.s para. 8 aquisição .do gê
nero indi:,~nsável,.se vê ameaça.da de
de: se.;. ~lvar completamente do uso
do:.café?

Estimativas não offciros assinalam
1JII1a..,existência. de, cere:i de' .250.000 ,
(düzentas. e cinqüenta. .mil) : sacas ..de·
café' ,do' a<:ervo de a.ooo.eoO', desacss
do. ·D: N. c."aI"1IlaZ~nadasnesta Ca~
pitaJ. PeI'g'lmta~s~,. finalmentE.' , . Nã~
zeria 'de~bom alvitre deten::ri1nar 0. Go~
vêrno, com ~ urg~c1a., a distrtbulçáo

dêsse.pio~~~o.aos. torraçlçres, .ao preço
antenor. de Cr$ 133.OQ,-.a fim de evitar' .
unta alt?- .espa.ntos~do café ,para con
sumo. in~m~, já. a preço quase ina
cessíVE:l. às cla:sses mep~.s favorecidas,
ou .~ sua. falta. compreta para o con
sumo neste. País que. amda' não per
deu· a categoria' de maior prOdutor?

Sala ,çias sessões, 2 de julho' de .1946.:
-, Erasto Gaertner.

O SR.. PRESIDENTE - senhores.
tenho sôbre a mesa a seguinte in
dicação•.assinada pelo Sr-.· Barbosa.
Lima',e outros:

nrnlcAç~o

Indicamos que a Mesa' da- Assem
bléia, ouvido o plenário, mantenha.
na ordem do' dia· em 4 das 5 sessões
da semana. a matéria co:lS-titucional,
respeitadas as inscrições feitas para o
seu debate, até que se esgote a lista
de inscriÇÕeS, ou que volte a plenário
o projeto da Constituição .

Sala das Sessões. 1 de julho de 1946 •.
- Barbosa Lima Sobrinho. - Oscar
Carneiro. - Janc1:lLí Carneiro. - Ger- .
cioo de' Pontes ... - Sousa Leão. 
Ferreira Lima. - CaUulo de God6i.
--.; Diogenes MagaZhães. - Rui AZ-

, meüla. , . . '

O SR. PAULO &<\R;ASATE - Peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE .:....- Tem a pa.
lavra..,_o nop-re Re:;>resentarite. .

"0 SR~· .PAÚLo SA-~ATE (Pela
ordeirl.) , - ,SI'. ,Presidente. à. indica
ção,que V . .Ex.a acaba. de ler apresen
to o seg-u,m,te substitutivo: .

nm!CAçÃO N.O 165. DE 1946

'Indica. que a ."Ordem do Dia."
seta destiTUUla. alterna.damen.te, ct
ass-u.ntos diversps, até que o pro
1eto de Constituição volva ao ple
nário.

/

Indico.cos.que a. Ordem do Dia. seja
destinada.. alternadam-ente, a as~un

tos· div-ersos.objetivados nos requeri
mentos e indicações submetidol$ à con- .
8ici~m.çã.o da Casa. ~ à cUscussão de
matéris. puramente ~cnst1tuclonal. a.té
que o Projeto e respectivas emendas
volv2.1p. ao Plenário.

sala. ,das Sessões. ém 2 de julho de
'194S. - Pau.lD Sci.ri:.sezte. .' .

Evidentemente. pelo art. 26 do Re
g'.unento Interno, .estaria terminado
hoje o prazo para d1scussão, em ple

. uârio. do projeto constitucional; até
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que aqui volva com -parecer da.. Co
misssão Constitticlonal a respeito cla.s
emendas oferecidas.

Na realidade. parece, entretanto. de
bom a viso - em vista do grande nú
mero de oradores que não tiveram
tempo de. ocupar a tribuna - que. li
beralmente, estendamos, a.té a volta
do projeto. a oportunidade pa.ra êsses
ora.àores tratarem, amp'!amente, da
matéria constitucional, iSso. sempre
juizo das numerosas indicações e re
querimentos ora encalhados aguar
dando andamento, os quais. pela sua
importância; merecem por igual a
consideração da Casa. Daí, o substi
tutivo que tenho ensejo de apresen
tar e espero seja. unânimemente a.pro-
vado. (Muito bem.) .

O SR. BA.RJ3OSA LIMA. - S~nho!'
Presidente. peço e. palavra., pela or-
dem.· ..

O SR. PRESIDENTE ~ Tem a pa
lavra o nob::-e Representante.

O' SR. B-~OSA LIM:A (Pela.
ordem) - Sr. Presidente, venho re
quere:' a V. Ex.G a. retirada. de minha.
indicaçãà. Continuo a. considerá-la
mais lógica do que. a do Sr~ Deputa
do: Paulo Sa.rasa.te; mas, pelo que ouvi
na Assembl~1a. convenci-me de. que
a opinião geral se inclina pela de
5. Ex.G. E ba.sta estar convencido
dessa preferência do plená..."io. para
que entenda de meu dever pleitear a
:retin.da da minha indicação. .

O SR. PRESIDENTE - Tendo Vossa
Excelência. retirado sua indieação, res
ta a do Sr. Deputado Paulo Sarasate.
que. assim, deixa de ser substitutiva.
para tomar-se 9. única, a. prindpal.

Os Senhores. que aprovam a. indica
ção do Sr. Paulo Sarasate, queL.-am
leva.ntar-se. (P'tt~a.)

Está aprovada.
'Em virtude ds. d~liberaçáo di Casa,

s. oniem do dia de amanhã será a. que
vigorava. no dia 31 de ma.io, isto é:
continuação da. discussãotlnica do Re
Querimento n.o 3D, de 1946, etc.

COntinua em discussão o proj~to da
Cons~tu1ção.

Tem a pala.vra. o Senha:, B:'OChado
da Rocha. p:-'.meiro orador 1nsc..."1to.. .

O SR. BROCHADO DA ROCHA
Sr. Presidente, volto à tribuna. neste
último .dia. de discussão do projeto
constitucional. graças à. gentileza do
meu eminente companbeiro_de. repre
sentação pessedista., o UUstre primei
ro Secretário da. Casa. 6r. Senador'

Georgino An1~no. que me cedeu sua
inscrição. .Agradeço aS. Ex;1Io a
oportunidade, que me proporciona. de
comentar -mais alguns dispositivos dó
projeto da Constituição que. na mi
nha primeira. oração. por falta de

/telIlPo. não~ pude abordar. .
O primeiro assunto. que desejo fe

rir é o rel9.tivo às policias militares,
justüicando s. emenda apresentada.
pela bancada. pessedista do·Rio
Grande. do Sul.' com ~turas àe
ilustres representantes de outras ban
cadas e de diferentes Estados, na
qual se propugna seja lhda à União:
a capacidade para organizá~la.·--_·_c

Reputo o assunto dos mais im
portantes, não .só porque se relac~ona.
com o funcionamento regular do re
gime federativo, senáo também por"
que se liga à. ~iciência de nosso. apa.
relhamento militar.

. O projeto constitucional conserva a.
tradição republicana. brasileira, asse
gurando-3.__ªutonomia dos Estados.
mas, ao mesmo" tempo, prescrevendo l

laços capazes de ms.nter aunldade
nacional..

O funcionamento equilibrado e hal'- .
mônico . dêsses laços. deve permitir.
ctue. no futuro, conscientemente,
mantenhamos uma. unidade que j3.
por milagre sobreviveu às tempesta
des. aos vendavais e/às tormentas que
varreram o nosso passado de povo
livre. .'

Para isso. o projeto B.ssegm:à à
União uma série de prerrogativas cujo
exercício taça. sentir e. todos os bra
sileiros que, apesar ce cUstrlbuidoS
por diversos Estados, integram' uma
pâtria única, fazem parte de llm,3.

grg.n1e nação. cujos altos desígnios e
supremos interêsses devem ser seu
propósito .. C,j"D.um. -Entre essas prer
rogativas. parece-me que o cll=eito de
org~ as fôrças de terra. do mar
e do ar é a· que mais concorre 'para
a. -manutenção da unidade nacional.
. Qu~emos ·nós. os que'apre~ntamos

a emenda que no momento justifico.
&inas, mais reforçar' êsses laços.
dando à União .o direito· de o:-ga:aiZar
as próprias policias militares.

As polídas militares vêm do tempo
do Império. A República de 1889 jã
as encontrou e a nossa primeir3. Cons
tituição republicana, de 1291. ref1e-

. tindo a mentalidade ~ o pensamento
da época, assegurou aos Estados in.,}
teira liberdade na. sua. organização.
Como conseqüência .do uso dessa. 11~

herdade. vimos surgirem nos EstadoS
. verdadeiros exércltQs dota.d.os de a.r-
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ti.1l1atia. e de aviação, muito dispen
dioSos, :perfeitamente aparelhaqos pa
ta: 'a.' ar...e de guerra, :mas, eV1dente
mente. inadequados para. o cumpri
mento de sua missão, que é 50 de poli-
ciámento. .

Em 1934. quando se reuniu a se
gunda constituinte republicana, já
se entendeu' conveniente restringir o
arbítrio deixado aos. Estados, arbí
trio que' t1tiha sido concedido em
proveito da Federação. mas' que, ao
revés, havia conspiracl.o contra essa
Federação, permitindo que existissem
no Brasil Estados fortes' e Estados
fracos; aquêles temidos e respeitados

. e êstes espesinhados e oprimidos.
Em 1937, manteve-se a orientação

de 34, que o projeto. ainàa consagra.
Por ela- ficaria, aos' Estados a liber
dade de organizar as policias milita
res, mas reservar-se-ia à União o di
reito de legislar sôbre a sua consti
tuição e sua organização.

Parece-me que hO.l(·" em 1946, já.
existe o ambiente propício para. se
dar o passo decisivo nesse terreno.
que é o da federalização das polícias
m1litares.-

Realmente, estamos vindo de' um
período' unitário de quinze anos, du
rante o qual, 110S Estados, sob o regi
me permanente da intervenção, se
apagou '0 exceSso de zêlo a.utonomista.
por SeD1 .dúvida o único obstáculo a
que essa· federallzaçâo até agora. se

tenha. r.eaJiza.do.
Ainda mais, nesse período se ,estabe

lec.eram melhor ccmpreensãO e maior
confiança entre as policias .militares
e &S fOrças do Exército NaCional por
que. em última análise. .ambas de-,
pendiam, excluSivamente. do Govêrno'
Federa.J.. já que os Inte...ryentores eram
delegados da. confiança. do Sr. Pre
sidente da República..

,Bem traduz esse ambiente o anseia.
que sinto em todas EIS polícias mili
tares para se unirem numa SÓ. como
fôrça auxiliar' "do Exército. a fim de
que no futuro' êste ambiente se pro
jete e não se o de~erd1ce atra.v~ de
desentendimentos que, por certo, há\')
de v1:'. . , . .

A medida proposta não fere. abso
lutamente. s. autonom1a dos Estados,
porque esta..não está. .ligada. à exis
tência . das policias m1ll.tares. Real
mente. as' policias. surgiram: com o
Império. quando vivfa.mos em pleno
regime unlté.r1o, quando não havia.
portanto. nenhuma autonomia. a. man
ter ou a defender. E nas mais per-"
teitas federações do mundo não ex1s-

te esta policia militar, que, assim, não
é imprescinclivel à. manutenção da au
tonomia dos ESt~dos o

A missãO' das policias militares. evi
dentemente. não é fazer a guerra pa
ra salvar a autonomia; ao revés. a
sua missão, como o seu· prõpno nome
assin&la. é a de f~ policiamento.

A medida proposta pela minha ban
cada, com a companhia honrosa de di
'Versos outros Srs. Representantes não
atenta contra a faculdade que é re
servada, pelo Projeto Constitucional.
aos Estados, de' fazer policiamento.
porque lhes fica livre a organização
da polícia civil, esta. sim, adequada.
á função normal de policiamento.

Evidentemente,c.hâuma série de as
pectos desse policiamento em que é
mais eficiente a. : policia militar. Al
guns desses policiamentos' devem ser
feitos pelo Estado; outros. como a po
licia de fronteira, como a polícia. ma
ritima, como a policia. aérea., .foram.
reservados para ~ União.

Perece-me mais lógico organizar a.
po!ícia militar única,· pela União, que
se valerá. dela ,para cumprir suas mis
sões ãepoliciamento e porá à disposi

.ção dos Estados os efetivos de qUe ês-
tes necessitarem para realizar as mis
sões a seu caÍ'g~") e em que seia.
mais, adequado o emprêgo da pclícia
nillitar. como. por certo. o pollcia
:menta rural.

Sob o ponto de vista da organização
n:rili.tar. afigura-se-me. também, que a
mecUde. .pleiteada trará diver-...as van
tagens o cemo reserva do Exército•. a
policia. militar. opganizada pela União
terá. maio... eficiência,·porque se esta
belecerá a unidade de formação dos
seus quadros e se criará, assim. neles
uma mesma mentaI1dade o Usando o.
znesmo armamento e o mesmo ma.te
rial será. mais eficiente. e~ tendo uma
mesma organização, no caso de em
prego, será. manejada com muito
rna10r ....facilida.de. Além disso. .:) re
crutamento' de seus elementos. sujei
tos. hoje, às imposições da lei do s~
viço :nilltar, será, também, mais fácll.
abrindo oportunidade. para que a. ela
se destinem os exceep.ntes das contin
gentes de ano para ano chamados ao
sel"viço da. pátria..

Além disso, o serviço destas poU..
cias será sensivelmente mais econO..
mico, uma. vêz que haverá um só co
mando e suas necessidades materiais
poderão ser atendidas pelos órgãos de '
aprovisionamento já existente no
Exército.
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Dese,fo :acentuar·-que -não .pl'etendo
a extinção das políc.ia?· militares e;sta.
dua!s como' 6rgã~s·inuteis.ou DOClVOS.
Soldado -e cidadão· tenho sempre pre
sente a. .eolaboraçãovaliosa. que, em.
rodas-as 'graves· emergências da vida..
nacional-, nos tem vindo das policias
militares. Sempre que. se derrmnou o
sangue. dos meus mnãos de armas. êl~

se misturou com o sangue dos brasi
leirôs ,que.' servem nas .policias mili
tares. nossos eompanheJIos,bravos e
denoda.dos. em tôda.s a.s lutas e em
todos os sacrificios. .

A' policia' lnilitar' do 'Rio Grande do'
Sul estou ligado. através do longO'

e fraternal convívio eetre seus so.Ida
dos,'seus oficiais e seus chefes. As suas .
tradiÇÕes gloriosas·me enchem de .fus-

-tifieado orgulho. Não esqueço que nas
suas fileiras morreram pelo Brasil '!Ta
vassos Alves. Apar~cio Borges. cnsta.
llIfo . Fagundes. Náo desejo. por Isso.
e:rtingui-Ia. nem nenhuma das demais
policias. de tradIçÓes ~o- nobres e tão
altas; como as trad1çoes da ..de meu
Estado. O que·quero, sim, é soma!' as
glórias e as .tra.dições de cada uma des-·
sas . corporações.. para- i;ua reunid~s.

continuem a bem servir o BrasU.
Outro assunto que desejo ~orda.r,

é o que ·se rela.ciona. com a. autono
mia. dos municípios, para declarar à
Casl.:.· que nã.o posso dar meu assent1~

menta à a.utorIzação que o projeto
consagrs, a fim de que o govêmo do
Estado' nomeie os pr.efeitos das capi
tais. 'das estâncias de âg-.las minerais
beneficiadas pela União oU.-p~los Es
tados,' e dos municípios que .sejam sede
de-base ou de portos de importância.
mUltar. Não ve3o-nenhuma razão re
levante. que justifiq~e essa. providên
cla., gra.:ve restrição da autonomis. mu
:niclpaL.

No que se refere; à. nomea.ção do pre
feito eis capital, não _vejo por que se
a permitir. Para evitar possíveis di
vergências entre o govêrno do Estado
e o do Município? Porçue. se .há a"J
so!tIto. independêncta- entre os órgã.os
dos: 'serviços .estaduais e municipais,
se-bácaractenzação p-'..rfeita. das stti
bw.c;6es -do Estado e do Munic!pio? Não
sem mais grave - para. evitar essa.
dlvergência. - 'tue se per:nlta di-'
virJam o Executivo' e '0 Legislativo
mumcipa.~, divergêncls. .essa, evidente
mente~ com as mais grs.ves conse.
qilê!1ciét.s .para 11 vida. do municIplo?,
NÊto' são· comuns· e a.té freqüentes, nas
l1ó!"ãs .tna1s graves. os governos de coa
llsão no qual podem exercer o :nes-

mo-poder homens de .partidos diferen~·.
tes? Pàr que. a. nome!1çáo.dopref~.to- ~.
de capital se seus. poderes e os esta-·
duais podem·sei .'exercidos p.or homens 
de partidos àiIerentes, per!~ta e cons
tituciona.lmente?

Parece-me que·o dispositi~o co pr~
jeto subestima a nossa. educaçáo ~ po- ...
lítica,- e não compreende sua. fatal evo-.
lução, que n6s, a-gora,mesm.o,· estamos
surpreenden<:lo e a.plaudindo, nesta. re- _
tomada de cO'ntacto com o re~ de
mocrt.tico~

Ao examina.r a. Situação que o pro-
-jeto pretende 'criar para-05-' muni<:í
píos, onde ha.ja sede' de estâncias de .,.
águas hidro-minerais, tenho meu ptm
s~ento voltado - para os '~unicipios
rio~gra.nd·enses de IJui e Santo Angelo, ,
os qua!s me honrara:a:. com a p~e:fe

ri:r..~ia dos seus sUfrágios. Neles há
estâncias· hidro-m1nerais.· Bastaria,

-Portan.to, que.o 6c",;ârno do Esta.do...ou
da Uniã~oduzlsse qualquer bene
fício ·para terem' direito de- intervir, na..~
sua administração. Bastaria que;) go
vêrno do Estado estabelecesse, sema- .
Da,lmente, um trem de ex~tll'são com
passagens reduzidas, para que isso Jus
tific~e e. nomeaçito dos Prefe1tOlS
dêsses dois municípios.. .

pergunto, Senhores, se a. obra civi~

l.tzadora, se s. prosperidade .invejá.vel,
se a grandeza· e a unidadematelial
desses· municípIos, se devem ás estân
cias hidro-ID1nera.is? El1dentemente.
não'. IJuf,que foI, ontem, pequena c;o.;
lônia, fundada e guiada nos seus pri
meiros passos pelo meu ·saudoso .pa
tricia, o Sr. Augusto Pestans., trans
formou-s~. bnJe, em grande centro in
dUstrial e 'nums.cidade modernQ. e
formosa.
- FoI ao fO::l.te de IJuí .que fez essa pros
peridade? Evidenremente. não.

Santo Angelo. ontem m<ldesta coIÔ·.
ma.· lançada na região mi5sioueira do
Rio Gra.nde cio Sul.' é hoje. um dos·
mumc:iplos mais prósperos do· Estado.
e, sua-sede é ~.das clda~s de maior
Vitalidade econômica. .

TeriA sido a fonte de Ita! que cons
truiu essa·prcsperldade? Evidentemen
te, nã.o. Resulta. datraba.1ho perseve~
rante~' da detticaçáo,. do es:fôrçtl e do'
patriot1smodo:lbrasileiros que a1í re
slde~-que sli labutam e Que ali cons...
traem. . ."..

Mesmo no caso de e 'eDstênci~ da
estância: hidro-minersl prorn do aUxi.
lio do Estado e de a. Unlão ter ajudado .
o muIrlcipio a prosperar, ainda. ai, não
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se justill~ -:ábsó1úiamenti"-'a ~são:3.,· contra a açâo:'dO eomandomilitar forte
auton'oia1a"' municipal, :a nã.o' ser pelO e bemarm.ado'~, ,
ciu:rD.e 'qU~,o podét~1S alto tenhã..pe..: Além ,diSso,; evidentemente. a defesa.
Ia ~suã: obra; "quanão 'dem"tea.liZâ;.1a; nacional 'i:lteressa ao Govêrno federal.'
apena.s/ como propOsit.O:.de benefic!.a.r Por que 'atriblÍir ao Govêrno, do Es-
o lX!vo e o Estado. sem pedir quàlquer tado o direito de nomear. Prefeito. e
cOlDJjensai-ão. " " " não ao Presidente da. ;Re~ública.? ,Por

:r que, em: alguns, Esta.dos, que são real-se'as' estàriclàs bldro-:.rniIieràiS' fa- mentetnte1'essantes para a defesa na·
zem. a prósP.ciidade do. muiii.cípl.o, tan:i.~ , donal, 'não reservar também ao GQ<O
bém, o,fazem as obras de' saneamen- vêrnD :federal o direito de nomear seus
tO"as realizaçõeS 'de saúdepúblic.a e governadores? Seria mais lógico.

'de instruç~o e o abastecimento em ele- O Sr. Tavares d'AmaraZ - O ar-
tricidade. Então, sem;lre que o Estado gumento de V. Ex.a tem fôrça. es-ou o Govêrno da. , Udão, favorecesse pedal, p01'que () nobre colega pertence
um..8. obre. de ·saneam.€'nto~ instalasse à. classe. miU'Ul.r~ ,Regosiio-me ,com V.
um põsto .de, saúde, construísSe um Ex.a. por haver usadodêsse argumento,
gI'3J1.de eolégio ou abastecesse a c1da- que' já foi. também; por mim ,aflorado
de de 'energfu elétiica,' deveriam ter' da tribuna.
também'o direito de nomear os pre- o SR. BROCHADO DA RoCEA-
.feitos do m1micipio beneficiado. Além Agradeço a V. Ex.IJ" e devo eS?laEeeer ,
'disso, cUIIlpre não esquecer que o amá· que' estou '1:alandocom. cçm'lllcçao e .
lia do Estadofo1 dec1sivo. até aqui; pela cién:te dessa. ciréúnstáncia deper~n-
:má distribuição' das l"en'Clas; os m.u- cer às classe armadas.
nicípios viviam em estado de !ndigên- 'Peço a atenção da ban<:ada riograti-
eia t! n§;o podiam aprov'eitar S~ p1'6- dense, de todos os partidos, para êsse
prla Í'iqueza. .' dispositlvo;'porque mais da metade das

M,e1Jiorada~ cora0 vai ~er. a"distribui- cidades do Rio Grànde do Sul São se-
des .de' guarnJ.cóes'milltarês. O acrés-

ção-e~fa.vóra:oS'triunicipios,pasSarão cimo de al~ órgãos poderâtril.nS-
êles):.,reaJízar suas obras. sem precisar f-onná-las, legabiente, em bases mill-
do aUXílio do Estado. tares: Representa,', portanto-; uma.
- DeSejo'fazer uroúltiIno repa.ro~, P<lr ameaça sôbre a grande maioria OOS
<i.uefacultar-se a nomeaçáo:aogovêrno municípios riograndenses e. ptincipal-
do Estado. quando "o benefício tiver mente. às SUas grandes cidades: Pe-
naV.ll'eza. federal? Não' :setia m5lS l~ lotas,Rto Grande, S:mta Maria, Cruz .
gieo que, n~e'.caso, a nomes;~ao'coll- Alta, Pa.sso!<'Undo, :Bagé e tantas' ou-
besse ao Presldente da República? Ou tras, que passarão a. ter seus Prefei-
a COnstituição está supondo que (') Go- tos p:omeados pelo Govêrno do Estado
v~or e o .Presidente da. ~j?Úolicâ e serão, assim,dinllnuidas na sua ca-
seraO sempre a mesmâ orientaçaopo1f- paeidade pollt4ca., , ",
tica? Se ass!In, fÔr. parece-me que.-' o Sr. Alencar Araripe - V" Ex,a é
avan~ supbsição t-:merárlâ..' partidáriõ,tambéIn' da. autonomia do

, No que se refere a_os municípios' se~' Dist:itc> 'Federal'?
des..~·base 'ou POrto mlliw, também.. O s.~. B.."l:U)caADO DA R.OC& -
não' vejo motivo: para o CerceaJIJCDto No qué se refe..--e, à fl.ctonC'znia do Dis-
da-:autonoIni8, municipal. porque não' trito 'Fedeml, vim para.- esta Casa. con-
~ercebo qualquer dependênc1~entrea. vencido de sua necessidade. Confesso,
missão das fOrças a.nnadas e as atri- no .entanto; com a lealdade 'com que
bul;ões do adininist1"ador municipal. falo sempre aoS meus ]:lares. que, em.
Não vislumbro qu.a]q,uer <:Gnfiito entre face dos a.rgumentos contra. ,ela. argüi-
os' encargos de um. e, os serviços ele dos, não só neste recinto cotn<) no seio
outro. O coroandO militar exerce 'ju- da Comissão' Constitucional. s. tnlnha'
rtsctlção sObre o tenitót'io que ocu:ps. '~onv1i:Ç"ão 'fic.ouum tanto, abaIadt., e
onde a autor!dade' m.unicipal não' te'm" ainda. não tenho ,juízo formado sôbre •
Qualquer. ingerêncIa. Suas' prerroga- a maneira por que: hei de votar nesse
tivas são asseguradas pela. ,lei .e'ne~ pa..~cu1B.r. . ,-
não há a menor· 1ntlUêncla' dos Pre-' Apélo. porém.. para a Assemblélu, no
feitos munic1prWt· . sentido de 'Preservar a autonomia dos

Onde o perigo. a ameaça. que fi. au- Municípios do meu Estado Na.tal, e
tor1df.de civil possa. representar para, peço-lhe, _muit-o especle.1n:lente. que'
() -comando tiill1tar? A!1gura·se-me preserve a1nda a de UIndêles. ao qual
que. a autorlda.de ei\Til, dispondo ape- me ligam; os mais nomes sentimentos ~
nas de alguns guarc1s.s civis mal a.r': de 'sol1da.rleda:de' e de aprêçO. Tem
mados. é que pree1.ss.na. ser proteg1.<i& quendo Deus'q,ue a. mi..nha. visll\ pública
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cada vez mais me a..proxi.me do Mu- 'gência., melhcra!' as condições de vídR.
nicípfo de Santa Maria, onde tenho . para as classes ~eDOS favorecidas.
vi'lido os dias mais emocionantes e agi- 1:: preciso, porem:, que se completem
tados ãe. minba ca.rrei,z'a política. era essas duas medidas. evitando que fi-
contacto peI::ID.anente com a. sua. gente que nos espfritos o !ermento dos ~~os
boa. e seInJ)reacolbido peJa sua ge- do passado, atuando coano. obra. de-
nerosa hospitalldade. . . sagregadora.. .

A dois de dezembro, quis estar entre Sinto-me perfeitamente à -vonta.de
os santaInarienses para viver com êles par,a. pleitear hoje em fa..vor dos' tra-
as emoções do retôrno à Democra.c1a. balhadores essa anistia. Sou também
Ali recebi o mandato que desempenho um anistiado pela Constituinte de 34··
nesta. Casa. e 05 votos com que os e sei quanto essa medida. de esquecl-
sa.lltamarlenses me honraram ,dão a. mento foi útil para mim; a..ssim. de-
m.im o direito, de que me orgulho, de seja, que também' o seja aos brasi-

, ser seu representante neste plenátio. leiros que hoje se encontram na mes-
~, .'pois, a sua própria voz que tala. ma situação em que eu me -achava. em
pela minha.· boca., a fim de dizer aos 1934. Revoluclonário de 1922, tive como .
constituinte brasUel.:'os'gue, apesar de. compan!le!ros dêsse mo~nto:-

sede de impoi""..ante base militar. a càpi- paracltal' a..pen.a.s aquêles que hoje es
taI 'ferroviária do Rió Oxande do Sul tão em situação mais eminente - o .
tem condições para governar-se. Santa Brigadeiro Eduardo Gomes, o Minlstro
:Marl.a e todos os MUDic1pios rlo~n- Macedo Soares e o General Juarez
denses nãõ precisam. .ca tutela. gover- Tâvora.. ~es três ilustres eompatrio
namental. .Seus filhos sa.berão escolher tas. reintegrados pela anistia. na Co-
seus Pre!e~tos, com serenidade e JUS;" munhão nadonal puderam trabalhar
tfça, preocupados, a.penas. com o in-- pelo~ Brasil. O Brigadeiro· Eduardo'
terêsse público, com a prosperidade Gomes-PDude· transforma!'-se em um
da.. terra cuja grandeza constroem pelo grande lide.i--naeional, i:npondo-se à
seu eSfôrço e pelo seu trabalho. Nos confiença dos brasilei'ros, de-rorma-·a---·-
Municípios riograndenses, Pre!e1tos e merecer no último pleito eleitoral mais
Cã.ms.ras. eleitos pelo povo. ,estarã.o.. -de dois milhões de votos para a su-
como até aquI, sempre unidos em prema- magistra.tura da. nação. ,Ma-
tôrno das fôrças a~das, permanen-. cedo Soares, readmitido na comunhão
temente mobillza.dos- para. servi.las nacional .pela anistia, ~-poude l"ealiza"l'
com zêlo e para. 'faclllta.:r-lhes o cum- Volta. Redonda. e 5~r o operoso -e bri-
;prim.ento de sua nobre missão, vivendo . lhante Minlstro da Viação e Obras
COl:n •elas as .suas glór1a.s e os seus 50- Públicas.. Juarez Távara. voltando
frim.entos. também 8.0 convivio dos seus conei-:

Pina.1mente, desejo de!~c1er Uma._ dadãos anistis.do,poude prosseguir na .
emenda ·que RpreSE>ntei, desta Ve7. na sua csrre1J:a militar até, ainàa. há pOU~
om nh1a . te-sim cos d1as~ sob os aplausoS da nação 5~ .

C pa para num gra ~ a. e 5"p- elevado aO generalato.do .Exército Era.- ~
breItlodo. honrosa do meu btJha:c.te 511eiro, incluindo-se .'. entre os nosso"companheiro de representaç:1o rlo- ...
grandense Q nobre Deputado· pelo P9.r- maiores e mais brllbantes chefes mi-
tido Traoslhista. Bra.sileiro Sr. Artur lUares. "..
Fischer. emen:ia. essa. em que pleiteio . Porque. então não conceder. tam-
que se ,conceda ampla. anistia a todos bém., a.os trabaJ.ha;jo'!'es que uma. vez
os t1"aba.l1:adores que tenham sofrido se desviaraIn --. como também aconte-
penas disclpll.na.res por se terem enM ceu conosco - a. mes:"l.la anistia.?· Por-
VOlvido em mov1:nento grevistas. .' que não dar a. êles oportunidade para.

Precisamos. senhores. atentar com que voltem à comtinb.ã.o proletária bra-
serenidade para o ambiente nacional sUe!ra e possam ser at1;Ian bã líderes de
e sentir com seO'1'''a.nça as causas da. sua classe e expoentes em sua pru-

eo- fissão? '. .
intranqüilidade que o pe...~urba... . , Ev1dentemen~~, ··a ~órm'··,- "",ar" es-'

Evidentemente de um. lado bã a ""'" ". ~ - ...
•a.git&ção pol1t1ca.; de antro. as precã_ í' sa remtegração· mio pode ser o per-
nas condições de vida. -para. aS classes dão - êss~"1)erdâo qtle se mencUga.às
menos fa..voreclc1a5. -Prc.'Cura-se nesta. portas dos palá.c1os presidenciais, êsse
hora. por ingentes esforços. remover perdão pedido nas ante-salas gover
essa. agitação pol!t!ca.. criando entre .nan:entais, êsse perdão que se dá, aos
os partidos um ambiente de com:;lreen- que se curvam, aos que transigem. aos .
são.·.Além d.1sso ( sr. Presidente às que se retratam. Sssa perdão' hum!-
República, o nobre e ilustre GeneraJ.lha. e degrada, "deixando nas ~
SJ'. Eurico q-nspa.r Dutra. diligencia. um fermento de revolta e nos espi-
através de en.érg1cas mecUdas de etnel'- ritos a. consciência da ~rõpr1a ind1g-
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nld.a.de. ~e perdão não é um remé- tico da hw:ns.n1dade. porém enfren.-
à10que cura, é um veneno que mata.. tarmos a. realidade presente. dentro

A ' solução' está na anistia. llJIlpla, da sua infraestrutura econômica.,
sem:qualqnerrestrlção, anistia que apreciando ()s alicerces do novo esta-
não se pede mas q,ue se dá, espontâ- do a se erguer.
Ilea.mente, 'porque só ,ela representa. o O Sr ~ Paulcb Nogueira - Ali.âs, a.
esquecimento des erros do passado. Constituição é ma1s para' o futuro

Concedamos, Srs. B,epresentabtes, do qUe para paro.. d
esta anistia; e, depois, então, unamo- . o ..........,g o.
nos, os1Jrasile1ros contra. os extremis- ,O SR. JURANDm PIRES - Obri-
mos, que nos ameaçam. certos de que gado a V Ex~.
os nossos ps:trícios ' bend:trão os que Realmente. uma 'CoIlStitUiçáo, com·:)
~alvaguarda.rezn a civilização cristã. diz. muito bem o Uustre Representan-

" : dos que' te~tam àestru1~1a,nus mais te Sr. Paulo Nogueira. é uma obra.
-certos.ainds, .de "que amaJdj~arão, para. o futuro e não para, o -passado,
para. semprer com o,seu repúdio, os ,e se, o passado lhe serviu como ele:men
que. iludindo _sua boa ,fê a. pretexto to indutivo, é para. o futuro que se
de salvar a liberdade" asfiJdaram essa., ,destina. uma Ca.;rta., que reg{J, per
Própria. lib,erdade. (Mu.ito bem; mui- manentemente. os destinos humanos.

,bem. '~a1mas. O orador é, C1tmpri- Asim.. pode-se ::J.otar, de inicio, a
mentado.) necessidade de uma apreciação ~
O~' PRESIDENTE _ Tem a 80- ng?rosa de todos os fa.tos da vida co-

olavra. o 'Sr 'oJuran<11r Pires P, letiv~. E s~. ap:z:eciarmos, pela ten-
. . ". ,. ' ,dêncla histónca. veremos que a hu-

O SR.' JURANDIR pmES (.) - manidade ca.mi:nha sempre para a.
- St-. Presidente, cabe-me ocupar a. trl- pr~cisão, caminha sempre para. e.

buna para !~er a a;presentação das u.mdade. ' "
emendas ',que,lI\..em. companhia do, dig- o Sr • Paulo: Nogueira. - Para ti.

. 110 RepresentaJite' 'Sl. Paulo' Noguei- diferenciação d'a. unida.d.e.
, ra., :tive a honxa de oferecer à Assem- O' CC"~ TTY'O .......n-..~ pT'!"'t..,,~
'bléiB. Constituinte.' . ~. v ~~"'~.I.nI ~ - •••

, Em 'primeiro lugar. vale dizer que ou, ~omo diz o .~eputa.d.o .Paulo Nç-
o projeto, por mais que fôsse estu- ~~a, para. a ciiferenc1aç-ao da 'UDl-

dado, trouxe sempre. ao, nosso espf - ~ E' ," lt "" d
rito

t
a. idéia. de que', era.' um projeto o aprove aIIlen...o ,0. qUe era

democrático., ' 8.\ltes 'desprezível. de acO;roo com o.
", Incontestã.velménte, ótrabalho da- qu~ ~ugusto Comte ch~va. d~ "<:o;;~

Cóm!ssã.o- - '.:Jonstituclonaf pode ser ~to moral ~as frB.ÇOt:S decilnros .
àprecfado por' vál"iasfnceta.s.rna.s, ,E o 1~ êle diz Da sua. "Síntese ~ub-
Se,m dúvida, mostra a reação democrá.- jetiva., apreciando o grau de ngor
't1ca verwcada:no Brasil e Q noSso ca.- que em. cada époc& se precisa apurar.
:ninho para êssé regime" " ~, també;n. em matéria. legis_..
, ,Perguntars.c.." por 'certo. se êsse é . lativa,era preclSO que se separassem.-

'como entendéro:os o'esCôpo'iundamc- as Vârias ordens de ~ndeza ,d.os di
ta.!. do projeto, na hora presente. ,!ersos institutos legais, d~ o sepa..
Além da "distribuição técnica, que DÍe- rarIDos em leis, constituCIonais. em.
l"ecerla. ;~pa.:r()~ o projeto també:n não lei orgã.n1cas, ~ em,.le1s llIçamentârlas
extra.vasava., dos l1m1tes !on:na.1s dos' e.em leis 'C?rd!ná.r1as, marcando trâ.
postulados h1st6rtcos.'Em ou~as pala-' IC.ltes especia.1s para _ca.d3. tipo e, ao
vras: inant1nh.a-se ,deJltro' do tradj- .n:esmo tanpo, precisões e até dura-
clonal1SI:1é da n0s5a.."Const1tu1c;ão de çoes dUerentes. porquanto eleo osc!-
1891 e, de., d.e 1934., quase com decal- 1am no tempo. çla. mesma- maneira
ques parciais t!a obra. realmente g:a.n. ~u.e o Es~aclo. ,

'diosa. levada a efeito em outra épOca. ' Já. isso fôre pressentido desde os
Mas. neste ,momento. prec1same::lte mecan1cistasgregos~ e mesmo 'um
no 1n.stante em que se operam tr~us· grande poeta. da. li:lgua portuguêsr:.t

i'ormt.ÇÕes ttUldamenta1s lia vjda d~ num dos seus mais notáveis sonetos
-mundo moêlet'no: nesse '1nstaz2te, em do tempo," 'descreve bem o conceIto
que a.1nda. se processam' trans!onna.- da muta.ção ,dos estados, como se al
ÇÜeS do m.sJs alto alcance., 'não nos, tera.nl continuadamente. sol1c!tados
pa:-eeia. 'devessemosnos con:!ormat, pe!:J. :evOluçio incessa..a.te da hama-
com o quadro belo do· penado romAn-' D.1ds.oo; , , o

o ' Ma.s. se natanno3 que -o exército de
(.) Não 101 revista pelo orador. César nlo teve velocIdade d1ferente
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·!iEtas. pelo retrocesso, à fórmula. in- nuo da produção. E; por conseguinte..
: voltrt1va;-Nisso'-está o-:conceito·-filo-- -·maior:,núnlero·de .:atUidades a~ serem
~ sónco' deq,ue ~ -agitações ou as trans- --distribládas,na -sociedade .h'tID'lana.: :e
'"formaçõeS 'q:ualltatlvas- se~!azemrevo-- . :nesta: {)rdem de ~as ,que, as, emen-
lucionària.mente e·as- mutã.ções .qua.n- '·das :·apreseiltadas-eJCPritnem de ::ort-

~·t1ta;tivas'-se<'!a2eIn·.ev()luti'Va.rnente. ,ginalidade. de:!im.ndo,rea.lmente•.:tal..
'-Assim, 'o-qtie .se proouro11·'n.a.s- e:nen-· vez· u:npouco, ,c~s.iosamente.>ma.s

---das ··foi· reallzar'quantitativamente ,a "~uma.· necessidade., .1mpertosa,. se. qui..
- -evolução; tendO'· ~m'vista qll~ a re:vo- zermos caminhar na va.nguarda ,dos
~ l.ução -qualitativa. j& f-oi provocada em "pOVOS' que" ~uerem ' sinceramente. se

seus s.llcenes ou nz. sua. fnfra-estru- ,:ajustaz-,:à.snovas,re&lizações -econOmi-
,..:;.;.tu.--a. . pela>, muds.nça.:<ias ,métodos- de .. .:.cas do- ,mUndo·moderno.

:1'IOdução;-Ass~. e..d-or 'que a h uma- '. O Sr. JuScelino Kubitschec'k - .As
n1à.a..de-·',sentiu, '-com todos os a.balos, emendas 'que V~.Ex.B ·apresentou· estão.

~ já é suficiente nat;r:ans:forma,çá.o de em suas mãos? ' ,
~quaJidacle e, preeisa.mos. no mom~::J.to,

·reallZá.-la. em. .qua.ntfdade,que é como '" OSR. JUR.tlNDm PIRES - Foram
,se 'p.rocesSa .a. transformaçâo do. sis- pUblicadas- no "Diário da Ass~Ié1a"
_,terna·. capitalista ,para o··sistema 50- d.e.·haje..São 160 •. Como disponl'.o
. ~lalist~ E' o é porque o metado de :.apenas de.p~~oS ~utos, tenho. de

piádUZir é o-mesmo> N"enh.uma·dife- , apreciá-Ias- .--em conjunto.1 sem, eutrar
rença; de 'jnÚ'a.-estrutura :~Xiste entre _·especlfican:ie.nte,· em .:ea<ia .uma;, delas.
os dois processos ,de produçáo .. 'O Sr'~ 'Pà1LZo, .NO{j:ueira - Dentro

, ,Assim, sendo., &s/emendas propOStas do conceito moderno V; Ex.a. tem tôda
nesse' terreno são Sibstânc1ajs. 'Além razão',' em combater -as -be.r,anças. '

- .disso. atendem a. uma. questão de, jus- ". O. SR.. ~'''''''~m''_'On:'J'C's" _ lt'··tlçs-. social " "'U~":u.'1.u .I;;;'.u..~
.. O Sr;' 'PaulO Nog1reira.. - ..Permitem uma:transiçãO, sem que J;lroduza~ aba-

, -:a.:,'inte~ç§;Ó''gra.datim 'd.o Estado no ' los. Pontue é. fa.tal.,a ,transtormação.
- -'- . iuti' E' de 1 :e o fataUsI:lo eeollÔmicO doznundo,

··'p~V.1Jno""processo--e'V<) vo.- ,m- "que'copera -:o. """'~ento ,dnc., métodos de..: PértâJie!.a· ·c·apital.', . '., _., '........... u ...

., - ,produção, a-: melho.ria das condíç,ões. e
. ':0' S&. ,JUR.ANlim" PIRES '.:.- Per- acarretará-, novo aspecto àa civiliza.-

, Jeito. E esSa. mterlerêncla. do Estado, .ção. Ê,preciso que a Constituíçã~ es.
g.I'adativS- nos' proces.sos de ev91uçã.o teja armada de mecanismo tal" "QUe
econômica;, fazeom que se' vá mu.. ~.permits:acom.panhar.passo a passp a.

-·dando"rium.---soelalisino de- 'Estad{)"como êvoluçãó' dêsses'métodos: Se qu.:sés-
-':degrau -para' S' gI'a.nde- aspinção ,de semos aorec1ar a última. experiência da
-~tTa.nsformlir-se-,o' govérno -dos- ·ho!Il-ens ,bomba. à.tômlca. onde a energiaatõ-
''-pelâ -atiIninistração· das :eoisas. . ,mica. ,aparece,vemos que poderp.. ser- .

;" . A herança.· nos seus' fUndamentos, defendida' no ·seu·-eféito destruidor. e,
:::tinha camo.razão;utna. 'necessidade so- ,cvn:seqüentemente,·a sua. a.plica.ção m-

eia.I, visto se!' necessárla..para 'acul'llU- ,<ÍustrtaL ,Esta tra.rá. como conseqüên
_,lação da" produção,para ',lõ1elhorar o ,cia. uma. nova civiliZação, tal como a.

renc#znenw- :por .unidade· 'produzida.. descoberta, da 'máquina a vapor de-
. Mas a" '-sua perpetua~.· baseada. na terminou uma nova civUização: En-
,origem' de Que a.riqueza era uma ,dádi. "tão.. como :vamos fazer uma Consti

~.-va. ,éJa' divindade' para. o seu conceito . ·tuição sem. a elasticidade suficiente
:. ,co:::ltem.po~rieo. de que a: ,riqueza. é . para seg-il!x a marcha vertig1nosa da

() .produto do trabalho humano. e . transformaç.iio social? Estamos numa
-, só ,êste produz riqueza.. tra.nsf~e· logo transformação 'social. A base da so-
. da base .Civina da tenSo. ÜIUca ·fonte. ',dedadecontemporãnea oscila .no mo
,'de ptodução da.conce1to·pr1mit1vo parR 'menta presente. e, oscila. brutalmen
,~.o,es!lIrço-hum8.!lo,·:oalicerce da. no't1l). - te: Não fugindo. ,porque precIso andar
',soeiédade. E, êsse"a.lice~e. na bas~ com, certa . velocIdade. me pennltc

. J:le. -trabalho;' nega. ':evtdentémenre o ·justificar tl fato de não ter apresenta
-'veIho,wconeelto~clQIlal daheran-' . donehhuma., emenda. :.a. propósito d~
;~,ça;:~~t&queo,eaJ)!tàFpassa a .ter um .. questão tão c!ebat1da nesta, Assem-
,'.. dest1n'o-:ma1ssocial ·que- privado. . • '.. bléh; llue é a do divórcio. porque Dão
,::: .o Sr.:· -Pl::zJ.'lO;·,Ni)gtLeira. - ,·sempre consta do projeto constitucional.
:·~.que.;rorre:i.""ente'iI.o bens: de ,t:roclu- .' ~ .fácil·notar que;' pelo artigo 159.

~ • :ção.' ,', .' ',.:.. '. se" def1ne a 'na.tureza do casamento e
.~. :O'SR:~...roR.ANnm -PI:ro1S -:- .,;'.?QZ'- - !se- -deelará'--que 3el'lF civlle .gratuita
" que.é- pOr: êlequese'arnpUamãs.'uni- -:su8'célebração.. Nadama.1s. E noarti..
·-.(fades,':' proa-...zlda8~ de" és!ôryD -.'huma.- :'go!64 :se'''p:re~eve"Que ~tamme;' CO~
--no. ~Erit§.o/~' ,um Je:-eSemiento- conti- -'. 'tltIDdo.·~ pelo- .casamento ·indissolúvel.
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tem àJreito a amparo especi2J. do Es~
tado. QUe!' dizer que ao lei constitucio
nal distingue duas eslJécies. de cas9.~
mente: uma., que tem ..direito a am~

paro eSJlecial; OU~, de yiD.eulo não
indissolúvel, que não tem fiíre!to ao
êsse amparo especial fixado na. CoDS~

tittdção.' .
À vista. do exposto deiXo, de fazer

qualquer comentário a respeito dessa.
parte do projeto constltuclonal, mes~
mo.. porqUe não acompllIlhei, sequer,
os debates que, sôbre o assunto, se
têm travado nesta Casa. . ,

As emendas a.bordam; também. ou
tros pontas, entre êles " da. coinc1~'
dência dos mandatos. Tendo em vIsta
que, em politica.. a fôrça. advem da
sobrevivência, foi. sempre, no Brasil,
a hipertrofia. do Poder Executivo fru
to da sobrevivência. dêle sôbre a.. Câ.
mara dos Deputados.
, Na América ~ dei' Norte a. signi!lcação
não e a. mesma. em' virtude da. exis
tência. do .Senado Federal. que sobre
vive 'à Ca.ms.ra. dos Deputados e ao·
Poder Executivo. cujos ezcessos é êle
o único a. contrOlar. ..
. Naquele país. a. -Câmara' dos Depu

taô.os. tem função muito ,restrita, preci
samente pelo' seu curto mandato.

O DepUtado Paulo N-ogue1ra. a. esta
parte. a-presentou uma emenda em se
parAdo, fixan.do em· dois anos apena.s

. cO mand.s.to dos deputados•.
O Sr. Paulo Nog'Ueí.Te - A idéin,

_allãs. foi sustenta.da br1lha.ntemente
.. pelo prof-essór Mário Masagão.

O SR.. mR.Am)IR PIRES - Nessa.
ocasiâó. declarei, a propósito, ao Dr.
Raul Pilla.. que eu era. favorável a que
O mandato da Câ:m.a...""a f6ssede seis
anos~ -o elo Pl'esiGente da República de
dois e o do Senado Federal de um
ano, apenas. S. Ex.a pergimtou-me:

. por quê tanto tempo para o Senado?
Evid,ente:nente.1lá-, nesta. pilhéris,.

um cot:.ceito expressivo: o de que é a Câ. .
man. dos 'Deputados, pOr ser o órgão
que tra~, exa~nte, da vida l>Gll
tica. da Nação, que tem de !mp1'Uo1t'
conttnu1ds.de à. vida política. do pais.
lJOr 1ss0.que são as leis e os ritmos de
trabalho que determ1ns.m essa CCl1:t1-
nuidAde. Do POCler Executivo - se êle
é, apenas, executivo -, não importa.
a duração, porque a continuidade lhe ,
é assegurada. pelas le1s que t& de
·cumprir. A pIlhéria do emiDente Depu
tadoRat:l P1l.la;, sabre o Senado 'Fe
~ advém do fato de achs.r. S. ELa.
desnecessário êsse órgão <:lo 'Poder Le
gislativo.

Direi, apenas, 'finalizando, que ha
via um. comoen.tro~ento entre o
poder eoonômioo e a «m!iança do
próprio Pod~r Legislativo. c

Isso traz um. encaminhamento para
a manifestaçã.o da vontade popular na
hiper~truturs da soçiedad-e e do ~e
cutiV{) c<nno cumptlInento das deter~

mi.n.açóes mal"Cadas pelo Poder Legis~
lativo.

Só assim poderemos. compreender
um regime <te l1'berdade, dentro de uma.
~ocieda<ie llava. f·ora das '"b3.nd.eiras
içadas pela fantasia rOJllâ.D.tica da. re~
volução francesa.' Só assim podere
mos compreender. com a objetividade.
clara da. vida contemporânea, que
ainda. se marca ao compasso doo in
teresses econ~micos a vida. política. de
uma. nação ~(MUitobem; muito õem.
Palmas.> .

. ,-,' .

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra o Senhor Jandui Carneiro.

O SR. JANDut CA-~O <M
o seguinte àiscuTSO) _-Senhor Pre
sidente,. Srs. Representantes: OCUpo'
,hoje a prec!osa. atenção desta egrégJa
.Assemblé1a. pare. render, antes do ma1s,
s1nce.i"S, homenagem à douta Com1ssão

(rae--alaborou Cí projeto de ~nStitu1
ção. entregue'-à ~'critica- e _.sugestões
deste pleDá.r1o. .-- --

A Grande ComIssão, negar seria. In
justo o direito que lhe assiste ao 1'0
conhec1mento de todos pelo 1Dequí-

. vaco anseio de acertar, pelo ingente
'esfôrço d1spendido com patriotismo "
dedicação. rio elevado objetivo de bem
servir .a.o BrasU. '.

Mas, Sr. Presidente. a pressa sem- .
'pl"e foI a maior inimiga da perfeição.
O ant!go bl'ocardo t~ .plena aplica
ção ao projeto Que orn ã.ebateli1os,
cujas imperfeições são comuns às
obras de a.!ogad1lho. Fa1tam~lhe. 'fôr
ç:l. é reconhecer. a ,par de mereclcl.o
polimento' 1'edaclonal, ajustamentos à
melhor coincidência. dos seus tunda
men~.'ju:rld1cosao proeessQ soc1al'em,
evoluçS.o, .Que sugére certaS re1nvic!i.
caçi)es le:gít1ma.s, omitidas ou. não bem
expressa. no seu .d1scut1do conte'l1do.

Sem 'autoridade para. a!1rmar em
matéria de tamanha relevânc1a, pois
não sou jur1sta*. netn'bacha.rel em di
reito, sp~ ci>m o bom 'senso de
médico e bra.s1leh'o. considero a. orien.
ta.c;ãoanaIít1ca. das. Constituições m0
dernas. uma., íelli; orientação salutar.
. Em llmses nóvos, como .é o sra.sc,

a LeI das Le1s ,deve, ser. um código. que
re!l;1ta a sua evolução, rico em nor-



- 221-

mas ""Óestinadas a 'se cristalizarem no
. J:;ub-CO.!l.Sciente nacional.

E' necessário mesmo que êsse Evan- .
gelho d::. Nação, político-jurídico e
econômico-socIar, consagre regras uni':'
versais. não sàmente de respeito às
garantias das liberdades e direitos do
Homem; mas também de amparo aos
impe1"Stivos da soUdariedade huma~

na, e ao reconhecimento tácito da so
berania dos direitos coletivos. serão
verdadeiros emones politicos, sociais
e humanos que o legislador constitu
irite deve COIlSagi3X às gerações para
que. dêsse modo. possam ser respeita
dos e, pela sua repetição através da'
prática e da doutrinação dos democra
tas sinceros, se incorporem à. persona
lidaà.e de cada brasileiro, de tai modo
a serem cumpridos automàtieamenteo,·
através da sedimetnação sub-conscIen-
te. - .

Essa faceta psicológica não deve ser
esquecida na crítica às constituições
não sintéticas, que hoje plasmam por
tôcja a. parte os povos hodiernos, em
pleno século social, assim cognomma
do. com justeza., o século que vivemos.

Si estudarmos com mais profunde
za a gênesi da singular reação das
classes liberais e sobretudo da elite
intelectual brasileira aps regimes de
fôrça, . vamos encontrá-lá refletindo
:fielmente os principios constitucionais
.da. Carta de .91, que' recapitula, em
síntese. admirável; tõdas as conquistas
européias e continentais de liberdade
e garantias à dignidade da pessôa hu
mana.

Os direitos sociais, no entanto. anti
gos em seus ideais. novos em suas
aplicações práticas, entre nós. cons
tituem hoje um imperativo categóri
co da consciência nacional.
Quer~mos para o B:-asil, nêsse ter

reno. a formação' da mesma compre
ensão Viva e intransigente, que soube
criar ,em nosso meio, a orientação es
sencialmente poUticc.-juridica da Mag
na Carta de 1891.

Essa é, inegnvelmente, a nosso vêr,
a maior tarefa dos constituintes de
1946.

Sem desviI1cuIar a tradiçã.o, cumpre
aos democratas brasileiros, ness&llJ'
eme~cia. usarem.' denodadamente.
de todas as armas disponíveis na de-'
fesa das nossas ~tituiÇÓes, fazendo
d-esperta.r. em todos os homens de res
ponsa:bilidade do pais, ~e' .sentido no
vo de reconhecimento· à. legit1.:nidade
das aspirações das cI2~ liOCiais.
Sonegar-lbesê~ direitos equivale-·

ria a passarmos a DÓS mesmos atesta-. .

do de coveiros cio regime democrã.t1co
no Brasil.

A experiência histórica nos adverte
dêsse enorme perigo, já salientado.
desta tribuna, por notáveis oradores e
da. imprensa quotidiana, brilha.nte6
jornalistas, sagazes e previ-dentes.

A evangelização.. todavla, não basta.
Teremos que enfrentar o fato concreto
da. ex~uçã.o prática das :teinvidicações
do po~o, consoante legislação adequa
da e r~goro:so espí..rito de justiça social.

Outras nações, melhor consolidadas
dão-nos êsse exeniplo edifi'Cant~. '

Nã.o há notícia, na história dos po_
vos, d:e nação que tenha alicerçado a
sua grandeza fora do binômio - ho
mem e terra, visto e considerado na
harrn~a do seu a<lmirãvel conjunto.

Cultl'var 3. terra. SoergU€1'2 econOmia.
agricola. desenvolver a indústria fa
bril, fazer pro/Ves...c;o cultural, sem pre
ver o homem e erro palmar. contrário
às possibilidades p:rogrts,sistas dos
povos.

Nã.o há heresia maior do Que pre
gar a divisão ~...terra~ como medida
suficente para :u- fixação do homem
ao solo., .

No Brasil. para Si:! manter o neces
sá.rio equilíbrio entre as nopulações ru
rais e citadinas, impõe-sr.. como medi
da preliminax, dar ao homem do cam
po condições básicas .pa.ra o seu pro
gres;o econômico. ·sem amparo, pro
pordonalmente equitativo aos peque
no e grandes proprietários não é pos
sível. dentro de nosso regime, progres
sosocial.

Nã.o se pode entender melhoria de
con4ições de vida do pr<.;ietariado ru
ral, -que urge ser Proporcionada, sem
meticuloso -estudo da sitUll.ção econô-
mies.. dns proprietários. ,. .

Ezn nc~o país, não podemos legislar
de costas para o seu va~to interior.

Nã,o tenhamos mais l1enhnma. ilu
são de que o nosso camponês conh-ece,
embora MO desfrute. as grande5' van
tagens àos meios de conforto e de
progresso da Ci~ili2ação: eletriddade,
águr.. e esgoto. me<:anizl1çáo, crédito
amplo e fácil, desvelos da assistência.
mé<lico-sanitária .e educativa.
':El' nosso dever dar-lhe todos êstes

recursos e atendê-lo nas -suas ju~
expectativas, antes que, seduzido pela.
miragem das granô.es cidades. l'esol'\.-a.
::bandonar 05 campos.

O sistema F.ra:lklin Roosevelt. da.
"utilização das .terras", estabelecido
nos Estados Uni<ios pelo grande esta
~ts. em· 1939. e t..."m programa magni
fico ·que serviu para demonstra:- Que
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sem coni()rto. sem razóp..s tr~ateriais e
espi:rituais, que prooigà?iz.em alegrias
de Viver. o homem ru..""S1 não d~Y()l~

ve atividade fe!lunda, nem duradow:a.
Daí, ~e .pe:nsar consto.n.tanel1te na

premente necessidade de profunda. I'e~
fanng agl'á.l"ia no Brasil.

Nêss-e sentido, há lJOU(.OS dias, veio
a pú:blico um trabalho de fôlego da
la.vra. de Artur Tôrres ~i1hc, conheci
do ruralista .brasileiro. 00 qual. êsse
ilust-re têcnico patrício atualiza as
quWI-Ões da nossae'concimia agrá..""i.1. e
la.nça as bases de vasto programa de
ação, que bem merece a atenção àos
p.oderes público......

De outro lado,. não se compreende,
Senhor Presidente, bem e::'ta.r ou pro
gresso sem a participação direta da
medicina e da higiene, Que pelas suas
procedências, nasceram. para construir
as .d-emocr&cias.

A m-ecUc.ina.. como ciência e arte. é
essencialmente democrá:t\ca. Não pOde
ser u.sa.da.. sem grave -~njustiça para
com ela. mesma. senáo cerol. ciência e
azre a sen1ço da c'lIr1irilidade.
... Si a medicína surgiu do sa.crifícío
dos sábios - homens de todos os
tempos e de todos os povos - que
edificaram as ~;uas bases, ~o é con
cebível que a transformemos em íns
trwnento <ie J;:lrivílég1o de classe ou
monopólio de indivíduos.

-Ela é. ~1n.s sua"!:. otigens coletivis
tas. um pa,trinlônio da Humanidade.
e só poderá s~r utiliZada CQmo fun";
ção socia.l e senriço público pare. to-
dos. . .

A higiene. sua filha mais dileta.
c, na sua aplicação ptática. a saúde
Pública, fi. prevenção ou a profi1a.~,

um. s:.."tema. de conheclmer.tos para
bene!icio.t a todos. Oomo crlaçc10 pro-'
digiosa da. m.edicina. é· ti. mais cole·
Uva, n mais soCial. a mais damocrá
tScn d~s clénc1g.c;.

Ba.sta Que se saib'a. Sr. Presidente.
que ela ou é para todos. OU não é
pal'a ninguém. Eis um dogma de sá
bia política sanitária.

Nas ribtiC3s, nos campos. nas es
colas. -nos domicílios. na vida indi
vidual ou colettva. 3S suas direttises
cr:lnm as civilizações e fazem o seu
prOgt'eSSO.

O reverso dos encantos de talna
Dhas. pOSZ!bl1idades é o Que nos su
,gere o .me1ancóllco ptl.nOfallm médi-
co - sanitário do BrasU. .

:Desta tribuna, já. tive oport.unidade
.àe .rem, sucintamente, os nossos m
.dfces tanitár:ios. só comparáveis aos

'do..,; países ma.is atraza.dos~o Mun-
do. . . .

RemelnOTO Clue os' coclici.wtes da:
mortallcladc geral, os da. mortalidade'
pcr doença:5 transmissíveis, 'Ve.t"dadei
res despe~dícios de capít3.i bumaoO..
muito ~Jtos, caíram no Rio de Ja.
neiro com Osvaldo cruz' e a.í esta
cionara:tn. com pequenas oscilações.

Essa estagr.,a.ção fratricida é a si
tuação geral do Brasil.

Faltam-lhe profissio"nais para as:
campanhas ela Saúde. O ensino uni

" versitáno da ·medicina ê insuficiente r

e as .necessidades públicas .reclamaln
providências. " .

Há. ::00 Brasil. pletora d.e enfêrmo5
e má. distribuição de médicos, dentis
tas, farnlacêuUco~·~ernleiras.

SõmenteRio de Janeixoe S. Pa.u
10 conce:ltram mais d.e metade do ,to_o
tal de médicos e dentistas disponi-
'leis em todo o país. .

Assistimos hoje à mais violenta dis
putC'. prot'1ssional, à. procura de ren
dosas pr~as de enfêrmos.

Em nOSS:l pitria, cêrc.a. de 400 mu
-nicipios. não tem assiStência. médica.
São tii.5l11ic1eIltes as Instituições hos-
pil:alares. -.. - .....

A Ilossa indústria não dispoe-···-~e·'

assistência efetiva. da sua h,igiene. e
ainda se ~uer que ela progrida.
O~ infantes, os pré-escolares e os

e~olaI"es estão Quasi desamparados em· 
sua higiente e todos lhes exigem pro
gtc<tsc e baixa da mortallda'iie infan
til.

O homem do cam;po. destacada~
ment.e. o p:oletário e o pequeno pro
prietário, sofre o descomôrto da sua
vida desajú.izà.da e é açoitado. além
d.o mais. pelas piores endemias: a
malária, o trncoma. a bouba, a ver
minose. as «iisente:1as. as febres ti
fofd:cas e também a tuberculose. :l
sífilis e outras 'doenças venéreu. ra
ras na antiga patologia rural. hc.je,
um dos dos seus mais amplos domí
nios.

As popu1a.ÇÓc.c; das nossas cidades e
vilas. o pequeno comerciante, o ar
tífice. '0 humilde se:-v1dor púbUco, OS"
desajust.ados sociais. littn-âneos ou do'

~intecior. são severamente :.-.astigados
por todos os cleitos dos males eco_o
nõm':cos e mais daquelas endemias.
em cujo quadro ressaltam a s1!llls e
outras doenças venéreas e a. tuber
culose, que" hoje atingiu l'lo :BrasU,.
peladimellSão de ,seus coeficientes.
perlodo v~dn.d.einrnente epidêmico.

Não es'tllnlOS, é certo. no quilõm~
tto zero désse imensa problema. por-
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muito já se ter feito. sobretudo de
19ur até hoje. Muitíssimo.· porém. há.
<ililda que se fazer.

Urge, pois. a democratização do
uso da Medicina. em nossa pátria.
Sua r.ov~ o~den3.cáo em outras bases
econômico-sociais' e p'reve!ltivas como

-remédio soberano. .
.Ama;;nitude dêsser. problemas es-

tá. na conciência e !lC coração de
'todos nós.

Visando à· recuperação da fs.:nília..
brasileira. o· Episcopado Nacional,
com a assinatura dos seus ma~ êmi
nentes dignatários. acaba de lançar·
a público um grande progra:na de
a.ção social. que be:n reflete o conhe
cimento exato das necessidaàes gri~

tant.es das nossas populações.
Nesse sugestivo documento,' cheio

de fé na democracia social-cristã e
onde se traçam normas de proteção
e assistência social !!lédico-sanítária
e odontológica. aos necessitados. há.
'Um inequívoco cunho de· incontestr.
vel autoridade. por significar a opi
l1ião e,.;preSS3. de milhares de p2.rOCOS
que. no desempenho diuturno de· seu
oficio. nas ciàades, nas vilas. nos
arrê'.iais e nos campos testemu...~ham

as carêricias e as al1gustiss mais to
~ntes da população, brasileira. Não
:5evemos querer para os outros. o
(lue· condenamos p~r::l. nós.

O dilema está traçado: ou as ins
ütuições democrátic:>s. os partidos po
liticos que as sustentam. têm vitali
dade pa-ra o ~tendimento dos. pro:..
blemas fundamentais do povo. sobre~

"toudo do proleta...-iado rural e da cls.s
se média. suas maiores reservas, ou
ni?lo sobreviverão com libe::-daàe. es
sencia da sua própri;:t vida.

Não há. ·como esconder, Sr. ?Í'esi
c1énte" que o projeto de Constituição
esqueceu ~ medicina Quantia se diz
:1.1~clitina se. quer afinr...ar a Sailde e
seus problem?s vitais' as moléstias
tr3.r.sDl1s!:iveis, 3. I:late:-nidade e a.
criança. desd~ a. sua formação até
a adolescência.

O Sr. Dioclêcio Dunrte - Não obs
t,il.Dte a saúde da po' (, se:- problema.
!i:1bdamental da nacionalidade. .

O SR. JANDUí CA.R..~EIRO

Perfeitamente. Agradeça o aparte de
V. Ex.&

Chega a ser tr~dição Constituc107
:la! no Brasil o merer.ido apreço a
estas QUestões primacfais.

A Dossa prímdrâ. Constituição. a
do Império. pela elevada r...são patrió
tica de José Bonifácio, consignou dis-

positi....o de amparo à lnaCernidade e
à in:ãnciz..

Tódas as demais ate 1937. salvo a
de 91. essenci.a.lmente polft:.co~juridi
ca. dedicaram carinhoso ampara à.
Saúde, à marernidadl:' c à criança.

O projf.to na Comissão de Consti
t.uição renegou esta~onquista como
que àesprezando 2. SWl magna impor
tânci2.. Néle apenas se lê. no seu
art. 5.o. dois incisos que pecar.-:. Petaa
sua inoperância, ou melhor, vem
ausência de espírito· integrado na
ré::a1iàade dêsses assumas.

Não se pode deixar de abordar de
frente os problemas da Saúde. tanto
mais quanto outros dp idêntica. resso
nância. nacional. Íoram justamente
considerados.

Hoje não mais se ignora o papel
de integração da· saúde, no progresso
geral da civilização.

A medicina moderna não é mais a
antiga arte de curar e prevenir as do- 
enças. Com o ad'\'ento àa higiene, ela
assumiu outras funções mais amplas
de relações e::1tre os homer.s, . nas
coletividades. p'OT haver adquirido
novos .recursos cientrficos e técnicos.
fontes nOrrn:J,th'as para o engrandeci
mento da educação da produção e
mesmo do coméTcio.

Nessas alturas do sé~ulo XX. o de
saproveit,amento d3.s maravil.~as da
higiene industrial. da higiene da cri~

ança, e da higiene mental, nos seus
ensinam~ntosmais construtivos, já.
consagrados pelo uso prático de ou
tros povos. que ~ edificaram à. sua
sombra. é mais que um ~testa.clo de
pobreza cultura.!. porque repres€nta
flagrante desinterêsse pela grandeza
da pátria.
. Não há. muito, em brilhante· oraçáo
aqui proferida, o 8r. Deputado No
velli Junior. com a autoridad~ que
todos lhe reconhecem. assinalou as-

. pectos dos énos da nossa organiza
ção em serviço. de Saüde. Revelou.
sentidarnente. a ausência de unidade
psicológica e de comando nas suas
execuções. At.."ibuindo 3. és:.e fato fo:'
te parcela de responsabIlidade pelo
desencontro notável ,que se ver1!ica
no Brasil entre a :::urva dos gastos
dos dinheiros pú:,licos, que sobe cons
tantemente. e a curva da eficiência.
dêsses serv1ços, que em regra desc~ ou
estaciona.

Alarmado com essas verdades, que
dess!1am contestação. e' sentindo o
momento -propicio para se pôr em. or
dem !:itores CItJe inegà.vel:nente ppdem
concorrer para o melhor enClUIUnha-
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mento dos·problemas médit:o·sanitâ
rios d.o Brasil, é que me animei a. su
gerir algumas emenàas ao projeto.

A primeira delas é a que dá com
petê:lcia privativa à União, para o es
tabelecimento das nonnss fundamen
tais de defesa e proteção à Saúde, aí
compreendidas a ma.terrjdade, a in
fãncia, e a adolescência.

Não podemos negar essa compe
tência ao poder "fe<:lers.l, principalmen
w pela sábia conveniêneia de mar
charem os cometimentos da sa'Úde em
todo o Brasil- sob a mesma ban.o.eira
de principios Dorteadores. com que· se
obtêm unidade psicológica, na ação
construtiva. .

Afora as funções normativas assi
naladas. ressalvada a saúde dos Par
tos, que, por sua. natureza, de con
tacto permanente com o exterior, deve
ser atribuição '<ia Uniáo, a organiza~
ção e a Rdministração dos servIços de
saúde, indushre os da maternidade e
da criança, são da competência dos
Estaàos e do Distrito Federal, e tam~

bêm dos municípios que estiverem
em cond)çóes financeira.s e técnicas, a
juizo das autoridades·estaduais.

Queremos .com o alvitre. sem rom
per o principio, estabelecer razoá.vel
equilibrio na d.escentra.lização neces·
5ária ·ao andamento da administração
das tarefas ds. saúde e. ao mesmo
tempo; harmonizar o fundamento
constitucional da nutonomia 'federa
tiva.

Aos Estados, poder intermediário.
ficará. bem posta essa competência.

Os municípios. de acôrdo-com as
suas condições financeiras e técnicas;
participarão dêsses encargos.

'Não. devemos temer a inovação..
N os Estados Unidos. a. execução do!

serviços de Saúde é dos municípios.
No Brasíl. será, principalmente, dos

Estados. No futuro, atingiremos o
ideal americano.

Somos partidários de ensaiar as
unidades municipais nas tarefas de
maiores responsabilidades para Que
possam, com o exercido de novas fun
,-óes, ir amp1i:mdo o campo hoje res
trito da sua autooomia, ligada a.os'
assuntos do seu "peculiar interesse."
. O apoio nacibnal aumenta com o

forlaledmento das instituições muni
cipais. cujo prestígio Sê impõe. Não
devemos retrogradar nem mesmo es
tacionar em matéria tão relevante.

Pelo projeto de constituição, o mu
nicípio não foi lembrado para a co
laboração daS execuções da saúde.

A nossa emenda' visa introduzir
êsse preceito, que mais carat-egoriza
e projeta éz;s~ real alicerce da Nl:{ção.

o sentido das emendas anunciadas
€stS. justamente no desejo progressis
ta que nos aniIna.

A história da saúde. 'como fun
ção pública no· Brasil, pode ser re
ca.pitulada, abreviadamel'lte, em pou-
cas palavras. .

Dos' tempOs coloniais até 1930, a·
Saúde Pública. N.acional fai mais cura
tiva que ·preventiva e só existiu. em
esboço de organização, em a.lgumas
capitais do Brasil, destacando-se no
Rio de Janeiro. séde -da República.

Dessa época, d1stingue~secomo imor
redóUra a açãc. fecl1nda de Osvaldo
Cruz e seus colaboradores. -

O Sr. DiocIécio DtulTte" -' Muito
bem. Antes de Osvaldo Cruz. talvez.
tenha sido uma das regiões mais ·infe
licita.das pela febre amarela.

O SR.. JUNDUl CARNEIRO - V.
Excia. tem· tôda razão.

No terreno nacional e dentro do pe
ríodo cita.do. são dignos de especial
missão os beneficios prestados pelo sa'-'
neamehto-RUr'2.1, com a figura in~sque
cível de Belisário 'Pena, ajudado, nes·
sa cruzada. pelos seus eminentes com- ~-
panheiros.

A segunda ~taJ)a., 1930 a 1945, carac~

. teriza.-se pelas reformas de organiza.·
ção, inspiradas· nos' figurinos dEt Amé
rica d.o N"orte. Começou mais .preven
tiva e terminou por se mista. reconhe
cen-do as necessidades. das populações
brasileiras. '
Ess~ fase foi muito centràÍis1;a, como

naturalconseqUência do próprio regi:"
me que a criou.

.Todavia, ,a experiência demonstra
que a centl"a-lização exagerada ehl ad·
mL.listração pÚblica, no Brasil, longe
de ser construtIva é um embaraÇO à
marcha progressista dos, serviços.

O Sr. Dioclécio ~..u!.ite - V. Excia.
tem inteira razão.

O SR. JANDUí CARNEIRO - i:'t'tui..
to obrigado a V. Excia. ~

Tudo prova que na Saúde êsse con
·ceito tem perfeita aplicação. O· que
nos c~pre. pois, é preconizar a. de&
centralização, embora enca.d2S.de, mji
derada ou como quer que ao cb.arnemdt,
conquacto que seja. descentraliZação
administrativa.

E', precisamente. no que /ViSaIn as
nossas emendas. i.<:.to é. estabelecer
para o 'Brasil um st..stema de descen.
tra.llzaçá-o encadeada. dos SerViçoS d~
saúde, ,em que todos .05 poderes te;
nhs.m obrigação. conserva.das as ca
racterísticas, bierarqu1cas de cada um.
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o pode:- estadual séria o centro das
€xeeuç.óes, os municípios seus cola.
borarlores. O poder federal o graniie
:supervisor, o maior técnico dos pro
blemas.

Essa, Senhor Presidente, ê, ao Que
chamaríamos, a· terceira etapa da his
tória da medicina. corno serviço pÚ
blico, em nosso pais•.
. Para que o sistema ganhe foros de

realidade é n-ecessá:rio que se lhe dêem
base econômica, recursos financeiros.

Atendendo a essa verdade, apresen
tamos emenda aclltiva, com a qual pre
tendemos se !ixe no texto constitu
cional certo percentual das rendas tIi,
butárias da União. dos Estados, DIstri
to Federal e municípios, como limites
mfnimos . de despesas obrigatória.s, a
serem feltas, com o custeio ~ orga

.nização e administração da Saú<le. da.
lDaterinidade, da infância e da ado
lescência.

A no.ssa emenda sugere textualmen
te, que «a Un1ã.o e os municipios, dis
J)e!!lderão, anualmente, parcela não in
ferior a dez por cento, e os Estados e
Distrito IVed~ra1, nunca. menos de quin
ze por. cento das suas rendas tribu
tárias, para: os gastos da. organização
e administração da Saúde, Principal
mente da. maternida<ie, da infância e
da adolescência." -

O Sr. José Varezà - Não sei se hoje
terei tempo de ler traba.lho sõbre
em.endas que ofereci ao projeto de

" Constituição. Quero acentuar, porém,
que propú-s a criaÇão do Ministério da
saúde Pliblica. V. Excis.., grande co
nhecedor e ,técnico nos assuntos de
~ediclna e saúde, está situando todos
êsses aspéc.tos muito_ bem. Acredito,
porém. que, enquanto não houver Mí
n1s+..ério único, como peço ao justifi~r
a minha emenda., êsse- problemas não
serão devidamente cuidados.

. O SR. JANDU! C.A.RJ't""EIRO
Agradeço a colaboraçã.o do nobre cole
ga.

O Ministério de Saúde Pública, no
Brasil. é necessidade que se impõe e
velha. aspiração dos médicos, co:no do
povo em. geral. .
- Embora reconhecendo que seja pa_
cifica a. idéia de se discriminar na.

:Constituição percentuais de rendas !)s
Ia ~ete=minaoos se!'Viços públicos, por
num; relevantes que sejam, o proJeto
criou o precedente no seu~ art. -139.
quando estabeleceu limites mfnimo~ de
despesas da 'QItião, Estados, D~to

Fe<ie:.-al e municípios para a mBnuten
ção e no desenvolvimento do enslno.
E como o ensino não se desenvolve
normalmente sem assistência efetiva
da Saúde, fomos levados à. 1n1c1ativa
de completar' o desejo do legislador
constituinte, introduzindo ti. emenda.
cita<ia.

Diante do que estatci o art. 164 §
31 do projeto de constituição, a edu
cação é -o direito de todos os br8.61
leiros. Pareceu-me indispensá.vel o seu
complemento: estender êsse direito ~
saúde, que a ampara. e lhe é in('ren
te.

Tangido .pelas emoções do drama
sanitário brasileiro, e consoante G.O
que se fêz com a educação, emenda
mos ainda o projeto, com a segulntoP
propooiçãe: .. O uso da. MedIc1nn C! da.
Higiene é direito de todos e será. mi
nistrado pelos poderes públicos,

Parágrafo único - A inicia.tiya. pri
vada, subvencionada por êsnCB pode
res, ficare sempre s:ob suo. suporvla~o
vigilante. na for:r.a· que n Lei d.ctor
minar",

Nos tênnos da emendn, baB!' dtrll!to
indeclinável de todos os brnnl1clrOl
será: assegurado selL se ex.clulr n pAr
ticipação. da inic1ativa privada, que
poderá se exercer dentro dali inllplrl!
çóes regulamentares dos pod~rf't1 com
petentes, co~o peça integrnnt~ du uni
dade ,dos serviços.

Preceituando .normas moderM:. de
leg-lslação trabalhista, o projeto es
queceu alguns postulados d~ hlglêne
industrial. por nós reputados run12a
mentais ao surgimento e à prosperi
dade da nossa indústria.

Dentro dessa prevísáo, Senhor Pra
sidente. sugerimos e justirlcamos l\
emenda -que se segue: _.

. "Acrescente-se ao parágrafo ~4.

do ut. 164, os seguintes prf.'CC'ttofi:

a) exame médico 1nlcH\1 obl'l
gatório inclusive radiol6glco, do
trabalhador ao ingressar nall in
dúst:ria.s, que a lei deotcrlnlnnt, I~
guido de reexames l)f\riódlco# d:\

- mesma eÃ-tensão. em Nip14~lIl1 Iltõ
gerídos pela naturezn do Iltlfvlcu,

b) ensino técnico-l'lt'othllllunlll.
c) sel~ão e ort-ent:l.ção l1o~ ltil

bal~dores. de acOrdo com 111> lill"
aptidões fisico-psíquicnll.

.. J'iJ.stiJicar;c!o

Tendo o Projeto :JdOUlc!U 1\ ori
entação de coDsR[:'rnr no !',.u t.l'llto
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nossa. desde logo 3 emenda prevê
qt:e a le'i determinará as in<iúst-Ti9.s
em que o sistema deva ser esta.
belecido." ."'

Para finaliza:-. Senhor Presidente. o
histórico; que' à,. gUiza de defesa, venha
fazendo -da nossa. modesta' contribUl
çã!:l Dl"~tad.a ao' projeto, encareço a
valiosa atenção dos eminentes, repre
sEmtantes desta Casa, para esta nossa
última emenda.

Acrescente':"se onde' couber:
. "Art. " A lél detem:u.nará a

· c.r.iaçâo &.:prepostos ou agentes de
. oficial do~eg1stra Civil. em todos
os' .::túcleos de população, oridenáo
seja possÍ'vel se criar êste ser-
"viço"., '- _--.:. __'_. ._.

. JuStificCz,ção

A ~end.a. sugerida. 'visa,"facili
ta.l' à população brasileira, os ben~
fielas legais do registro civil, CUJa.,

· . precariedade em' nosso pais, n~o

· se pode disfarçar. ..
.Servindo à. populnrlio, a medida

----ai-VitJ:!l.da tem o mais alto ob3~ti'VQ
patri6tico:-pois,~iuter~s~a direta
mente a' defesa da' pátnã-tia:tor-

., mação de' r~ervs's catáJogadas de.
· homens na-idade de pOderem pres~

tà!" serviços milit3..res. Nêsse sen~
tido. não devemoS eSquecer ~ di

. ficuldadeS com. q,ue lutaram as che...
fe$ das Classes Armadas quando,
na prep&'l."açáo da ·nosSa. .últilna

_Fôrça ExPedicionâr1a, teve a N~- /'
ção que,a.pelat .para :;. convocaçaQ
da sua mocida<íe. - "

:oe outro lado, sem essa 'P'rO\"i
d~ncia, não é J)oss"ivel a etiStência

, ,de -estatistica nO. Brasil, :not3.dil-·
meI1te ." em .mo.;.estatfstica ou .da
es'tatístis2. demcgI'aio-sa.nitária., de

. tão elevado alcance nacionsl. Sem
ela, que· prevê a.. maior extensão da.
rede do ~egistro - civil em-, todo ' o
território pá.trio. os serviçOs d.e·
saúde con~..nuariio s fornecer da:
dos vitais inej;;atos; pelo desCQnhe~ .
cimento sObretudo da nat!l.ll~ade

e da mortalida~'.

Senhor Presidente. faço desta tri
buna.. veemente apêloaos sentimentos
patrióticos ãos Senhores Representan
tes, para. ~ue não, dcixetn no· olvido
a medicina em nosso pa#S.. considerado
"vasto hospital" e cujos índices sa
nitários só ·se- confrontaI11 com os da:
Africa e os da. índia, Impõe-se que
êsses coeficientes não sirvam táo-só-

normas Ce àe!esa. e proteção w
trabalhador. julgamos indispensá.
vel sugerir algLUls' princIpies de
Higiene "Industrial, que lhes sá<l

._ complementares, e ~tu.a1meDte se
guidos nas índústnas de outros
paiscs.,~ "

O primeiro preceito é saluta!,
tanto mais quanto deva ser seg'..n
do obrigatOriamente.. O exame
médico inicial. clínico._ gerai e
acompanhado do exame radioló
gico, pelo menos da regiã.o . t<l!á
xlcl\, nos trabalha.dores que In
gressam nas indtlstrias. tem dupla
tlnlllidndc ....a.ntajosa: é um post<l
AVllnç~do de pro!ilaxia da tube!"
cuIose e das doenças cárdio-vas
cull1res e, ao mesll1a t-empo, evita
ag freqüentes contendas judiciá
rias entre empregados' e empre- "
fiadores.

E' fá.cil perceber quanto repre
~nta de benefi-cios incontestáveis
a p!"o....ictência sugerida. não só
para o aspirante ao emprêgo como

\. também para a saúde pública.. Ao
. empregador é patente a vantagem
decorrente; 1)015 não ~umirii. as
responsabilida.des, presentes e fu
turas de admitir eln seu serviço
um p.orlAdor de doença tral:).snUs-

. sivd•. :nuita$ vêze::.inapa.rente. e
Só . revelável à penetz'açãod<Js
~aios-X, . '

O ::t'eexa.me é u.ma nec~sidade .
imposta pel() mérito do acompa
nhamento da saúde do trabalila
cl.or. sobretudo dos que labutam
em ü:zdú8trlas ~rigosas. taiscomo
as que lidam com a sílica, o,chutn
00, ~lbstimc'.as tóxicas, c~n-osivas
~ oU"tra.:;. ,

O ensino tecnJco-,pT01Jssjonal se
• impóe carne m~dl<ia de ampliação

dos llundros de tcenicos para o
ntcndlmc:lto do progresso das in
dústrJas' c de preparação de su
ces!\ol'C1'I nestes !lemços,

A sel~áo e orientação do tra
balhado!" flcE:undo ns suas aptidões
nSleo.plliQu1cns ~ a mais sábia das
pro\'1dénc1tl.S ~u' deram em todo
o mundo e sobretudo nos Estados
Un1do~ o m:dor rendimento do
trabnlho. Bo.sta qUe se compul
sem 0$ ttados estat!st1cos que tra
zem os tratados modernos de hi
giene industrial, para. que se a~ote
a sugestão eom entusiasmo clen-
tf!ico e pa tr16tloo • .,

P1"evQldo aumento de 1nus para
uma indústria nascente conw é a.
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':mente de recursos tribunicio5 aos ora
dor~s intla."llado5.
~ êrro grosseiro pensar-se que os

problemas da Saúde se resolvem ape
nas com a' solução dos problemas
<!conômicos das populações.

SIÍllllie, o maior técnico de saúde
J,lública dos Estados Unidos; num dos
.seus substanciosos trabalhos sôbre a
w..atéria·, ê quem afí..'"Illa.. secundado

. por Rosena.u, cientista do mesmo porte,
.que não ,se sabe que mais· pesa no
-êxito das campanhas sanitárias: se a
apUcação da boa técnica médica ou
'SIuta contra ,:as inflUências dos fa
tores econômicos.

Já ê tenipo dos esplendores das
'Ciências' médica.s sairem. entre nós. do
terreno "d.ademagogia,para o campo
:femI "das execuções 'Práticas das suas
roamvilhas, em' beneficio dos, sagra
,dos postulados da sol1daried3:d~.~a
']la 'e do progresso da nossa cno:lizaçao.
<Muito bem; mttito, bem. Palmas. O
-ora.dor e (i-..tmprimentado).

o SR. PRESIDENTE -, Tem a pa
lavra o SenhO= Elói Rocha. .

. O . SE. ,ELÓI ROCHA - Sr. ,Pre
sidente. Srs~ Representantes: Acom
!)a:1hei os tra.balhos da comissão jr)~
37. A' minha admiração por êsses trn
balliôs não' diminuiu as reservas que
faço.. ao prój~to de Constitu:ção. Na
verdac.E!·... posso, e dêvo apoiar as crl~

ticas Q.üe daqui se têm levantado aos
def-dtos. de. forma e de fundo. àquele
prcjeto.
" Compenetrado do_dever que :J. cada
um de nós assiste. no exercício dê!'te
,Ulamis.to. por certo o mais alto qu€. :;e
node assumir, na- .minha intenção de
.â.~reciar. poupando, quanto pudesse, s.
.atenção de ,.VV. Exas., o projeto na.
parte que se refere ao trabalho. Já.
~gora. neste final da cUscusão, np.o é
difícil perceber que não lograrei rea.
lizar a tar~fa que a m:m traçar&.. Enl
todo o caso; não resisto ao dever e
~ql;i estou para manifestar. ao menos.
l1mà palavra de reparo.

De começo, a minha surpresa. par::.
não diZer,'O meu espanto. ~u o tive
,quando li o art. 4.°. inciso 1."1., eto
projeto. Ai, a ilustrada Comissão' d~
fine a competência priva.tiva da União

.... .-para legislar sôbre d:reito e enumera,
especific::-.. ao lado do Direito Privado.
Outros ramos da ciência jurídica.

Não me vou demorar na c:itiC::l,
. .que' logo se impõe. à referência ao Di
reito Privadà, nest·~ inciso.

Estranhei. e mu:.'to. que a Comissão.
por economizar duas palavras, gene
ralizasse na 'expressão - to Direito Pri
vado" -, ao' que me parece. o Direito
Civil e o Dir-eito Comercial.

Não preCiso acentuar que, nos dias
atuais. é' ousadia, já não digo unificar
o Direito Civil e o Direito Come!cia~'

no Direito Privado, mas, falar de Di
reito Privado.

Entretanto, a minha crítica tem
outro -enderêço. O que me ca.usou ·es
tranheza foi a omissão, no inciso. do
Direito do Trabalho.

Demorando-me no exame do dis
positivo piojetado~' não me foi difícil.
como·"a, ninguém seria, advinhar que.

~ para a Comissão Constitucional. a
competênc'ia privativa da União de
leg:slar sõbr~ o Direito do Trabalh:>
se entendeu inclu1da n'a de legislar
sõbre ,o Trabalhó, a produção e o con
sumo;

Mas, se. em 1934, ao tempo da Cons:',
tituição de 16 de julho, se compreen
dia a timidez do l~gislador constituL'1.~
te em falar, expressamente, no Direi-

. to do TI'abalho, hoje. por forma algu-
nia,:e_u não a compreendo. .

Legislar sôbre o 'n'abalhonãD é,
não pode ser. lcgislat sõbre' o Dir-eito
do Trabalho.

Não quero insist:r na distinção. hoje
admitida, entre o conceito juridico a' °
conceito econômico do trabalho. Dou.
para argumentar. que essa distinção
não exista. Dou qúe não mer-eça. aten
ção, no traba!l1o. eSse aspecto parti
cular; êsse fato' que provoca relaçõ'es
jurid.icas entre dois sújeitos; enfim.
que ::5E.. desatenda ao cÇ):lceito juridico
do trabalho. '

De qualquer modo. o que é inegá
Vel, o qUe 'ningu~m pode ignorar é
qUe, nascida a relação jurídica, essa.
relação, exige normas que não se con
fundem com as que regulam o aspecto
material do tra.balho. Estou vendo. de
um ,lado, a' organização econômica, o
fato rnate~..a] do trabalho e; de ou
tro lado, c fato pessoal do traba.lho.
coincidinõ'o com a relação jt]Iiclica do
trabalho'. provocando essa relação en
tre dois sujeitos. Estou ven<io ' as nor
mas jl.~idicas do trabalho constituin
do um l'amo à parte do direito, um
grande ramo, aquele que marca hoje
UIna etapa e. seI:l dúvida. uma etapa.
decisiva na evolução do direito; aquell~
ramo da ciência jurídica que traZ em
s1 a b.umàni.zação do próprio direito,
que investe por tôda aquela. ciência..
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e, em tõda parte. causa. modificações
fundamentais de princípies clâssl.cos.
Pois bem; êsse direito, o direito ào
trabalho, merecia. certamente, lugar
.estacado na especificação que faz o
projeto, no inciso I. do art. 4.°; me
recia. ser citado ao lado do direito cf.
vil do direito comercial e dos outros
ramos de direito aí enumerados.. .

Usando d~ um argumento de ordem
-secundária, quero apenas fazer essa:
afirmação: para mim. nenhuma dú
Vida.·· há. de qué. legislar sôbre o tra
balho não é legislar sõbre o direito
de trabalho. do mesmo modo que le
gislar sôbre o comércio não é legislar
sôbre' o .direito comercial. . / "

se esta surprêsa se manifesta desde
logo, na primeira leitura do art. 4.°,
inciso r, ela cresce-quando se consi
dera que o prõprioprojeto, mais tarde.
no ~ 24 do art. 164, enumera os pre
ceitos gerais dQ direito do trabalho.
Ora. um direito que. para o projeto.
tem tanta relevância que os seus prinM

cípios gerais não devem ficar à lei
crdinâria, mas devem ser iD.scritos no
próprio texto Constitucional; um di
reito que, por tal. formá, se destaca.
dos outros ramos "da ciência jurlcUcs.
não poderia ser om~tido no-inciSo I do
art. _4.0 do projet~·.

O. Sr. Gustavo Capanenia - Quero
explicar a V. Ex.lIoque a' Comissão,
ao atribuir à. União "a ·com.petência
privativa' para legislar sôbre o traba
lho, não o fêz quando deterrcinou
que ela legislasse privativamente sô
b,!"e o tmbalho, 2,. produção e o con~

sumo; considerou essa atribui~

privativa ineluida ria expressâo dire'í
to privado. Assim. para a Ccmissão
de Constituição, o direito do trabalho
é um ramo do direito privado. Sem
querer, portanto~ contestar a argu
h'lentação de V. Ex.a. desejo apenas
que o nobre colega con,sidere êsse
aspecto da·questão. . Quo direi
to do trabalho é um ramo do direito
pri'Jado .- e nesteca.so -está incluido
na competência'privativa da União,
ou, então, o direito do trabalho não
é" um .xa.mo do direito privado - e.
neste caso,· fôrça é que sEjá· men
cionado- expressamente. Mas, para a
Comissão da· Constituição, o .direito
do traba.lho é um ram{) ào direito pri
vádo.

.O SE. ELOI ROCHA - Agracl.3:
Jne ouvir a informação de V. Ex.a,
que serve de esclarecbnento :.lO meu
espírito, mais não'me satisfaz. E não

me satisfaz porque, se. de um lado. vejo
que o legislador de 46 ~o repetiu O'êrro
do legislador de 34, de outro ls.do. pel'M
cebo - ao men.os do meu ponto de
vista. mOdesto - que incorreu noutro
nã.o menor: o dê incluir o direito do
tra:ba.lho no direito privado. Vossa
Excelência conhece perfeitamente a
larga discussão que se vem 'travan
do sõbre a natureza "d-esse ramo do
direito privado. ou se do direito pú
blico. E tão grande tem sido
a dificulciB,de de situar o direito da
trabalho no direito privado ou no "dl~
reito público que autores de nomeada:
nã.o vinI,m outra solução senão esta:
criar uma ter~eira· espécie, um direito
misto, compreendendo' -0-' direito pri
vado, em parte. e em parte o direi
to público. Certo, trata-se de soluçã.a
que ta:mbéUl não satisfaz, porque. des
de que se reconheCe que um ramo do.
direito já não cabe no CUreito pri:va
do. nem no direito público, é ~rque

não há mais, hoje, a distinção clás
sica entre o direito privado e o di.
reito-IJú1:llico. . .

Aliás, estôu· com esta·coIlClusão: ..~_
vejo como incluir no dfreito- plivaào> 
o direito do trabalho. considerar nor
mas dc direito prfvado as 'que consti
tuem o direito do trabalho. . :Igual
mente não concebo ~e' seja· rilmo. da
direito público. P~a mim - eé ou-
tra tese à. margem do me.u·, discurso
- para mim, sem dúvida.; não há.:
mais, .em nossos dias, distinção entre'
direito privado e direito público. A:..
mim' não agrada prender.me a <iis-·
tinção clássica, sem aten~ à rea1i;.·
dade que se renova, sem atenção aos·
nossos dias. ,.

Não· acho nada feliz a inclusão' da·
direito do trabalho no direito priva
do e- não acredito que, na interpre-.
tação da lei, sem a informação preclcsa.·
que acaba de ser prestada, a.lg"'\lém·
fôsse presumi-la. ..

Outra omissao· que notei no projeto
-:onstitucional diz respeito ao tÍ'a.ba--·
lho . rural. Pai assunto já debatido~
objeto de mais ac '11mB. eme:lda. De
minha parte, eroendei o projeto páfa.
propor que, de modo e:I..-presso 'se de-·
darasse a extensão ao trabalho ru-·
ra.l dos preceitos gerais da legislação"
do trabalho, naQ.uilo em que êsses;
princípios fõssem aplicáveis.

O Sr. Agamemnon Mc;gal.lz.li.es 
O que o direito do trabalho nega. é
p...ecipuam~te o particularlsmo do
direito citiL_ Lo8.o. não pode ser inM
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cluido no "direito p."iva.do. O àir~ito

soci~l está revolucionando o direito
privaco ... · ..
: O. Sr. Ja.rbas Maro;nJté.o O d:-
reito privado eStá desaparecendo.

O ST. A~:tmemnon. MagaZJ-..ães 
~ .• e a. prova é a revolta. de todos os
civilistas cont:-a. o direito do trabalho~
Basta· ler a obra de Riwert.

O s..q.~ELOI ROCHA - Agradeço
o a.parte de V .. Ex.a, autoridade na
ma.téria. e que vem confirmar meu
pon.to de vista.' A<:r~ento que náo
só .o dL..-eito .do trabalho não se inclui
no direito prtvado. não'só não suporta"
:maJs~ companhia, como sua fõ:rça.
socml e tão grande· que tem in!luen
ciado o di..'"eito dvil, modificando ins
titutos dêsse mesmt> direito. No tU
reJto~ivíl, ~ institutos que hoje já
nao têm carater privado. sob a in
fluência.. sem dúvIda. do CÜl"eito do
trabalho.

O Sr·, Aga:memnon· Magalll.ães
B&sta <considerar o contrato coletivo
de trabalho. '

O SR. ELOI ROCHA - V. Ex.1t <li2
muito bem. -

- O Sr. Jarbas l1faranhão - VOSs:1
Excelência tem tôda razão. Apre
sentei emenda.. nesse sentido.

O SR. ELo! ROCHA -Dizia Se-'
nhor Presidente. que não compreendia.
por Que o projeto não se refere, de
moào."expresso. ao trabalhado:- ruraL
Interpretei, por forma diversa dois
dispositivos do projeto. De um' lado,
acudIu-me ao espírito esta considera
ção: desde que o projeto não exclu;
d& legislação "do trabalho o traballía~
do-r rural é porque o compreende.
~odos· os princípios fundamentais
d~ legislação são extensivos ao tra
balhad?r rura.1. !Oi a interpretação
que del~ em llr~melro lUgar. Depois. eu
.~ z:epeh. porque verifiquei que vá~i()s

lIlCISOS _do ~ 24" não poderiam ter
aplicaçao ao tra,balhaõ'or ru.~l.

O SR.. PRESIDENTE" - Está finda
abora.·· regiment~ da sessãt>,· Estã.
eIlt'etanto. sõ.bre· a Mesa requeri
mento de prorrogaçáo por 15 minutos,
assina,do 'pelos Srs.Sousa Costa e
Daniel Páraco," para. que o no-b!'c
orador" te~ine as consi<ieraÇÓes que
vem expendendo.
. Os Senhores que aprovam o requeri
mento, q:l~iram !evantar~se.

Está aprovado.
~inua com. a palavra o Sr. Eloy

o SR. ELOI ROCHA - Agradeço"
a V. Ex.a, Sr. Presidente, e aos nobres
colegas, a gentileza da prorrogaçã.o.

Verifiquei que alguns dos incisos do
~ 24 não poderiam ser aplicados ao
t.'"abalho :uml. Voltei-me, então, para
outra interpreta.çã.o: a da exclusão'

. total dêsse trabalho. Entretanto, dei
- com um pa.râ.gra.!o cujs.·redação. penso,

não corr&-pondeu à intenção do le
gislador. Na discussão l"'..aVida perante
a Comissão Constitucional. foi rejei-'
·tada emenda do Sr. A1~oma.r Baleeiro.
ficando f:vidente que o projeto não··
pretendia extensáo ao trabaLho rural.
:Mas, a.p6s a redaçã.o final do projeto
o § 25 dQ art. 164" declz.rou, de mod~'
eÀ-pr~sso. que para efeito das ga
rantias e benefícios da legislação do'
trabalho, ficam equiparadas tôdas as·
categorias de trabalhadores. A parte
final dêsse parágrafo é reprodução da
art. 123 eIs. Constituição· de 1934, cam
modifieação havida, não no curso da
discussão do projeto, mas, pelo que
me pareee, na redação.

No dispositivo da Constituição de
1934, a parte fiIlal é esta: "equiparam
se os que exercem profissões liberais".
Entendeu o autor tia redaçã<,-que deve
ria generalizar a s..quiparação, e onde "
o arL 123, da Constituição de 34. dizia. .
"équiparam-se .os que exercem profis
sões liberais", escreveu "equ1param-~e

tôdas as categorias de trabalhadores"'.
~ra, n~o penso que se reconheça

eqUlpa.raçao a todos OS trabalhadores,
para ~feitos da legislação do trabalho
e que, ape3ar disso, ainda se admite a
exc1us&.o do trabalho rural. Para. mim,
sem quere:-, nêsse parágTafo fora.m ·es
tendidos ao trabalho l'ural os prineí
pios fUndamentais da legislação do
trabalho.

Apresentei emenda d-eClarando :t ex
t~nsão. }tO tr~baL'1o ru.-al, Quanto pos
slvel, do par2.grafo 24, com rela"Cão a
alguns incisos. - .

Há princípios que-,· sem .dúvida; de_o
'.:'€m abranger o trabalbo l:ural. Assim,
por exemplo, a igualdade .de saláric
a ~.deniZa~-o .por despedida, o aviso
preV10 e, p:nnclpalInente, 2. assistên~ia

e a previdên~ia social.
Não contente (om essa extensão

propus ainda, na. emenda aditiva 8.
imposição aos empregadores rurais'
e nãocomomedióa de assistência s~la.l
- de uma obrigação particular: quan
do .0 trabs.lho fôr prestado numa. em
p:-êsa nI-""3.1~ e ai exigir-se a pe.-ma
nência do empregado, deve:á o em
preg~do:r p:oporcíonsl'-lhe, como obri-

....
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-gações espe~al.S, casa. alimenblç2.o e
conrliç.óes lügiênlcas a<lequadas.

E' con..."lecida a situação do trabalho
rural Quantas ·vez.es - e isso aoCOü
tece Il3 :maior parte dos casos - o tra
balhador rural ê obrigado a. vi\ier no
próprio est.abel€'dmento do eml>re~
do!', sujeitando-se a condições'de' ha
bitação. de ~limçntaçã.oe higiene, qUe
não são reguladas por lei. mas fica.m ao
·critério, ao a~bitrio total do: emprega
dor. em de.!Satençãoa tudo quanto se
relacione com a. peSS<l3 do trabalha
dor.

O Sr. Daniel Faraco - V. Ex.a dá
licença. para· um aparte? V.Ex.a pre
ten,de que as normas do direito de
traba.lho sej8lm extensivas, "quanto
possível". aO trabalhad<lr rural? Quem
será o juiZ dêsse "quanto' poss-jvel"?
O legislador ordinário? Ou êsse." quan
to possh~el" decorrerá d{) próprIo te~to

da Constituição?
'O SR. ELOI ROCHA - Se. êssé

"quanto possível". fics~-e expresso n~

.Constituição, naturalmente, ser:s d1s..:.
pier..sável. E evidente que lei ol"din~"'
ria fará a extensão ~anto po.ssiveJ;
lU3S J5. h~, na Constituiçã{), a in~
ção de prin.cípiosque se' '-'2.0 a}:!liear
logo. Assim, eu. me refiro, n:l m'inha
emenàa. de' modo especial, aI} a.Viso
préYio. ~ itúiemzação pord-espedida. à
assi$tência 'e pr€vidên~h social. ex-o
cluindo apenas princípios eomo êste. da
duração do traDa.lhO, a 'qual nã.o ]>(>de
ser regulada por forma igual ao do tta-
balho n<lnnal., .
" O' Sr. Daniel Farc.co - Devemos' le

var em co~ideracão as diver~ natu
resã:S d-e trabalhõ..

O SR. ,ELóI' ROCHA .....;... Não digo
• que não se possa n-em se deva :regular

a, duração doS'abalho ruralr mas Que
SlJ.l'l..S no:-mas de\"ern ser cliver~as da
quelasl'elat.ívas ao trabalho em· geral.

No capitulo "Dos Direitos Sociais",
dentre 'os principios que a t.ossa Cons
titUição, inlitando o exemplo de ..ro
das as Constituições americanas, con
ság:'a, merece destaque por certo
aquêle que se l'efel'e à assistência so
da!.

Algmnas emendas a êsse propósito
ofel'eeí.' Náo b3.sts declarar a. Consti
tuição .que a a.ssitê:lCl8, social tem
como objeto a assistência médica., s:s
nitária e hospita.lar, quando, já ,na
Jegfsla.ção ordinária., hã medidasre
lativas à habitação, a.l1tneritaçs.o e edu
cação. Não deveria. o projeto consti
tucional redUZir· ga.rantias ou. bene'fi~
cios já asseguradOs a.os trabalh!'.dor05.

<I

Estendi essa assistência. nã'o' SÓ aO
trabalhadoL'; mas ainda à. sUa' família.

Pensei corngir o 'Projeto. com li.
devida venia. "na pa.rte da previ'dência.

. social. Decla....~ o' art,. 164. no inciso X
do S 24, que esta providência será ins
tituída rned.ian'te<:ontI;ibuição·'igual
da Uniã.o, do .empregador e do empre-
gado. . •

,Não me parece. que caiba. no :~t()

constitucional. 3. indicaÇão de quais os
contribuintes da .preVidência socl81.
e . de que contribuição deva .ser
igual. Lej ordinâriajá eristente~prevê ~
contribuição 'não Só da Uniáo,-<io eIIl
pt:egado e do empregador, mas .a.in~

da de outras pessoas. Assi~ pela.
lei orgânica dos' Serviços' Sociais' do
Brasil, também. os. Municípios e os
Estados. deverão cà1ltribUir,..para ~ ins-
titUições de seguro social. .

Não quero defender o sistema des
s'a lei. Faço apenas referência à lei,
para n-lOstrar que o projeto de qonst~-

_ tuição pretende seja regulada apren
dência social em: condições 'maÍS' des:
fa.voráveis aos empregados do· que 2,;5
existen.tes na legislação or:dinária., ",

Ainch 'no itlCiso referente à previ
dêncta--g~..P.r9puz .a exclusão dOs
acidentes do trab!lIho;--que- Be-eIlCOQ=
rram .a<I lado -dos riscos contra: a· in- --
validez, a:ve1hi~e, a 9geri.~_ e a ~o~.

Pal'a:l'nim, nao- há a ,menor dUvidai.
sõbrE' a iInpossibilidadede colocar· D.o
mesmo plano l'iscas contra 'acidentes do
trabalho e contra a invali:dez;-por
e~Em'Plo. O risco contra o acidente-<lo
trabalho- ,é risco especifico, cuja, re:i;
ponsabilidade. por' ,doutrina .un1ver-
sal,. se atribui ao empregador. . .

Ora, nãO compreendo corno. o p~
jato de Constituiçáo obr-igUe ao em:
Pl"egado pagar umtêrço à instituição
de seguro social que, depois, lhe ind~

nizarã o acidente ..
Por êsse dispositivo, cy empregador

pagará apenas a têl'çaparte da inàe
nização e 2/3 serão distribui-dos pela.'
União' e o eznpregado - que é, 'even
tllalmenté.a própria vítiIna. O dispo
sitivo fere" profundamente ateolia d'J
risco profissional, sl)bre a qual não
se discute. pôsto que universa.lmen.
te .se admite que s. responsabUidade
pOr aci-dentes do trabalho só pode Ser
atriotIÍàa ao emprega<:!or. que ol"g"aC.im
a empresa..aufere os seus lucroS e
<ieve. portanto. suportar os ri.sCos es-
pecificas do tra.ba.lho. .

Por isso. propu.z a eJt:cl:JSão da re
1erêricia "acidentes do tra.balha.... ao
lado dos riscos contra invalidez.' con
tra. 'a velhice; mas. em. compe~.
o!er~ emenda' aditiva 1)9.;;30 Q.ue ~
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declare. de modo expresso. na Consti
tuição. o prlncípío do risco profissio
nal, por esta. f,arma: .. a responsabilida~

ãe das emprêsas pOr aciQentes· de tra~

balho, nostêrmos em que a lei de
tennL."ar. ,,' Fúi força<io a essa re$
trlção - nos têrmos em oue a lei de
terminar - porque. como é sabido.
.:1 indenização de acidentes não é re-,
lJal:':lção .total do dano ~ é uma reil3Xa.
ç§.o qUe tem o ca..."'áter de transação le
gal, onde cada parte cede um pouel)~

o empregadonáo' recebe•. na. indeniza
çã0' a equivalente do cano. Só uma
parte é paga peloempregadol'. De ou
tro lado, o em~regador assume a res
ponsabilidade, em casos em que pelo
<iir'eito comum.,não a terib.. Por isto, a
parte final de'.minha emenda.

Àincla U9 tocante à previdência so
dai apresentei outras e.'ne1;ldas: uma
propondo que os ftmdos das institui
çóes de seguro social' .náo' .possam ser'
desviados de sua !ínalidade. t emenda

.que Pode ser estranha no tê~to ,do
-projeto· Constitucional. Pode parece.t,
à primeira. vista. que seja matéria de
lei ordinária. Mas, se me afigura:.àe
t~l '!"elevã:-neia êste princípio que, pro
ponho seja êlé lnsc:ritoelll nossa. Car-
ta. Magna.. . .

Não é preciso deznonstrar que. en
tre nós, instituições de seguro social,
bem ou mal dir.lgidas, têm ene:::uni
nhiao 'pa-ra -fins defetlsáveis mas
estrazilios aos. benefícios SOciais. re.;

. curso::;" por elas anecadados. Nâo
compreendo. por mais, que, abstração

~ feita das· reservas absolutarne:lte n~
-eessálias. possa uma ibstituiçác ele
segUros Meíais ter aisponibilidade~.

São tantas as necesidadef, dos tra
balhadores, e de· suqs' ÚUI'..l1ias que
nã.o admito. náo presumo a possibili-
·dade cie sobras. . .

O Si; Daniel Fai"aco - V. E..,:.:l.
proporia, então. que os fundos das
tnstituições d.e pl."evidênciasocial fôs~
sem empregados, por' exemplo. no
incentivo da produção? Não é essa
.a intenção de V. Ex..'?

O SR.· PRESIDENTE - Está fin
d~ 3. horà da prorrogação. Há outro
TeC)uerimento, assinaclopelo &-. Pe
dro Vergara... no sentido de nova pI"Or
l'Ogação por 15 minutos.

Os Senhores, que o aprovam quei
l'a.m levantar-se. (Pausa.)

Está aprovado.
O SR_ ELóI ROCHA - Muito

obrigado aos nobres' Representailtes.
a quem prometo não abusar demais
d~ atenção com que,.me hon..T1lnl.

o Sr. Acúrcio Tórres V. Ex.a.
não está abusando: ao contrá:'io, nOS
proporciona grande prazer. (Apoia
dos.)

O SR. ELÓ! ROCHA - GenerQSi
dade dos ilustres colegas. -
. Prosseguindo, SI". Presidente. devo
declarar que medit(!i sôbre a restri
ção que a emenda poderia CO:l.ter e
não' vacilei em dar~Ihe caráter abso
lutO. Fera dos obiHiYCS de assistên
cia e previdência soéial, nenhum re
curso arrecada-do poderá ser aplica
do.

a S:-. Jarbas lIfa.anhão - V. Ex.a
tem tôda a razão.

O SR.. ELO! ROCHA - Os em
préstimos que as ins1-ituições de se
guros sociais podenl f~er devem en";
dereçar-se aos segur:ldos, mas isso
nü'o basta-:' é .preciso que os objetivos
ainds. sejam os da as~!stência e pre-
vidência social. .

O Sr. Jarba.s 1Ylar-r..nháo - Perfei
tamente.

O SR. E1,.ól ROCHA - Assim. o
segUrado de instituiçãc. de seguro so
cial. para fíns estl'anhos à· assist~n

cb e previdência ~ão pode pretender
empréstimos. ~sse. o objetivo de mi
nhaernenda. Por que? PO!"que são
re~urso:s- arrecadados precípuamente
para ~sistêr..cia e p!"évidência social.
Não se compreende sejam desviados
disso, na minirila parte. Comprendo
um pouco a atra.ção !ta' renda, !nas
nâo compreendo, de todo. que exista
numa~ instituição' dessa na.tUl'eZa, a
a 'redução da renda. Não há. renda
Que- OQuivale :lquilo Que pode dar ao
segurado. se a de aplicaào. o recl.1rso
:urecadadopela instituição de ·segu
ro so~ial. E'. o ~áximo que pode
pretender uma instit~~i-:::ão de seguro
soCia!. Não tenho s6bre isso a me-
nor düvida. •

Sou radical neste ponto: a proibi
çio deve ser absoluta. e de\'e co.nstar
da Constituição. para que. ama.r..há,
a 1:el:l,taçã-o náo nos liata às portas e
não se conceda, no particular, coisa
algUIna.

O Sr. Dc:n;i.el F:::raco - Mas, note
V. Ex.n. que as rendas arr~adadas.

as contribuições recolhidas. devem
ser apllc!1das de forma a niio com·
prom.eter seu caráter de r.eserJa. pa
ra ntendera futuros· bene!ícios.· E'

'mUito sedutora-a a~ I;umcntação d~
V. E..,:.:l. CenaI:lente a preferência
se impõe de maneira muito forte.



O' SR. ELOI ROCHA - Se são
reservas não enten.do que, dada sue.
nat~, possam ser aplicadas em
outros rins. Devem permanecer reser
vas, prontas para. ateI1der a sua des
tinação.

O 'Sr. Daniel Faraco - Precisa-
~ente, porque se 'devem conservar
como reserva.

O Sr. Brochado da Rocha. - Dese
ja V. Ex." .agravar ~ ônus q:ue)ã.
~:ecaem sôbre os pró!Jnos contnbum
tes? isso seria. fatal.. se -empregasse
mos tôdas as- reservãs a juros bai
xos.

O SR. EL61 ·ROCHA·- Enquanto
as ;",stituiç.ôss formarem as suas ren
àas com a. aplicação dessas reset'Va.s,
ass~dos esta.rão passando necessI
dade. Esta. ~ a situação que quero
evitar. Não se deve aguardar a for:
mação de renda, quando há - iss~. e
fóra de dúvida - necessidades inadU!.
veis. Se as necessidades dos tl'abalha
dores segurados estivessem atendidas,
então sim. admitiria o desvio;· mas se
são inadiáveis, como no nosso caso,
não compreendo. Entendo _que se
bUSQUe aumenta!" a arrecadação. mas
não admito o desvio dos recurSos re
colhidos. E'. inútilarreca.da:- para tles-
vi~. "

O Sr. Brochado da Rocha. - Há.
uma necessidade maior: a de formar
reserva. ma.temá.tica capaz d-2 fazer
frente. aos encargos dos Institutos. A
fo!'macão dessas reser>as se faz à
custa do emprêgo de capital a juros.

O Sr. Daniel Fa7aco - Nãõ C011
Co!~O com V. Ex.o.
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mas que pululam de desajustam~toS'

sociais entre nós. A assistência social:
é obra eminentemente educat:va. E';"
portanto, obra de valorização do· ho
mem e de respeito à sua person:l.ii-
dade. .

O Sr':"Daniel Faraco ......: Isso nào Se
discute .. Discute-se a formação de re
servas.

O Sr. Jarbas Maranhão .. -. A forma
ção de reserva' desviaàa pa.ra· outros
fins· não se entende. Agravando os
ônus. estamos a. pr.~cisar.de escc.las,
PQis, repito, o desajustatIlf.U1o~~ial
""ermina em nossas cidades. tal o oau-
b • •
pe:rlsmo.

O SR~ ELÕ! ROCHA Olltn
eme..""lda. alndà quanto à previdênc:~
social, por mim apreséntada. diz ·res
peito ao limite mínimo de a~osenta
doria. À primeira vista, pod-e:i. ~are

cer insignificanteêsse dispos:tivo que
proponho-s.eja-.!ncluido na Coostitui
cão. Nossas ipstftw:ç6es--de· segm:o_ sg:- ~
~ial nã.o estabelecem limite minL~o, de: 
modo Que, feito o .cálct;lo da aposen
ta.doria. .devida aot.."3.bafuadol' :uva-'
lidado ou v·zlho. não basta essa im_o
portã.ncia para a sua manutenção. A
mesma razão que existe para i) saIã
rio mÚ1imo vale para a aposentadoria
mínima. Assim como· a Constituição
entende necessário ·proclamar o prin:
dolo do sa~úrio minimo. capaz -ae as_o
se~rar a subs:stência do trabalhador.
e de sua. família, conforme· as condi- .
ções régionais, também pelo mesmo- •
fundamento, deve ser proclamaao o:
da. a.posentadoria mínima.· E' verda-
de que. aposentado, o trabalhad.o::
tem uma ou outra das suas· necessi-

O SR. ELOI ROeH..-\. - Peço aos da.des· essenciais reduzidas, talvez o
nobres apa...."i.eantes que me p:::rmi~.m transporte, talvez. o vestiário. mas. ~m:contiImar, porque meu tempo e 11lui-·
to limitado. compensação, outras cre5i:em, .l:?0mo,

. A por exemplo, aquelas que se relerem
• O Sr. ~a.mel Faraco -. penas U!l}lt à higiene. l!: se- não pode. ,,;,ver :q.o tra-

ooservaç,.ao. essas reser; as· podern~ balll0 com o mínimo, como poderá. 71-
ser emp.egadas ou em 'O_DS .;ie con!)u ..- ver fóra do trabalho, il1vá.l:do. se:!'!" -
mo, ou, em bens de produçao. Vossa êss' minimo? .
Exce1ênc:a está defendendo que· el'l,s ~ .
~ empreguem, apenas, em bens de Redigi ainda outra emenda a.o mes-
consumo, e isso é muito perigoso. mo. dispositivo: aos que se reformam

O Sr. ':arba.s MC!.rem.h.ão -- Tenho l:1 ou se ..aposentam por tube~culose. QU-
impressão de que a discussão perswte lepra, deverá ser asseguraaa aposen-
porque a assistência, entre nós. e fei- tadcria ou reforma. com as vantag~&
ta por· processos empíricos. Não 5t' d:: emprêgo. ou do. cargo, ou do
prática assistência racionalizada. mas posto.
puramente paliat:va. A apUcaçã.o d:ls O' Sr. José VareZa - Há. dias, numa
reserva.s exclusivamente p:u-a os pro- reunião de médicos nacionais, ouvi a
cessas assiste~clais se 1nlpõe. Estamos. conferencia do DI'. Rafael de Paula
ao !Jrecls::.r, no Pa.í&, drt criação de inú- Souza sObre assunto de tubereulosl:.
meras obras doe assistência sxial mo- Para- essa reunião convidamos os con-
.derna, Ql!e se adaptem n tOdas as fo:· gress:stas :nécUcos; ali .comparecera.m
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·apenas seis. Levantamos então o as
sunto d~ Que. muitas vê2es. o funcio~

nário tuberculoso vai a exame. e apo
sentad,p e não dispõe. mtretanto. ç.os
precisos cuidados. pois os seus salá
rios ficam reduzidos.

O Sr. Dioclécio Duarte - Vão se
constituir num foco de contãgio para
a fam.illa.

O Sr. José VareZa - E' exato. sem
assisténcia em casa, em um ambiente
melhor. vai piõrar de' situação. cons

"tltu1ndo veiculo decontá.gio para' a
familiar

O SR. EL6I ROCHA - Realmente,
o econômico é um dos aspectos da as
sistência aos' tuberculosos. Não é
exagero Soe dizer que. no Brasil. a tu
berculose é flagelo nacional. Um dos
processos. um dos meios de assistir' ao
tuberculoso é. sem dúvida, assegurar
lhe apcsentadori..9. ou reforma com
vantagens integrais. Na le~slação

re!erente ao funcionário público há.
tal dispositivo. Mas. essa legislação
que. no regime atual. obriga aos Es
tados.- não mais poderá obrig2.r. de
po:s da Constituição. A menos que se
inscreva no texto COllStitucional o
princípio. Cada Estado. cada Muni
cípio vai ou não. a seu a.rbitrio. ins'=-
cre"Jer êsse princípio. . Para que Soe
faça. por fõrca. a sua extensão aos
Municlpios e Estados, foi que prooi'1s ti.
"emenda.

E' claro que. se a Constituição am
para, o funcionário público. pela mes
ma razão deve proteger o trabaIl1.a
dor em geral. Assim, a minha emen
da abrange as reformas de militares
e aposentadorias de funcionários da
Uniã.o,· dos Estados, dos Municípios.
bem como as aposentadorias dos tra-
balhadores em geral. .

Meu tempo está a findar. Apresen
tei dezenas de emendas sôbre a par
te relativa ao trabalho. sem contar
outras tantas SÕbr'e o Poder Judiciá
rio. Por certo. não poderia justificá
las agora.

Vou redu.zl.r. minhas palavras à cri
tica e. à just1!ic:.ação já feita. Digo.
em suma. sem desconhecer os esfor
ÇOs da C<lmi~o Constitucional e os
méritos de 3eus ilustrados membros.'
que. em muitos pontos, o projeto m~
causou decepçÓ"'..s.

Sei que a culpa não é só da Co
missão. mas. rembé:n. nossa, de cada
um de nós. Parece-me que o pró
prio plano àe elaboração do pr.ojeto
foI mal traçado.. A Comissão, preo-

cupada em dar conta de sua. tarefa,
levou dois meses a discutir. quase dia
e noite, o projeto de Constituiçéo.
O plenário das A'>Sembléias teve. só
mente. vi.l..J.te dias Dara apreciá-lo; A
Comissão era pequena demais para.
fazer a. Constituição, e demasiado
grande para elaborar o prÇljeto.

O Sr. Caires de Brito - Já O di
Ziamos. antes.

O Sr. Acúrcio Tõrres - V. Ex.& não
sabe com quanta stI.tisfação ouço sua
critica, porque ela é acompanhada
também - fora a minha pessoa 
dos, louvores que bem merece a Co
missão. A critica de V. Ex.a.. portan
to, se contém nwn ponto de vista

. real.

O SR.. EL6I ROCHA - Obje
tivamente. Reconheco os méritos da
Comissão. Li os tra-balhos publicados
no· Diário da Assembléia. Vi os es
forços da ComL,:,§ão' e como foi ela

, inca.nsável. Admirei a cultura de seus
componentes. Mas· o plano do traba
lho, a meu ver. foi falho. -

O Sr. ACÚTC:O Tôrres - Como acen
tuou o nobre orador. a Comissão ·era
grande demais para discut~r o pro
jeto.

O SR.ELÓI ROCHA - E pe
quena demais para fazer a Consti-
tuição. .

Mas', o'que mais me alarma não são
as falhas do projeto, que são gra
ves: e, sim, a: quase impossibilidade,
em que estamos. agora., de corrigi-las.
Não sei se. nêsses quinze dias que u.
Comissão tem, a partir de amaD.hã.
para estudar emendas e sObre elas
~pinar. poderá dar conta da iI:lensa
tarefa que lhe cabe. Não sei também
se. na votação que se .vai proceder
logo depois. poderemos amc.a achar
uma· solução satisfatória, acertar o
caminho.

Chego ao fim desta minha crítica
ao Projeto .. ~ .

O Sr. Brochado da Rocha' ~ O
nobre orador o faz. encerrando bri-
lhantemente,a discussão.' .
,0 SR. ELóI ROCHA

f' não quero deixar-me trair pela
emoção. que sinto nesta tribuna.
maior a esta hora, quando. embora

vasio e com reduzida assistência, sou
honrado pela atenção total e generosa
d,os Srs. constituintes presentes.

Por. isso, peço llcença para ler a
conclusão do meu discurso:
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Na. parte em que o examinei cont
mais vagar - a do -trabalho - o pro
jeto não a.diantou quase nade. em re
la.ção à "Con~..ituição de 19~. Repe
tiu os I!1~mos defeitos e ,1ntroduziu
novos., -

Estes doze anos. com as niultifor
mes manifestações cia. crise universal,
nenhuma' sugestiio t:::-omt.eram.

Só aqui e ali revels o projeto al
guns pruridos de nova ordenação so
cial. Mas. logo, deL~ ver· que não
sabemos o que queremos. .

De resto, conforma-se esta atitude
com . outra, de extensão mundial. O
gênio humano, que 'se sobreexcede
nestes dias,. e que já não vê os limi
tes de suas fôrças. destru1doras, 3.<:2.
nha-se e desaparece, como POl' encan- '
to. diante das' tarefas de oonstrução.

o que poderemos, na verdade, avan
çar sôbre a.s insUtuiçóes de amanhá?

Pressentimos que não são .somente
as condições materiais do mundo -que
.tomam nova direçá<l.

Hoje. mesmo, apenas no comêço de .
uma profunda. transformaçã~socia.l.
não encontramos. sequer para. o mo
mento, fórmula que dê ao tra.balho o
lugar adequado à sua função na socle
4a.de.· Adequado. principalmente, à.
sua natureza de expressão da per-
sonalidade humana. . I

. Só um principio,·temos como certo:
qualquer que seja, no futuro, a es
trutura social, econômica ou nolítica.
nenhum valor ela. terá; se unportar
o perecimento da dignidade da pes
soa humana, com seus direitos es";
senciais.

Srs. Constituintes.
Sa.bemos Que não estamos 'legislando

para mUito tempo. ,
Contentemo-nos.. pois, com Uma

Constituição que sirva ao momenta
de transição. .

Mas. que istO não signitique con
form1smc com qualquer Constituição,
sem atenção a. ·seu conteúdo.

Afugentemos êste pensamento que
se su.."reende, às veze~. em muitos
espfritos: o que estamos elaborando
uma. Constituiçã.o, exclusivamente pe
lo luxo de opulentar a nossa literatu
ra politka com uma. palavra. que r.ão
tem sido de mo conente,.

Afugentemos o pensamento de que
a Constituição será promulgada, para
não ser cumprida.

Ainda é tempo de reagir. De rea
gir. p:-incipalmente. contra a. insensi
biI1c1ade CUante do receiado f~.

De uma. parte, B. ComIssão dos :37,
cuja, dedicação énotórla.. e que 00;;].ta
em seu seio, expre5S0es de nossa. cul
tura, e, de outra parte, esta· Assem-

l>léia. que .é. verdaàeiramente. ne.cio
nal. ainda têm oportunidade de retifi-
car os erros coü:letidcis, ...

A nação ainda tem esperanças.
Se fôr ~eciso, vamos. 'Come.;ar de

novo. Sem. vaidades, nem paixões..
Sem.outra vaidade e sem outra." pai

xão que a de . servir a . êste altfssirile>
mandato de representar a nação, e
não interesses de outra qualquer or
dem, na feitura de sue. carta Magna.
(Muito bem; m.uito bem. Pal.ma.s. O·
orador é vivamente,. ciZmpTimentado.)

(Durante o disêU.~enhor
Eloi R~ha, ass-llme a pTesid.ência7

o Ser.h.or Rui Almeiàa7 4.° Secre-
târio). - .

O SR. PRESIDENTE; - Está fin
da a ho.::ÍL da. sessão: vou levantá-la,
designando ·para a de 'amanhá, a se-
guinte .

ORDEM DO DIA

Cor~~-~u~sâoúnica do
requerim-ento n. o 30, de !94~;-só11cltan-·_··
do ao Pode!' Executivo iIÜormações só-
bre o 3.:ldamento das realizações eIIl~
preendidas em Alagoas pel!:J. Compa
nhia Hidroelétrica .do Sá<> Francisco.
autorizada. a organizar-se PelCLDecre-
to-lei n.O 8.031, de 1945. '
_ Discussão única do requerimento nú
mero 136. de 1946, solicita.ndo a nomea
ção de uma comissão de parlamentares
para examinar, com urg.encia no local,
a situação do pôrto dI': Santos. São
Paulo. em face. dos últimos aconteci-
mentos·.. '

Discussão única dó requerimento nú':'
mero 48. de 1946, Solicitando informa
ções ao Poder Executivo sôbre a apli
cação do art. 19 do Decreto-lei que
instituiu o Fundo Nac1o..'1.al de Pl'ote...
ção à Infância e bem 9.ssim sõbl"e os
di::-positivos· da. Co~titu:ção de 1934.
referentes ao assunto. .
Di~cussão única do requerimento r..ú

me:--o 22, de 1946. solicitando irJ'or
maçe>es ao Poder Executivo. por inter~
mêd10 do 'Ministério c!3. Justiça e Ne
gócios. Interiores, s6bre :Jagamento de
gratificações a juizes elclk"'\rais·nos Es·
tarlos e aos pre!l3rad<:>res das eleiçóe$
de ~ de dezembro úlClno. .

Dls.--ussão do reqUe.limento· n.o '40.
de 1945, pedind<l se co.Q3igne em ata.
voto de regozijo pela ~hegada do· pl1~
meiro t1'em. conduzindo minérios," a.
Volta ·Redonda.. . .
. Discussão única do :teq11i.rimento nú..
mero 44. de 1946, S<l1icltando 'sejam.
encam.inl".l:ada.s ~o Poder Executivo su
gestões- s6bre- med1dS.S a serem toma
das Para debeJação da crise econômica_



D:.;;:u~são única c.a ia.:l.caçã·) nú
mero 9-A. de 19!6, sug:~rindo que se
rep:-esente ao Poder Executivo, no··
sentido de serem propos~s meàidas
urgentes de ordem eco:l.ômica_

Discussão única da indicação nú
mc:o 32-A. do;;: 1946, -sugérin.do ao Po
der ExecuLoivo medidf's a serem tom~
das, com lli"gê:1Cia., para desobstrução
àos ca.:1aís que ligam as lagoa.s "Nor
te" e ·'Manguaba". no Estaào àe Ala
goas, inclusive a assinatura de um·
aeõrdo entre os Governos da União e
ào Estado, para execuÇ'âo e consen'a
ç5.o das obras.

Dis:ussáo time3- ·da indicação nú
me::'.:> 29-A: de 19<;6, que propõe s~j:i.

dc:saprovado pela· Assembléia Cons
tituinte o ato do Pode::: Executivo bai
xando um D~creto-lei contra o dir~i

to de greve; e sejam pedijas il".for
mações s6b:e os moth·os da prese:~ça
dos agentes da Ordem Política e So-·
c:al nasass-embléias dos ;3i:;ctics.L03.

Discussão única àa indicação nu
mero 37-A, de 1946, que indica ~ej:l
sugeTida ao Poder Executivo a tran::
fe:!"~ncia do ace:!"vo da .. A Noite" pa
rá o Instituto N-acio~l do Livro e
abolição imediata dos impostos que
gr3.....am a importação do liv:,o estran
g~iIo.

·Di.sc~são única du inri.icação tia-
mero H-A., de 1946, sugerindo ao PúJ~r"
E.."l:eeuti'\'o , providências p:l:!"a paga
mento iroerliato de indenizações de·...l
das às fs:m.ílias das vitime.s cio d~.s
t:'€ !e:oroviãrio,ocorrido em Sergipe
no dia 18 de r.a:uça p. p.

Discussão única do requerime:n.to··
n,o 71, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, com a má
:dma urgência, sôbre as desp~ rea
lizadas~ até agora pelo InstitUlto Na-·
cional do Sal, com o pessoal e a ins·
t31ação do seu escritório, inclusive qa
Diretoria da fábrica da companhia
Nacional de Alcalis, no Estado do Rio.

DiscussfJ.o única do regmamento·
n.o 20 de 1946. :rolicitando a interfe-

- rêncià da Mesa da Assembléia junto'
ao Ministério da Viação e Obras Pú
bllcas. por meio de oficio, sugeri:l.do·
seja notificada a Leopoldina Ra1lway•.
encarecendo~sea necessidade de ele~
tI'ificação de sua ferrovia, com a pos·
sivel urgência.

Discussão única do re~ueriment(>

D.o 66, de 1946, Que solicita ac Pod.er·
Executivo informações sôbre o mon
tante das 1sen;Oes de direitos adua
neiros concedIdas entre Março de 1938
e OUtubro de 1946, inclusive as que 0,
foram baseadss no art, 107 do Dec:-e-
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.Di~ussã.o ú!ÜC3 do req1le:-imento nú
mero 62, de 1946, solicitando infonna
ç5es ao Poder ·ExecutIvo sãme as me
didas tomadas ou a'serem tomadas com
Jelaçá<> ao problema dos nossos trans
portes marítimos.

Discussão única do reque:,imento, nú
mero 21, de 1946, sollcH.s.ndo ql.:.~ a
Mesa da As~embléia otiCie: a(.j Prefeito
d<l Díst:-ito Federal, solicitando suas
provlqências junto à adn:iJástração da
Comp~nhia Light an~ Power. a finlde
q~ s~J~m tomada:; várias medidas que
beneflcl~m o .$ervIço de t!"3l1sporce de
~sagel!os.de bcndes.
pisc~são única ào requerim€!lto

.11; 63. ·ae ...1946, re~uerendo seja suge
rldo, pela ~esa da Assembléia ao Po
der Executivo, o estudo e consn-ução
d~ duas pontes sóbre o rio São P:an
~::J~o;· uma ~gan:io Joaz.eiro, no Es
taco da Bahi:i. fi Petrolina,' em Per
nambuco; e outra. neste último Es
tado, em Jatinã.

Discussão única. do requerimento
D.o 46, de 194.6, solicita.nôo medidas
do. Poder Executivo' tendentes a InO
bUizar todos os recursos e meios ,je
transporte àísponfveis nos Estados do
Rio Grande do Sul, Santa Cutarina e
Paraná, para da: vasão ao escoamen
to. da safra do milho; e concessão de
])nt?ridaü·e para o t:'ansporte de c€
n8lS da.s. zonas produtoras aos cent:-os
consumla.ores.

Discussão únic..<t do' :reauerimento
n° 42. de 1946. pedindo a Últerferên
cia da Assembléia Constituinte junto
à~ Poàer Executivo para que seja con
Slde=ado válido para os próximos pici- ~.
tos estaduais e municipais o alista
mento voluntário sob o qual se rea!i
2lU'am as eleições de 2 de Dezerob~().

~ussão única do. reqUi:'rimentú
n.0 69, de .1946, solicitando ao Poder
Executivo a revogação do decreto ·que
pro!'.!'oga l)or maIS um ano o mandato
das atuais diretorias das enticades
s'ndicais. .

Di.scussão única ~ do requ-:!rim<:Uto
n.o 73, ,de 1946, solicitando ao Poder
Executivo informações po:' intermédio
do Instituto Nacional do Alcool e do
Acúcr..r, qual o "stock" de 3.cúcar'exis
tente nas usin:ls produtoras e no co
mêrcio encarreglldo da distribulção.
DiscUs~ã') única do' requ':;:.:ment')

n.0 65, de 1946. solicitando ao pc-jer
'Executivo à. rem~ssa, ã. Assembléia, do
cxt:ato da con~ corrente do Oovêrno
Federal no· Banco do Brasil. relativo
300 f1Danc1amento especial· do algodão.
no perfodo de 7 de· outubl'O de 1944
até a. presente data, bem como do pro
cesso n.e 183-45, da Comissão de Fi
nanciamento da Produção.



to-lei n.O 300, de 24 de peVereiro de
i93S.

Discussão única do requerimento
n.o 91, de 1946, solicitando seja. infor
IIiado pelo Poder Executivo o ~da

"menta da construção da. Estrada de
o perro de Mossoró; o mater...a1 de Que
esta dispõe; despesa com seus !uncio
nálios e operários; se () Govênlo tem
recebido rec!amat;ões...contra a sua ad-

"00 mintstraçáo •
.". .

Discussão única ds. indicação nú
mero 36-A, de 1946, pedindo seja. su
.gerida pela Assembléia o Constituinte
ao Poder Executivo a necessidade ur
gente da criação da cadeIra. de Tisio
logia. nas Faculdades de Medicina do
país. .

Discussão única do requerimento
n.o 129. de 1946~ solicitando a. nomea
ção de' uma ComiSsão de 8 membros,

_incu!l1.bida de estudar a influência. na
. economia nacional, das tarifas alfan
degárias.

Discussão única da indicação nú
mel'O 35-A, de 1946, pedindo seja su
gerida ao Poder ~ecutivo a conclusão

'.- da CODstrução de trechos de estradas
d~ Ferro no Estado .da Bahia..

Discussão única da indicação nú- .
mero 3S-A. de 1946, sUger~do ao Po
der Executivo proVidêneúls para a. re
tirada do casco da navio "It~carã" e
do tubo de sucção da draga "Bahia",
·que estão obstruindo a barra do POrto 
-de Ilheus; e dragagem da mencionada .
barra e do canal destinado P. nave
-gação.

Discussã.o '':mica da indicação núme-
o.ro· 52-A. de' 1946, solicitando se cons

titua uma Comissão para. apresentar
su:;estões ao Govérnc no sentido de
se Uxar a data elo descobrimento do

. Bl"aSll, com parecer àa Comissão de
Estudos das Indicações.

Discussão única da mO'Ção da baú-
o -cada 'comunista, solicitando que oPO
. der Executivo tome as Xliedidas ne
" cessárias. para mOdificar ..as atividades

_8J:lti-democráticas de autoridades a
êle subordinadas.

Discussão única do reque.'imento
n.o 202, de 1946, solicitando seja. no
meada uma comissão de .5 membros,
.s. fim .de serem apuradas irregulari
dades havidas nos leprocômios. bem" •
".como :lo verdadeira situação dos le.
prosos.

DeiXa..""2.tn de compa.recer 59 Se-
nhores RepreseDtantes: .

Pa.rtido Social.·DemOC7'~.

Amazonas:
LeopoIdo Pe-.res.
Pereira da Silva.

Pará:
~ Nelson Parljós.

Moura CarvaL~Q.

Maranhão-:
Jose ~eiva.

P'..auí:
. Sigefredo Pacheco.

Ceará:

Frota Gentil.
Rio Grande do Norte:

Valfredo GurgeL
Mota Neto.

Pêl·n:~mbuc.o_:..
N ovais Filho.

. Os-va.ldo. Lima.
Costa Pórto.

. Ulisses Lins ~

Pessoa Guerra.
Alago~s:

José Maria.
Sergipe:

Leite 'Neto.
Bahia:

Altamirando Requião.
Luiz Barreto.

.' Espiríto Santo:
Atilio Vivs.qua.

Rio de Janeiro:

Pereirà Pint.o.
Amaral Peixoto.
. Minas Gerais:.
Levindo Coelho.
Benedito Valaciares.
Rodrigues 5eabra.
WelllngtQn Bra.ndão.
Joaqu1:n Libânío.
José Alkmim.
Mílton Prates~

São Paulo.
Go!redo Teles .
SilVio de ·Csmpos.
João ~.bdale..
Sampaio Vidal.
Alves Palma.



Goiás:
PedI'o Ludo'Vico.
Dario cardoso.
João d;Abreu.

Mato Gross():
'Martirlisno Araújo.

l?a.n.nã.:
Ls.uro Lopes',

S:mta Ca.tarlna:
AltaInh-o Gllimarães,

Unt50 Democrática Nacional

Piam:
Coelho Rodrigues:

Ceará:

Gentil Barreira.."
Leã.o S~p8.io.

Rio Grande da Norte:
Aluisio .Alves.

AlagOas:
Freitas cavalcanti.
Márlo Gomes.
Rui Palmeira.

sergipe: .
Wa1tel" Franco.
Leandro Maciel.
B:erlbaldo Vieira...

Bahia:
Aluisio de Carvalho,

Distrito Federal:
Ramfl.t.on NogueiJ:&.

.M1nss Gerais:
José Bonifácio.

S~O Paulc:
Toledo Piza.
Aureliano Leite.
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Rio Grande do SUl:
. Osório 'l'uiutl.

Partido TTabaZldst~ BrasUefTo

Amazonas:
Leopoldo Neves.

Distrito Federal:
GUl'gel do Amaral.
Segada~ Viana.,
Barreto Pinto,

Rio de Janeiro:
Abelardo Mata.

São Paulo:
MB.1'condes Filho;
Berta Condé.
E~bio Rocha..

Partido C011..unista do Brasil

Rio de Janeiro:
A1<:idesSabença.

Rio Grande do Sul:
Trifino Correia,

Partido Republicano

São Paulo:
Altinó .Ànmtes,

Partl..do PopuZa:1' Sindicalista
Ceará.:

Olavo 01iveir~.·

Bahia.:
Te6dulo Albuquerque,'

Partido Dtmiocráta Cri8táo
São Paulo:

Manuel Vitor.
Lev-anta.-se a sessão às lS horas

e 30 minutos.



96.8. Sessão, em 3 de Julho de 1946
Presidência do Sr. Laura Lopes, 2.° Secretãrio,' Georgtno ADelif"..o. 1.1)

Secret1.Tio e Melo Viana, Presid.er.te. .

A 14 horas comparecem os Se-
nhores:

Partido Social Democrático

Acre:
Hugo Carneiro.

Ama.zonas:

Valdemar Ped;'osa.

Pará.:

João Botelho.
Fim:

Areia. Leão.

~:

Almeida Monte.
Osvald'J Studart.
Raul :Barbosa. .

Rio Grande, do Noite:
- José Va.rela.

Paraíba:'

Sa~uel DUarte.
Pernambuco:

Aga::neronon Magalhies.
Oscar .Ca.rneiro.
_ Sergipe:

qra,co Cardoso ..

Bahia.:

Aloisio de Cast:o.
Regis Pacheco. .
Neg'!"eiros Falcão.
Vieira ne Melo.
Fr6es da Mata.

Espírito Santo:
Ari Viana.
Eurico sales.

Rio de Janeiro.

Carlos Pinto.
Getúlio Moura..
Reitor Collet.
Bastos Tavares.
Acúrcio 'I.'ôrres.

Minas Gerais :
Juscelino Kubitschek.
Bizs-Fo...-tes .'
Duque de ':&resquita_
A.ugusto Viegas.
ROdrigues Pereira_
...\lfredo Sã..

São Paulo:

Gofredo 'reles.
Martins Filho.
Ronório Monteiro...

Paranâ:
P.,oberto G1a.sser.
Lauro Lopes.
Gomi Júnior.

Santa Catarlna:

Nereu Ra.mos.
Adel"ba,l Sava.
Roberto Grossernbacher ~

Rio Grande dQ Sul:

AdrOaldQ Costa..
Dâmll.so Rooha.
Daniel Faraco.
Manuel Duarte.
Bittencourt Azatnbuja..
Nicalau VergueU-o.
Mércio Teixeira.
Heroillo AzambUja.

União Democrática Nacionc.l

Ama.2O'D.as :
~veriano Nunes.



. Piaui:·
Matias Olimpio.
.sosé Cândido.
Adelmar Rocha.·

ceará:
plliúo Pompeu.
Fernandes Tá.vora.
Paulo Sarasate .

.Egberto Ro;:U-igu~s.

Alencar Araripe.
Edgar de .Arruda.

p3ll"afua:"
Adal~erto Ribeiro.
~linio Lemos..
Fernando Nóbrega.

Ba.hia:
Juraci Magalhães.
Alberico Fraga.
Rui Santcs. .

iEsl)irito Santo:
Lms Clâudio.

- Distrito Federal:
.JurancUI' Pires.

Rio de Janeiro:

Soares Filho.
" Minas Gerais:
-Monteiro de Castro.
"Gsbriel p~s_
L..~o Leite.

São Paulo:
Mário Masagão.
Plínio Barreto.
Tcledo Pua.

Goiás:

Domingos Velasco ..

Mato Grosso:

Doler ~e Andrade.

Pa"T'tido Tra.balhiita. Brasileiro

Minas Gerais:

Ezequiel Mendes.

Partido Camunista do Bras;!

.Ball'ia=

Carlos. Marlghe1a.

DistrIto F'ederd:

.Joã,o Amazonas.
·.MaU1"lcio Grabóis.
Batista Neto·.
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Maranb.ão:
Rio de Janeiro:

C1sudino Silva.
Alcides 'Sabença ..

São Paulo =

Jorge Amado.
Caires de Brito.

Partido Republicano

M1nas Oel"ais:
Lino Machado.
Felipe Balbi.

Para:lá.:
Munhoz da Rocha.

Partido Democrata Crntiío

Pernambuco:
Arruda Câma.ra.

Pa:ri:ido Republicano Progre$Si:stc::.

Rio Grande do Norte:
Café Filho .

.Partido Liberta.dor

Rio Grande do Sul:
Raul Pila.

O SR. P~SIDENTE - Achando
se lJres~ntcs' 89 'Senhores Represen
tantes. declaro aberta ·a sessão.

Passa-se à leituTa..da ata da sessão
·anterior.

O SR. HUaO CARNEIRO 0.° Sll
1Jlente. servindo como '2.0 Secretario)
lJrc....--ede à leitura ·da a ta. .

O SR. FRE5IDEl\'"rE -- Em cllscus
sã.o a ata.

Comunico aos Srs Representantes.
que deixou de- constsr 6.::1 ata lln1lre8
sa, o encirrR.·'llent,~ da discussão do
-proj-eto da Const;l'tnição. em 'segll!1do
turno, :e~etuado ·ont1"'1ll

O SR. LINO MACHADO - Senhor
·Preside.."'lte, peça a palavra.,sôbre a
ata.

'O' SE • .?RESIDENTE - Tfm a pa
layra o nobre F..êpresentante.

O ;SR.LlNO MACBADO <S6bTe a
ata) - Sr. Presidente, há dois 11:as,
~.ua.ndopronunci~i l1:D diseu:so ne5ta
Casa, Sôore matéria constitucional. 1m
honrado com infrrnerQs apartes de vá
z:jos s..~:Repr~nUntes.
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Minha resposta também foi mod!fi
cada. Está ~a.sada nos seguintes têr
mos:

"V. Excia.., a quem tanto pz:ezo,
se não estiVer apre:sado e me
aCOlllpanhar no raciocÚlio, há de
verificar qu~, na :reall'Ciade, n~
estou procurando evitar as inter
venções mas, sim, deixá-las sob
a guarda do Senado, que é a pr6
pria guarda da Federação,. para.
que semp.re êle decida. em defini
tivo, sõbre o ato d-e intervenção.
ás ~'êzes neeessárlq, para o equill
brio fundamental do próprio re
gune."

E a resposta consignada. "1em intei
ramente a favor da causa que eu, ab
solutamente, não p:>deria. defender, a
causa' de um Governador que 3e ins
talara' platôn.ics.mente no Govêrn"J de
minha terra, isto é, e.tn sua residência
psrticUlar. apregoando pelos quatro
cantos do pais que estava. no Govêl':lo
do Estado do Ma.rsl:u:aão. No entanto.
eu teria. então, respondido ao ezni.nen
te Representante da· Bah1a. neste"
têrmos:

"'Parte do Tribunal - Tribunal
esco~da .à últú;la hora., com 8.
convocação de j1Ú2es ~o interior e
das prcx:1midades da. Capital. sob
a presidência do Vice-presidente.
que usu.--para as funções legitima.!
do presidente. - concedeu h.abeC2
corpus ao Governador platlln1co
para s.ssu.m1r o Govérno do Estado.
A outra ~"'te, ou, melhor, o Trj-

c-........-..... -.c_.,""
Sr. Presidente, há. ainda mais. e aqui

. a deturpação do meu pensamentc é
absolutamente raáíca.l. .

Todo o mundo sabe - e sob.retudo
os taquigrafoo, quase todos <ia velha Cà
Inara - que. desta m~ tribuna.
àquela época, defendi caloro.ss.rnente,
ininteITUptas vêzeõ, a a.uto~om.io. do
Estado-do--~o, quando o Go
vêrno Federal, co:r:netendo-crlIUe __ ne
fando. resolveu fazer a. interve~çãó--
na minb.a tena. . .

Sr. Presidente, ainda é o professor ,
Allomar Baleeiro quem. me faz che
gar a êste período. -Quandc. para ca
racterizar o crime das intervenções.
que teriam. acabado com s. própria Fe
Cieração brasileira, e':templ1:ficava com
a intervenção no Maranhão, recebi o
seguinte aparte de S. Excia.: '

~gavia dualidade de Legis!ati
vo?"

Não é de meu feitio.' nem do meu
moelo de a.gir, fa.zer retificações à Ata
àos nossos trabalhos, até "porque os
taquígrafos. meus velhos conb..ecldos
déste Pal'lamento, de ts.! manerrs. se
conduzem durante êsses mesmos tra
balhos, que, em geral, os d.:scutS03
aqui pronunciados são fielmente apa-
nhados. '

Desta feita. porém, certo pelo liU
multo elo plenário. a oração a que me
ve-nho de referir saiu com incorreções,
eqw e "ali, h3venão numa.· ou nOI.:.~a

passagem até deturpação do pensa
mento.

Chegu,=i a pensar que os meus ami
gos da taquigrafia teriam agido comi
go. como se diz com, o p:toresco da
gttia da gente carioca, - e ao cüzé-lo
tenho receio da interpreta.ção que se
tem dado a várias palavras, tenho re
ceio dos filólogos que aqui €tistem em
grande número, receio de que ti. CÃ
pressão seja mal interpretada, inter
pretada. mesmo reacionàriamente 
como ..amigo da onça."'.

Não r-zsist:, Sr. Presidente, à clas
sific3.ção, CÜita venia, certo de qUê.
pre'ian:.ente, já recebi da Casa as des
cul~as sôbre o que estou 3;eclamando.

Passo a fazer as retificações, que se
tornam. nec·:=ssmas.

A ce-rta altura no meu discurso.
quando fui assim a"parteadõ pelo Se
~ot Ollnto, da Fonseca.:

. "V_ Ex.a está fazenda bela ài
gressão, atê aqUi histórica, sôbre o
ato inconst:tucio::::lal da interven
ção. Os atos de soberania têm.
preemínênda sóbl'e os d-e auto
nomia estadual. 'V. Ex.a é contra.
a intervenção ?"

A êste aparte respondi da maneira
~r que me vou agora pronunciar:

, «V. ~.a. há de. me' fazer justiça
e há de. reconhecer qlle t-anho
sabido colocar a so~rania àe nos
so país acima ela autonomia dos
nossos Estados".

. Está fcita a prImeira correção.
Depois. :ntercalou-se UIn aparte do

Sr. Aliomar Baleeiro. oos seguiDtes
têrmos:

"Vamos à-efender a. a.utonoDti&
de nossa terra, O:t defesa da pró
pria Federa.ç&.o".
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bUDa!, pela sua com:poslção legal,
e. êste tempo, já se ::nanifestá.."a
reconhecen-do o direito líquido. Cer
to, .incontrastSvel do Sr. Aquiles
Lisboa, para continuar nó exercí
cio do ca..~o de Governador do Es
tado. "

~O! .último,· Sr. Presidente, desejo
retiflC~t um pequeno "senáo" que en
contrel no trecho onde fazia a defesa
de· outra elIlenda. Deve ser assim.

"Para demonstrar ao nobre Re
presentante da Bahia: Cé ainda ao
51'. Allomar Baleeiro que me refi
ro) que o Parlamento esteve a ten
to e à. altma. do momento que vi
viamos. basta dizer que um têrço
dos congressistas convocou o Par-
lamento..... .

e não como está no Diá.rlo dos nossós
trabalhos .

Era o qUê tinha a dizer, Sr. Pre
5ldente, a~decendo a bene'Volência
de V. Ex<:1a. em me conceder maiS
QUatro ou· cinco minutos, além do
tempo regi.m.ental, que nos é assegu
rado pela lei interna de nossa Casa
(Muito bem.). .

O SR. .DANTAS JúNIOR - 51'
Presidente, peço a palavra. sôb"e- g,.
ata. -.' -

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

O SR. DANTAS J'úNIOR (SÔ'br9
4l ata) (*) - Sr. Presi-dente qua.nd~
o~tem cheguei a esta Oasa. jã havia.
S;'do aprovada a. ata da. sessão ante
no!, .<ie' m.,odo que não pude sólicitar
ao retlfleaça'O de ap3J:'te por mim dado
~~sobre R~presents.nteSr. Lino Ma~
....~o. '
Quan~o S. Ex.a discorria. ·sôbre in

tervençBO.nos Estados, declarei que. em
regra, as mtervenções eram ~e1til3 pelo
Pl'esid~te <la. República ou por aquêles
que ~rooe~vam.c~m Intuito de depor s1~
tuaç~. Piz~eça.opara. <lois casQ$ que

,me Vlerama mente - os de Ama~

z~nas e Sergipe - em que a. lnterven
çao 'Se deu justamente· ao contrârlo
para reposição dos governadores Qe~
pOst<?S .por levantes ciw. No entan
to, pe~~ Dub!.;cação d.o Ditírio ãa As
sembléia, parece que s.f1rInei terem sido
as tnte1."V'ençÕef; feitas para depor

ql.tanào foi o oposto. '
Peço. portanto, ~ V. ~a. Sr. Pre~

.sirlente, tenlla a bondade de mandar
fazer a nece!:is2.r1a retmcação.

( ... ) Não toi reVisto ·pelo orador.

o SR. PRESIDENTE - Os nobres.
Representantes. Serão atendidos.
. Nao bavendo mais quem peça a
palavra sõbre a ata,. encerro a. sua
cüscussão e vou submetê-la a. votoe
(Pausa.) .

Está aprovada.
Passa-se à leitura do expediente.
O SR. RUI ALMEIDA - (4.c S~

cretãTio, serviMO como 1.°) procede il.
leitura do seguinte

EXPEDIENTE
Abaixo-assinados

Dos trabalh.adoTe3 baianos, l"euni~
dos na sede da Comissã.o Permanente
do m. Congresso Sindical; remeten
do sugeStões à. futura. Carta. Magna. 
..4 Comissão da C071Stituição.

INDICAÇÃO H.o i16Q-A, DE 1946:

Sugere ao Poder Executivo se
jam sustadas qlutiSqu.er medidas
de afasta:mento ou StLostituição
dos professores interlnQ!j das es
colas, oficieis ou equiparadatl" até
que a nova Constituiçáo resolva
em definitivo; com pareeer afoo
rável da Comissão de Eúudo elas
Indicações.

A indicação n,o 160, como consta
da $US ementa. propõe que o Sr. Pre
sidente ds. Assembléia, ouvido o ple
nário, encaminhe aQS poderes es"toa
.duais por intermédio do Sr. Ministro
da Educaçãô e Saúde a sugestão de
se sustarem qua1squer medidas de
afastamento ou substituição dos pro
fessores interinos -das escolas oficiais
ou eQ.uipa.radas até que a Constitui.;..
,ção resolva em definitivo sôbre a si
tuação dêsses funcionS.rios.

Puece curia.l que os Srs. Interven
tores ou quaisquer autortd'ldes esta·
duais. elp. tal caso, procedam na. for
ma lembrada pela. indicação. isto· é.
se abstenham de atos Q.ue poderão
contraviros dispositivos constitucio-·
nais SÕb1'e a matéria. A prudência
aconselha tal cautela para evitar fu
turos pleitos OU controversias.

Somos. Ilois~ de _parecer que seja
aprovada a indicação.

Sa.b das Sessões•.em 2 de julho de
1946. - Alfredo Sã, Presidente. 
Daniel de CarvaUw, Relator. - Ga.
brieZ Passos. - Jorge Ameulo.
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DrnIChÇto li.o lro, Dl!: lS~$. A Q'Ul; S'Z
:tEP"E:ltE O p~-cER:

Sugere ao Poder Executiw se
iB;fft sustadas quaisquer medida'>
rIe afastamento ou substituição
.zcs p!"ofessores interinos das es
co1a.s. oficia.is ou. eq1liparad,t;;s. até
l1;!t.e a nova Constituição resolva
em definitivo.

Sr. Pre..c;idente:
Requeremos a V. Ex.B. que. ouvida a

Assembléia Constituinte. encamilllle
MS PQderes estaduais por tntermêdlo
do Ministério da Educação e saúde.
a seguiute sugestão: - ..Sejam sus
tadItS quaisquer medidas de aia.st1l.
menta ou substituição dos professores
interinos das escolas oficiais ou equi
Pa!'adas. até que a Constituição ela
República, resolva. em. definitivo sô1.lr-e
a situação dos funcionãri.os interinos,
extranumerários ou contratados. si
tuação que tem sido objeto de várias
emendas ao projeto eonstitucioruo.l,
constando mesmo expllcit::unente do
a~. 178. § 15.°. do referido projeto".

S3h à9-'> sessões, 2"7 de junho de
1946. - Carlos Li.nc;1,e1n.b~g. - Alio
mar Baleeiro. - PUnio Lemos. 
Fernando Nóbrega. - Tomás Fontes.
- .Eurico Sales. - Ary Viana. - Al
ttaro Castelo. -- Her...riQue de N~a:is.

O SR. PRESIDENTE - Está tiuda
a leitura do fÃ'J)ecliente.

O SR. EaBERTO RODRIGUES
- Sr. Presidente, peço a pabvra. pela
ordem. •

O SR. ?R.ESIDE:NTE _. Tem a ps
1.a.V':'3. Q nobre ReIlr:es.el:1.tan~.

O SR. EGBERTO ROD:..""UGU'ES
- (Peta ordem.) (Lê o seguinte dis
curso:) Sr. Pres1dente. Srs. Repre
sentantes: O ilustre 5eDador. se
nhor Alnro Maia. eJl1 resPOSta às
descoloridas palavras que pronuclel na
s~ 6.0 dis '21, OCUlJou. por duas
vêz~ es.t:l. tribuna para. tentar fazer
a d~.fesa da campanha <ia borracha.
com Q brilho que lhe é Pecul1&r e
que toàos lhe recOItuecemos. - .

Tenho por S. Ex.a grande apreço
e simpatia. Com o devido acatamento,
pér:n.lto-me dizer ao nobre, Represen
tante do Amazonas - a tarefa é in
glória. e tpgrata.

A C3mp.a.nha. da. bOrraCha, tal como
se Processou. é inde!ensável. Foi eJ:3"
como já. tive ocas1ão de afirmar desta
tribuna e repito neste mOtnenta. uma.

das ~:.....::-.s >::.ais negras do govêrno
ditato:ri.al.
- Em' ráPidas palavras direi porque.
~.:.lnhas alegaÇÕe~ servirão. também,
de contesta-ção aos argumentos do
Senador Ã1'\Taro Maia. .

TOda ao Nação tem conl.ecimento de
que f~!um. 'tec'tUtados m.:i1ha:res de 1l0r
d"Stinos válidos, para a batalha da.
borrachs.. A grande maioria foi do
Ceará. .
. As afirmativas feitas nesta cass,

de que apenas tr:inta e poucos mll
homens seguiram para & região aJna
·zômca. túID são ve:róa,dena.s . .Já 1ol'atn
contraditadas. , .

O ilustre Denutado e -meu--dUeto
aJ:n.igo, Sr. ?a.Ulo S:;U'asate, apresen
tou. dados oficiais, que registram a
partida de 53.300. sendo 36~OOO trabá
lhadores e 17.300 dependeIItes.

Que1:~ Sr .P1:esi.d~nte "tTaz~T 'Um9.
outra contribuição,que reputo v~llo

sa.. E' um testemUnho a mais na.
explanação que Vimos fazendo.

No memorial organizado pelo Insti
tuto do Nõ?"deste-e-cnviadoao &:mo.
Sr. Presidente da RePúblíCaJlt-titado--__
pe!o Inpute4o. Sarnsa.te, lê-se o 5e- .,
guinte:

"Já em 1941. marchavam pal'a
a AlnaZônia 1.3sa. homens. Em
1942, a número ascendeu a 7.662.
Em 19~3. a 16.300. E em 1944 a.
emigração cuI!n:i:ó.oú - o nÚ1Ilero
subiU a 1'1.688. Em quatro anos,
port\nto, -e segundo informações
.que colhemos, 43.033 feram tntns
partitdcs P8-l'a as 1'lo:-esta.s do 15e-
tentrlão".

Divergindo. embora. estas duas in
fQrtn2,ç.Qes, no n\Ín\e;ro, e ~()l:que unra.
faJ,s. em trsDalhadores e Ciependentes.
e a outra .menclOlUL apenas tra.ba.
1had.ores. i)rovam. 2tnba:s exubarante
mente que o' núnlero dos recrut;).das
ta! ,bem· major do- que aquele apre
sentado pelo Uu&tte Senador.

Deste. gre.nde·' Q.ual1ttd:ade de· scl
dados ds borracha", aficialmente. ~pe
nas regresSaram 2.700. Foi a informa
ç§.o C!ue o Min.1stérlodo Trabalho.
J:U'estou a um requcrbnento elo cUgno
Deputado sr. Café ?1lho.

Disse há d1as. desta. tribuna, que
tnonetBm Z!.(}Q() h~m.eus. ~ti1\.

naquela opo:tunid.ade c1eclaril.ÇÕes <1a
das aos je-.rna.1spor \l1na comtssã.o d-e
ncadêmicos, como declarou o meu no
bre colega de bancada.

Faram acoimadas de apressadas M
nossas declarações. As contestaÇÕell
t.a.m.bém me pareeetn ~.~~.
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~ para a An:tazõnh!. segu1I'aIn mi
lhares de homens, ma1S' de 40. COO, se
se tem conhecimento que apenas re- .
tornaram 2.700, onde· se acham os
restantes?

Ainda me permito. Sr. Presidente,
ler um outro trecho do mesmo me
morial: (Lê)

"'Muito ao;contrá,rio ... "
O ST. Hugo Carn.eíro - Permita-me

V. Ex.a um aparte: A respeito do Ter
ritório do J!...cre, parte integrante da
Amazônia, poderia informar a V. Ex.a
que os desbravadores cearenses. eram.
habitantes daquele território; ali sáo
recebidos como irmã.o, com a melhor
das acolhidas, acbando-se à Inalar
pane dêles realmente no interIor, bem
local.izado nos seus seringais, com boa
assistência médica e técnica, e sob
00 desvelos. não .:6 dos acreanos, mas,
precisaznente. dos conterrâneos de" V.
ELa; porque. ao tempo em que ali
chegaram, foram recebidos pelo Go
vernador Silvestre Coelho, aatUIãl do
Ceal"iY. pelo Secretário Geral do Es
tado. Dr. Antenor Cavalcante, na
tural ào Ceará; e pelo Comandante da
G __arda Territorial, Coronel Fontenele
de Castro, também natural do Ceará.
De modo que, no Acre,-árecepção não
podia ter sido mais fraternal,· pois
eram cearenses recebendo. cearalSes.
Esta a informaçâo que desejava trazer
a V. Ex."', em nome do Acre.

O Sr. Plínio Pompeu - Não faze
mos censura. 110 povo da Amazônia,
ao Govêrno do A!na.zona.s; apenas con
denamos a ditad.11ra e· o :Ba.neo da
Borracha pelo medo por que tratou
nossos. conterrâneos. Eu, na quaJiM
dade de membro do COmité dos
Negócios Inter-america.no, ~nheço

ter contribuído para au:nentar o nú
mero de "solda.dos da borracha".
Tive o desprazer de viaja,r com um
desmob1llzado que ~..ni:1s. de São Lms.
Na. Cs.plta2 onaranhense enfermara
grsvem.:=nte. Ped1~ 80 Banco da.
Borracha passagem ~e volta, e não
a. conseguiu. Dirtgill··se. então. li
Ohefatura de Policia onde o respec
tivo Chefe declarou ~âo possuir ver
'ba para ~tender a.o seu desejo. J\S
s1stiu-o, po~ fim. um suspeitq nazista.
que está prêso. fornecendo-lhe a. tm
pol"'tànCia de cem cruzeiros•.a fim de
que pudesse regressar ao Ceará.. De
clarou-me Ole haver .!'ecebldo êsse
a.ux1l!o constrangido,' 3 que o !1zera..
pa....-a nAo morrer to. m1ngUa de recursos
no Amazonas,...

o Sr. Hugo Carneiro - No Ama
zonas. ninguém morre de folLe.

O Sr. Pl~nio Pompeu - .•. onde
andou esm.olando, sem encontrar
quem. o sUst~ntasse.

O SR. PRESIDENTE - Atenção.
Está. com a. :palavra o Sr. Deputado
Egberto Rodrigues.

O SR. EGBER.TO R.ODRIGUES
Peço permissão para prosseguir .

u?-4uito ao contrário, através
da trágica narrativa dos que vol
tam, ~om suas próprias fôrças,
maltrapilhos e impaludados e
através das informações presta.
da~ pelas diferentes pessoas pro
vindas da Amazônia, o que sa
bemos é que, em grande parte, o
"exército da borracha" zurzido.
mistificado, abandonado, espolia
do. se arrasta pelas ruas de Ma
náus e Belém, :mplorando a ca
ridade pública, a fim de não
roubar. esquelético, !aminto, som-

. bra do que foi; ou então. vagueia,
ao léu da sorte, no ventre da sel-

. Vil. tentacular. Pior: a Olorte cei
fou a vida a inúmeros daquêles
compatricios, sendo-nos licito
afirmar, como lembrou um dos
nossos cronistas, que morreram.·
mais brasileiros ne.ssa odisséia do
que nas montanhas da Itália...

E' o que diz o meIIlorial do Institu
to do Nordeste.

(Continuando) Sr Presidente. ale
ga-se que estão radicados na. região.
trabalhando nos ser:i:i:1gais. E' preci
so que se conheçam dados concretos.
Só d1z~r que estã~ vivos não nos
convence, porque temos as declara
ções dos nossos conterrâ.neos. E as
ia.mí1is.s dêsses milha'tes de obreiros
da economia nordestina continuam
sem teI' notícias'de seus chefes. cujo
pN'adeiro el83 ignoram.

tsse é o aspecto humano da "Ques
tão. Enqua.nto 05 llustres e dignos
representantes pessedbtas amazonen
ses e paranaenses não apresentarem.
tnformsÇ-Ões precisas, comCJ promete
ram, continuamos a manter de pé as
nossas alegs.çõ~.

QUS::lto ao aspecto econômico da.
campanha da borrac.w... não me pare
ce me~os ca,1a.m1toso O aumento da
produçâo foi insign1flcante', Em 1942
produziram 22 .369 toneladas. em
1943 subiu para 23.48f. em 1944 para.
2S.43a para atingi:' en:. 1945 o total
de 30.592 toneladas. São dados for
necidos pelo Sr. Senador Alvaro
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Maia.. Verificou-se apenas um sou- serviço devem ser cumprIdos. O Nor-
menta de 8.223 toneladas entre 194..2 deste reclama a. volta de seus filhos,
e 1945. . que são' tão úteis ao Brasil, all, como

E' mUlto pequeno o ~UJ:Ilento, con- na Amazôn~a.

siderando o &uxili.o de nlilhares de O .Sr. Hugo Ca.TíU~iTO - sempre fui
braços. _Atente-se,. <i.inds., que tl Rub- contrário:;o esta moàalldade de tu..-is-
ber Dev·elopment Corporation e o mo.. Ohtêm pn.ss3.gem, fornecida, qU9-
Banco da Borracha. gastaram milha- ~ se1Dpre, pelo· govêrno, e, :::na! che-
res de dólares e milhões de cruzeiros gam à Are~õnis- ou ao Terr1t6rio do
em suprimentos aos seringUeiros e se- Acre, pretendem regressar. Sem.pre
r-ngalistas. Incmanifestei contra. essa modalidade

O Presidente do Banco da Borracha, de turismo nacionaL ..
segUndo comentários que no_" Diárlo O SR. EGBERTO RODRIGUES _
Carioca", edição de domingo passado, (Lendo): Ao terntina.r. desejo f~r
declarou que estamos na iminência. de minhas as palavras donob~e Depu-
importar aquêle produto! A espeta.- tado Paulo Sars.sa..te, quando disse que
cular campanha. pela r.ecuperação -do não temos intu.:to de ferir a .senslbi-
vale amazônico tambêm ralhou por lidade_ dos amazonenses e paraenses.
êsse lado. Todos nós, brasil'eixos, sabemos. que a.

O Sr. Senador Alva.ro Maia, ao ter- conquista da selva· s.elntgJ~~__do vale-
m.inar o seu discu.."So de se..~a':'!eira amazôni(lo, dessas terras d3s quais
disse: "Somos contrários ao retõrno disse Euclides. da Cunha que o homem
em massa dos trabalha.dores, porque era um intnlSO, deve-se "acs- humUdes
é ant:'-econômi.co q.ue se encaminhem, e hel'óicos nordestinos. Os relatórios
novamente, milha.res de nordestinos d~ Osvaldo. Cruz e Carlos Chagas
para o Nordeste..... afirmam qUe- a idade de ouro da bor-

Como é qu-e nós do Nc:-deste deve- racha se fêz à. <msta do Sa.cI'lficlo de
mos classificar o êxorto dêstes milha- 80 por cento dos que afrontaram o
res de homens, principalmente saben- "Inferno. Verde", c.e .!Uberto ~gel.
do-se que, em sua grancle maioria. fo- (~~aZmas. O oredor é
ram tl"abalbndores·rurais. hoje também cumprimentado.) --.-
escassos nos nossos Estados? O SR. PRESIDENTE .:... T~:n a pa-

Os que seguiram para a AInazônia 1 S h V~·
foram -considerados roa mesmo nível avra o. en or ~'21-'"a de ~.t!elo, pri-

-- melro orador L~scrito.
de igualdade dos nossos valentes ~e-
dicionários, que retornaram da Itál:\.a. " O SR. "'"!EIRA DE MELO - Se-
após a term:'nação de sua gloriv5a ta- Mor Presidente,. Srs. ConsUtuintes.
refa. "Os desbravadores da. selva. quando, há alguns dias atrás. procurei
amazônica". 'lue cumpriram. também.. sustentar, desta tribuna, minha' emen
uma missão patriótica, têm o du-eito da ao § 37 do art.. 164 do projeto
de regressar. como os seus innãos eX- constitucional em debate um vel'da-
pedicíonários. E não se considera. d.eiro, ou, -pelo -menos,·quase tumUlto.
uma medida anti--econõm.íea o retôrno Se estabelex:eu nestatecmto. Pressu-
dos nossos "pr3.Cinhas". . rosos, impacientes, acucill'am- em

massa ao debate os adversários da.-o Sr. HugD Carneiro -- Não querem institllição do divórcio•.crivândo-me o
regressar porque estão muito bem 10- improviza.do ~urso âoS ma.u v-cemen~
caliZa.tios, ganhando ótimos salâr.ios. tes .e quase inoportunos apa.rtes.

O SR. EGBERTO RODRIGUES - De nada me valeu afirmar e reaf1r-
PCl" !sso esperamos as prov2S. ma.r que, naquele momento, náo me

O Sr. Hugo Carneiro - Da minha l!lo~a: a intenção de 1ie.f·2aàer a ins-
I'arte pod.erei p1l.l"ecer suspeito. . . - tituição do divórcio, assunto demasia-

do complexo pijr~ um debate de meia.
- O SR; EGBEH.TO RODRIGUES - hora. mss. tão s()Inente, a deple1tear
Eu não o considero. sua exclusão do t~ constituc:onal..

O Sr. H1J.gO Carneiro - .. '. porque O S.,.. J~a:ndir PiTes _ V. Ex.,11 p~_
te::Ulo a honra ele ser" aqui, "um dos nilte' um Sp.EU"'1ie? (~sentiraento do
representantes bonorá-?'jos do cea.""ã, OTador.) _
ao qual sempre servi e ,Quero servir
logo que se me ofereça ocásiao.-. . - Do têxto do Projeto Constitucional

.consta o divórcio. Basta. passar os
O SR. EaB2RTO RODRIGUES - olbos sóbre o a.rt. 164, combinando..o

<.Le1'tdo): Os contratos de ·locação ele com 0159, pa..-a se verificar que há



CI divórcio. Naquela artigo fixa-se (I

tipo de casamento e no outro di-se
privilégio a UIna na.tureza· de casa
mento.

O SR. VIEIRA DE MELO - Agr2
deço a V. ~.Ilo o aparte que acaba de
dar, fixando· porito interessantissirnc
dêsse debate. e que terei muito prazer
em' tratsr daqUi a alguns 1tlstantet·
porque, realme~te. con:o no ditado
muito comum "quem bao sabe rezar.
:iDgs. 8- Deus". chegou-se. no· afan
de tudo a transportar-se para o texto
constitucional, ao cúmulo de se esta
belecer o divórcio na Constituição.

Sr. Presidente. dizia eu que, a meu
pesar, tiver~. de descer da preliminar
suscitada para o mérito, própriamente
dito, da qu~tão.

Aconteceu, porém, o que já. prevL.~

e· quisera evitar•.
Ma.l esb~ara. os primeiros traços

históricos da instituição, empenha~
ra em demonstrar que ela não exerce
qualquer m%luência sõbre o. fenômeno
da nataIidadé, era acossado pela· ine
xorável campanha. presidencial e, ins·
tantes -depois, obrigado a interrompeI
o :::teu discurso, sem ter podido desc'::'
à. análise de algmis dos aspectos mais
.interessantes dessa. controvértidissimli
QUestão. _.. .

An!mado. entretanto pela atenção
com que se dignou de me ouvir a egré·
gia- Assembléia Constituinte, pelas cen·
tenas de cartas-e telegramas recebi
dos dos mais variados recantos do
Brasil•...

O Sr. Atalibc:. Nogueira - Uma pes
~a. s6 - basta ter dinheiro - pode
mandar -milhares de telegra.m.as con
gJ.'atu1atónos . e l~udatórios.

O SR. VIEIRA DE~ - ~:'
-da nem comecei o meu r'~curso e J3
V. Ex.'" está dando mais tuna vez 1e-.
moostração daqUela impaciência, ds.
quels. inqu1etação a que há pouco UlP
re:erl~-' .

O Sr. ktaliba Nogueira - É sim-
patispela pessoa do orador. .

O SR. VIEIRA DE MELO - An1:
m&do ppr tudo ·1sso, resolvi volto.r Q
tribuna ·para, se possivel. concluir mi
nhas conslders.ções em torno do mo-
mentoso assunto. '

P..ntes, porém, Sr. Presidente e Sr&.
~presenta.ntes. permitam-me abordaT
o aspecto talvez mais controvertido,
xna.1s discutido e mais discutiveldês
l;e problema: o aspecto religioso. 'A
iSto sou ·obrigado porque me contes
taram 8. pro:fissão de fé católica fe1
ta desta tribuna sob a alegação de que
existe profunda, racilcal 1ncompa,tlbi.

. lltlade entre o ser católico e o ser di
vorcista. ~ precisamente isto que me
proponho a demonstrar agora; seIn me
a.fastar da verdade... .

Seu filho' de pais católicos. Fui
educado num colégio de jesUítas no
tâveis, aos quais mUito prezo. e sou
também daquêles que se orgulham... de
estudar e de procurar conhecer a re
ligião que adotam. Terei sempre em
Vista aquêle sapientfssimo co~elho de
São Paulo: "Rationabile sit obsequium
vcstrum" - "Seja racional o VOSSO
ac~tamento". Porque a: fé irracional.
a fé encegueira(ia. a fé mística, esta.
não é agradável a' Deus. que a quer
consciente, esclarecida, iluminad.a pela.
razão.

E sob êste critério de quem crê, pro
curando --saber porque crê, de quem
nega, procurando sa.ber porque n.ega,
que desejo agora. demonstrar a me
-xistênci~ da pretendida incompati
bilidade.

Sabem os Srs. Representantes, cu
:Pelo menos os católicos. que os dogm~
de nossa Igreja repousam., ora no di
reito positivo divino, ora no direlto
Positivo eclesiástico. O direito posit1
vo divino é, por assim dizer, a consti
tuição da comunidade católica e :iêle
dimanam dogmas 1ncontrad1táveis.
d~mas estroturais, dogmas lrremo-'
vfveis, até porque nasci.dos c.a pró
Pria sabedoria divina a que nenhmn
poder humano se pode sobrepor O
direito positivo eclesiástico, pelo con
trário, repousa na tr3>diçã.o, !la jurls
pru?ência. do VaticB:lo, JUl".sprudên
eia que se deve orientar no sentido dos
benefícios e da felicidade da comuni
dade católica. Os dogmas d.ecorrentes
dêss~ dit'eito positivo eclesiástico não
t€:m e não podem ter aquêle caráter
de imutabilidade, aquêle caráter trans-_
cooental e estrutural que caracteri
za. os postulados e os dogmas do direIto
divino positivo.

Ora Srs. cons!àtuintes: pergunta
se agora' é a incUssolubilidade do ca
s~ento . um dogma do direito di
vino isto é. representa. a_ indissolub1
lldade um dêsses princípios que ne
nhum· poder humano, nem. mesm.o o do
Santo Padre, nem mesmo o do Papa
pode re70gar?

Até mei::v.ios do século XV assim se
. a~reóitava. Era. gera.lmente doutrina

dos canonistas e teó~ogos mais emineI;1
tes dos primeiros tempos da IgreJa
que il indissolubilldade tinha proma
nado do~ p!"óprios labias de Jesus Cris
to. Mas, depois que o Papa Mart1nho
V aí pelas elturas cio século XV. pre
nUnciou a primeira dissolução de casa.-..
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mento rato, isto é, de casamento não
cOIl.sUlnado, já. nâo é possível susten
tar que a indissolubllidad-e é dogma
de dil'eito divino. E por, que? POl'cr~e

em nenhum te~'t<>•..
(j Sr. Oscc.r Carneiro - O casa

mento não consumado não é ca.samen~

to.
O SR. VIEIRA DE MELO - Não

é casamento ? i •
O S,.. Oscar Carneiro - É um con

trato que só se consmna. de a.cOrdo
comas circunstâncias.

O SR. VIEIRA DE JY.iELO -:- V.
~Il sustenta que o casamento ra.to
Dão é legitimo?

O Sr. Oscar Carneiro - Não su.',
tento essa tese. Digo que o casamen..
to não consumado não é casamento.

O SR. 'ViElRA DE MELO - Então
V. Ex.,a está proferindo a maior blas
fêmia que mn· católico· pode proferir..
porque está dizendo que Jesus Cristo
é filho de um casamento ilegitimo,
porque o casamento de S. José com
N. Senhora. não se consumou. V. Ex t\

portanto, está· blasfem.ando.
O Sr. ATT'lLcLa Cl1:mara. - V. ~.o.

precisa compreender que a concepçã.o
e .o nascimento de N. S. Jesus Cris
to .não obedecerem ao .ritmQ natural

- dos casamentos, mas à graça divina.
do Espírito Santo.

O SR. VIlRA DE M:ELO - sei~o

eu. como bo:m. católico que pretendo
ser. NaqUilo com qUe, absolutamente.
não posso consentir ou pelo menos
o que de·vo procurat impedir, é qu~ se
prommcle aqUi 2. heregia. de que o ca
samento rato não é verdadeiro. Desde
o insta:1te ezn que os Dubentes p:roíe-.
rem perante o padt'e a palavra sa.
cramental "sim", desde êsse instan
te Q casamento é pertetto e· e.cabsdo.
A consumação é um 1ncldente..•

O Sr. Oscar' Carneiro - V. EL·
está. enganado.

O SR.. vIEIRA DE MELO - .•. 1r:.
cIdente que a.bsolutamente não altera.
o cal'áter sacramental e mmssolúvel
<:0 casamento.

O S7. Oscar. CctrneiTO - O caS!!.
mento é rea.11zado entre os cônjuges.
Ap....onas o sacerdote ou o juiz assistem
a cerimônia., mas não casam. Os nu
bentes é que se casam.

O SR. VIEIRA DE~ - Des
de o mome."1to em que as duas uonta
àes se enoontraJ:n., me<11.ante da palavra.

- "s1m". rc&J.i2;ou-se '-~ casamento ~e
está perteito e a.ca,õado. A consuma
ção é um incidente poeter1or.

o 81'. Osca:r Carneiro - Perfeito e
acabooo não, porque o casamento tem
as suas conseqüências. Enquanto os
tatos que determinaram o casamento
não S~ reallz.:l.rem, o casamentaé ape
n2.S um contrata perfeito e acabado,
:mas não é um ato perfeito e a.ca·.·
bado.

O SR. VIEIRA DE MELO - ~,
se é um fato perfeito e acabado, é m
dissolúvel.

O S1'. Oscar Carneiro - Será in
illsso]úvel, pela doutrina de Ctisto.

O Sr.• Arruda Camara ~ O orado: ~
declara católico?

O SR. Vr:EmA DE MELO -::.-ora.
ça.s a Deus.

a Sr. Arruda Câmara -- Coma tal,
há de, reconhecer à Ig:rejtt. católica a
missão de interp':etar a. doutrina de
Jesus Cristo ..•

O SR. VIEIRA DE MELO - E:a,.
taI!1enCe. vou· chegar lá.

O Sr. A.7"1"1.Làa Câmara ..:.... .••e terá.
de aceitar ãS~1icações. a d.outrina:
e .as definições· da mesmà -"Igreja-até 
as suas últimas conseqüências.

ti SR. VIEIRA DE MELO - N'cs·
te momento, estou procurando fa~
lo.

O Sr. A:Tr"llàa CfJ.mar4 - Do contrá
rio. V. Ex.a obriga-me a. lembrar que
"quem não ouve a Içeja, seja. tfdo
como hereg-e". .

O SR. VJ:EIRA DE ME:LO -Até
êste momento, não me levantei con
tra qua.lquer dogma de. Igreja.. Est-ou
:dentro do campo do .O!Ieito Canôni
co, que V. ~.a. como saceniot€' da
Igreja tem obrigação cte conhecer, ca
oendo-U:ze, também, o dever de acom
panhar-me com· cord:ura e paciênoia
cristã, porque estou. no mes:mo ter
renoque V" Ex.e. ou seja o teueno da
Igreja.

O St. AT7'UdG. Cdmara. - Com eor';"
dura e pS.Clênéla. cristã. oqVimoa V.
Ex.a e com tOdo o ·prazer. porque não
nos. interessaacUscussão exaltada. O
que nos ·mteressa é onvír os a..wgmnen
tos para. destrui-los, Quando contrá
r..os aos d0gn:I3.S da Ig:!'eja.

O· Sr. Osca1': Carnef7"~ - O orador
cons.i.dera "perfeito e II.Csbado o cas.a.
mento celebraodo de9de que os cOnj~
pronunciem PeraDte a autoridade com·
peten~ o respectivo "simu

• E se ês3e
casamento fôr reaJiZsdo com ~-ro es
sencial quanto à pessoa de, um. do;
cOnjug~? ,

O. SR. VIEIRA DE 14ELO 
V. Ex.CIo está. Se ref·;;r!ndo ao easamea-
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to civil, ao ato chil. mas não é dêsse
que estou tratando e sim do sacra
mento do m:?trimôclo, que é cois3. d:
ferente, porqUL:. Il:l concepção do mà
trimônio como ss.cr2.me~to estão
contidos principies que são, e não
podem ~iy.e.r de ser, estr2.nhos àque
les prb,e!pios que orientaIll o casa
mento civil, que ~ instituiç§.o leIga.

Neste momento, :>artanto, d:scuto
apenas o rr.atrimõ~o religioso.

O ST: Atcliba Nogueira - Mas Vos
sa ~celência faz afi..-m2.ções de ~irei
to; 10;;0, nfa pod.e' deixar doe lado o
aspecto jurídi<:o do casamento, t9.nto
mais que o direito civil relativo ao
a.ssunto é or:u."1do do canônico.

O SR. VIEIRA DÊ MELO
V. Ex.a vem justamente ao eneontro
da minha tese.
, O ST, Nestor Duarte - Vamos ou
vir o orador, que expõe wna tes~ à
luz do Direito Civil e do Direito Ca.
ÍlOrnco.

O SR. VIEIRA DE MELO 
Vamos e~larecer as dúvida::.. Quando,
em que época se começou a falar em
~asamento mto? Desde os princípios
da Igreja Ca.tólica ?' Não.

V·~j3.IIlQS o' capítulo de São Mateus,
base e sustentáculo de tOda a dou
trim da Igreja a respeito do sacra
mento do matrimônio. Vamos ver
se nas suas palaVl"as. de uma sapiêL-'
c:adivina, de uma grandeza sempre
admirável, J'~sus ~isto estabeleceu
qualquer diferença entre o casamento
consumado e o casamento rato.

Vejamos primeiramente o seguinte:

"E se chegaràm a êle os fariseus
t;:ntando-o e dizendo:

"E' licito a um homem repudiar
sua mulher POT q'lULlquer ca'USa 7"

Aqui," entre -parêntesis, devo fazer,
desde log'o, estas obs'e:vações: a per
gunta dos fariseus. capciosa. sútü, re
fere-se ao repúd~o. Todos sabem Ql:e
naquela o:asião, por fôrça dos versi
cUlos 1, 2, 3 e 4; do capit.ulo XXIV do
Deuteronômio, 5.° Livro, do Pentateu
co, Moisés havia autoriZado os ho
mens a, sempre que a mulher por
qualquer motivo se tornasse feia ou
desag,radávd a seus olllos, dar-lhe
c'arta de repúdio e ~!Julsá-l& de casa..

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.a -ain
da pode acrescen.tar. após as leis mo
saicas. aspalavr3.s de Cristo proferi
das no Sermão da Montanha.

o SR. VIEIRA DE MELO 
Pois bem; êsse divól'c:,o, por iniciativa
particular, era o maior stentado qu-~

se poderia. cometer contra a dignidade
da mulher - a.tirá-la por autorida.de

.própria fóra de casa. e por qualquer
motit·o. P",;;pltc0 bem:' por qualquer
motivo - a re3posta de Jest:S Cristo
revda alta .sabedoria e há de ser en
tendida de .acÕrdo com a pergunta.

E:s a resposta:

"Não lestes que o que fêz o ho
mem d·esde· o princípio, macho e
'fêmea, os fêz e disse: uPor isso

,deixará o .homem sua m\llher -e
serão dois em uma carne?" A,;
sim já não serão dois, mas uma
ca.rne. Portanto. o que Deus jun
tou, não o separe o homem".

O Sr. ,/..TT':l.d:J. Câmara - Ai estão as
palavras formais que consagram a in
dissolubilidade. .

- O SR~ VIEIRA DE MELO 
Continuo a ler:

"Dizei:-lhe: "Pois, por que man
dou M01Sés dar carts. de repúdio
e expulsá-la". Disse-lhes: "Por
que Moisés, pela dureza de vossos
corações. ~os permitiu repudiar
vossa mulheres; mas no principio,
não foi assim".

O Sr. Arruda Câmara - Estas pa
lavras confL"Inam a indissolub~lidade.

O SR. VIEIRA DE MELO --.:
V. Ex.a vê que -estou sendo honesto.
Cito as próprias palavras de Cristo,

Prossigo:

"'E eu vos digo: todo aquele que
repudiar sua ' mulher, a não ser
por fornicação, e tomar outra, co
mete adultério; é o que casar com
a que outro abandonou' comete
adultério ...

Set;S discfpulos lhes disseram:
"'Se assim é a. condição do homem
com sua mulher. não convem ca
sar." P.le lhes disse: "Nem todos
são capazes dJ.:sto,· SE:lnão aqueles
a quem é dado. Porque há cas
trados que nasceram assii:n do 'Ven
tre de sua mãe; e há ~trados
que o foram pelos homens; e ha.
castrados. que a si mesmo se cas
traram por amor ao reino dos
céus. O que pode ser capaz,
seja-o ...

Até aí, Sr. Presidente. a palavra.
santa, divina e sábia de Jesus Cristo.
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Mas. passemos .adiante. Vejamos,
agora. o que, a respeito da matéria.
decidiu o Concilio de Florença. Con
cilio que reuniu as mais altas autor!:..
dades em Teologia e Direito Canônico.
s. fim àe traçar e fixar as normas
que devi:un orientar' a concepção ca-

. tólica em tórno do casamento:'
"A causa eficiente do matn

mênioé regulaIT.'lente o mú.tuo
consent~ento expresso por pala.
vras de presença. Mas se assinala.
tríplice benefício do matrimônio.
O primeiro é a' prole. que se há
de receber e educar para o culto
de Deus. O segundo é a fidelillir
de que um cônguge deve guardar
ao outro. O terceiro é a lndisso
lubllidade do m.atrimônio, por sig
r.ificar a missã.o invisivel de Cris~o

e da igreja.
Mas, ainda quando" por causa.

de !ornicações seja licito fazer;e
paração de leito. não é, sem em
bargo. permitido contrair outro
matrimônio. por isso que J:) víncu
lo do casamento legltimamen~

contraído é perpétuo."

, Não há. até agora. distinçáo algu
ma, de ord~m doutrinária, eIltre' ca
samento consumado e casamento rato

Prossigamos. porém, por ser meu
propósito rebuscar. neste discurso.
tôdas as fontes legítimas de doutrina
ção católica, que fui compulsar nas
suas fontes, a fim .de que trouxesse
para esta Assembléia estudo que não
pudesse ser taxaáo de leviano.

Vamos ao Concilio de Trento. o fa-
. moso •Concilio que. sob o reinado de

Pio IV; reuniu mais de 500 bispos 1a
Igreja e du=ante anos a fio legislou
para t·ôdas as matérias" controverti
da:s em relaç~o ao catolicismo. 'Ol,iça
mos o Cânone VU. exatamente aquê:'
1e c:.~e !oc3Jlza a questão do matrimô-
nio: .

"Se alguem disSe que a igreja.
erra qUU!!do ensinou e ensina que.
segundo a doutrina evangêlica "
apo~tólica., . não pode dissolver-se
o vínculo do mat..-i!nônio pc:
adultétilJ de um dos cônguges, e

. tIue nenhum dos dois. nem mesnn
o inocente que não causa ao adul
térlo, pode contrair outra matri·
mônio enquanto VÍvo O outro côn
juge; que peca contra o sexto
mandamento a.quêle que, divorcia.
do d3. adultera, contrai com ou
tra que, divcrcilida do adúltero.

contrai com outro, seja anatema
tizado .•,

Aquí"fulminou a. Igreja 'catõllca com,
o anátema - aquêle que disser que o
casamento não é indissolúvel.

O Sr. Arruda CâmaTa - Peço a.
V. Ex~. que me permita. um aparte

O SR. VIEIRA DE MELO - Vossa
Excelência está impaciente. Disse que
desejo fazer um estudo honesto e o
estou fazendo.

O Sr. Arru.da. Câmara ~ Se os meus
aparl;es não desagradam a V. Exllo ..
eu os darei. Caso contrário, aguarda
rei o fim do discurso de V. Ex:l. •• para
respondê~lo.

a- SR. VIEIRA DE MELO - Ouço
V. ExIJ.. com todo o prazer.

O Sr. A:rruda Câmara - O aparte
que desejava. dar é o segUinte: Vossa
Excelêneia acaba de'c.:..tar o Canône'
do ·Oo::lcilio de Trento,-~-declara
fora da. comunhão da Igreja, anátema.
isto é. hereje. aquêle que nega a ín
dissolubiUdade do casamento,. Vossa
Ex<:e!ência a neg2., e, de out-:-o belo.
se diz católico.

o SR. VIEIRA DE MELO - Por
~s6mesmc néo desejava conceder
desde l~rte de V. Ex.&.: não
cheguei aa fim· ae"-meu iliscurso; estou
nos primeiros tempos da Igrejã'-Ca- -
tólica. Ainda não toquei no ponto a
que.V. Ex.a alude: .. .

O Sr. Nestor Duarte - O Padre
Arruda Câmara tem pressa em ex
comungar V. E:'t.!' .

O Sr. ArTltda Cdma.ra - V. Ex.a já,
está. no Concfl:c de .Trento, não nos
prlncipios da Igreja ...

O s..~. VIElRA DE MELO - Per
dôe-me V. Ex.a. mas ainda há muita
coisa depois do Concilio de· Trent.o.

O Sr. Arruda Camara -~ os
apa.rtes incomodam a ·V. E.~.IJ,. deixarei
de dá-los.

OSR. VlElRA DE MELO - Ab
~ut3.me!lte. Acho até <):ue não. há
orador mais aparteado d1> .que eu.

O Sr. A.rrtlda Ccmara - Além de
incomodarem a V. Ex.tI., acho que os'
meus apt:.nes bolem com os nervos do
Sr. Nestor Duarte. ?al'ec~ que Sua
Excelência é uma espécie <ie acólito
do o:-a.àor... (riso.)

O Sr. Nestor Dt:eTte - Tenho medo
da excomunhão de V. Ex.&. Reve
rendo. .. Além do mais, não sei se a
nllssS. é nogm ou alva. _. (r..so.)
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o SR. VIEIR.A DE MELO - Se
nhores Constituintes. Passemos .agora
ao SyZltibus. famoso docum.ento em
que a Igreja consubstanciou todos-os
erros. tôda.s as fórmulas errôneas que
então 'Vogavam em tôrno dos dogmas
e dos principias católicos.

O Sr. AtaZiõa. NOgu.eira - Vossa
Excelência aceita as condenações do
SyZlCLõu.s?

O SR. - VIEIRA DE MELO
Como dizia, o- SyZlaous é uma cole
tãneade erros. A Igreja sintetizoU,
nesse doéumento, todos os erros. para
os rep~lir 'e refutar. '

O Sr. Ataliba'Nogueira - E o que
diz o SylZabus no fim de ea-da êrro?
Anátema? Sim. E V-;' Ex.a não está
dentro dêsse anáte.IXla?

O SR. VlE1RA DE MELO 
VV. Exas. estão impa.cientes. Estou
desfa.zendo a teoria dêles.

O 'Sr. Nestor Duarte - O nobre
aparleante tem a certeza de que não
foi, excomungado?

O SR. vIEIRA DE MELO- - Os
'nobres c.ol~ga..s devem agradecel'-m~.
porque estou trazendo elementos de
prova a fe.vor da indiss<llubilld2.d.e do
casamento, pa.ra depois mostrar como
a Igreja evoluiu nesse sentido.

O Sr. Ataliba NogUeira - DesaflO
v.. Ex.1l a apontar umd.ogtna que haja
évo!uído. Não há evolução-nos dogms.s.

O SR. VIEIRA DE :MELO - Vou
apontar.

'O Sr. AtaZiba Nogueira - ~ a tese
mais 'e!1"3da do século XIX. hoje refu
ta.cl..a pelas maiores autoridades. O
o:-a.dor perde um tempo sagrado com
o' zêlo histórico. porque a Ristória e
um conjunto de erros, de a,"oerraçóes,
de inveroades e também de verdaQes
e iatos verid1cos~

O SR. vlELf(.A DE MELO
Perdão; não é história o qu-e estou
fazendo. ma.s expondo a doutrina
católica através dos dOCUIIle.ütos maÍS
honestos. mais sérios do Vaticano.
Portanto. queira V. E::;:;R esperar um
minuto. pois vou mostra.rCCID& há·
dogmas que- a. Igreja tem refonnsdo.

O Sr. Ataliba Nogueira - Vossa
~celênc!a, então. é mais papista do

. que o Pa.pa, e também mais católico
que a Igreja.

O SR. VIEIRA DE MELO - TOda
'vez que c.hego à tribuna é assim...

O Sr. Oscar Carneiro - Porque

V. E."I:.a ·quer sustentar dc.1s pontos
opostos.

O Sr. Ataliba Nogueira - Enfreme
!-J. Ex.a o wy6rcio. porque o mais é
embrenhar-se por narrativas, onde há
de tl:":c.

o SR. VIElRA DE :M:ELO - Vossa
Excelência espere; darei as razões à
Assembléia, . qu-e me está honrando

com a sua atenção.
Mas, senhores, vejamos o SyUa.bus:
(Lendo) :

O vinculo do matrimônio é in
dissolÚvel ...

-O Sr. Arrutia Camara' - V. Ex. 110

se diz católico e divorcista ej no en
+,anto, lembra trechos da Igreja con
denando os divorcista~.

O SR. VIEIRA DE MELO - Pare~
Ct' que nã.o me faço entendido. ou
então é o nóbre colega quem não me
está entendendo.

(Lendo) :

"O vinculo do matrimônio (con
denando o êrro, vejam bem) não
é indissolúvel. por direito natural.
e há casos em que _ lei. civil pode
estabelecer o divórcio propriamen
te dito".

O Sr. A.taliba Nogueira - Isto é
o que o Syllabus condenou.

O SR..vte:lRA DE MELO - Cito
o documento, porque em famosa En
ciclica - talvez o documento mais
notável 'em matéria canônica matri
monial da Igreja, que é o Arcanum
Divinae Sapi-eI'tiae. de Leão XIII 
se fazem referências ao SyZlc.bus para.
provar a distinção entre casamZrlto
rato e casamento consumado.

Compreenàam os nobres ap~n

tes a minha tese. O que desejo de
!:lonstra.!'. no .momento. é que até o
Sé<:ulo XV, nenhum documento da
Ig:oeja.nenht:.m canonista ou teólog~

af1nnava.senão para refutá-la. a di
ferançl? etLtre casamento C<lnsums,do
e casament9 rato.

Isto é o que me proponho a prova!,
e estou trazendo para aqui êsse do
cUIIlento.

Permitam-me, portanto, que passe
atiis.nte. e vamos encontrar as gran
des "'Decretaies de GrC'6õr1o IX" onde
se capitulam também interpre'taçées
de' grandes Pa.pas da igreja. -a respei
to do sacramento do matrimÔnio; e

,VRIXlos ver que em nenhuma dessas
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mtel1lretações. s~ja 'a eclnstituiçáo
"Matrim-onll", de Benedito XIV, seja.
n carta ele Inocêncio UI aos bis-pos
e aI'{:ebispos da PolônL, seja 2. Certa
de Clem.ente m, ao BiSpo de Zara
goza, seja, fina1men~, a Carta. de
Lucia m aos cristãos, que Vív1am pa
decendo sob o jugo dos sarracen<ls e

. em nenhum désses d<lCumentos con
segui encontrar doutrinàriamente ti
xada a diferença entre eassmento r.zt(J
e casam.ento e<:lnswnado.

O Sr. A taUba Nogueira - Qus.l2do
V. Ex.a achar op<:>rtuno. permita-me
um aparte.

O SR. VIEl1'tA DE MELO - Pois
não, ·agora, com muít<. prazer.

O Sr. Ataliba Nogueira - Vamos
arguments.r com a 'maior clareza.
Em prhneiro lugar, quero que o ·Bra"
sH intefro tIque sabendo que o meu
sim:patico colega, Sr. Vleil'a de Melo,
está fora de grêmio da. .zg.reja porque
não ãceita aquil<i que a I~ja ensina.
E'. a p:r-lmeira parte. Agora.. perg1m
to ao nobre crador se é possível que
mente. embora esclarecida· como a
do meu distinto colega, seja suPerior
às grandes cabeças da igreja ca.tó
lica. que interpretaram a doutrina .
Será possível que a Igreja., tenha,dado
uma interpretação errada., como Vessa.
Ex'Celênda. está .dizendo, a tex.tos tão
mlnudehteIllente .1Y.lr ela estuch.dos, dos ,.
homens de grande saber, voltà.dos s6
para a verdade sa.lda. da boca. de Jesus
Crl$to ?

O SR..~ DE MEtO _·1rao
estou dizendo nada. V. ~.a está me

. atribuindo Cl1t1ca à orientação 'da
!gI'eja. que absolutamehte não fiZ.

Q ST~ Atatiõt:t l\logv.et-ra. - Se o õJ
v6rcio fôs~ admitido pelos Bvange-.
lhos a Igreja. 1ria .·perder todos os
príncipES alemães, que dela se c!.es
ganam e passa.ram pa:ra Luté:ro. Cal
vino e outros, !Xlr causa do div6rcio?
A rgrej~.' n~ obstante haver come
ndo o titulo de·def~ da. té ao
Rei da I'ngls.terra., Ren..-fque VIII.
pre!er1~, ~o ·êle quis ,ceder à
carne e pretendeu o cUvórc!o. pr"ete
l1u perder todo o re1no ds.I:lgIBterra,
que era prenda bel1ss!ma. IsOO 1'Or
que? Porque 4uis ms.nter integra. a
dcutrlna. e ~o consenttu no divórcio.
A história é essa.

O $R. VmntA DE MEIA - Srs.
P..e}):'esentantes: o que eS1'3U1OS vendo é
tml.2. exaItaçã.o; qu~ ·es« perturbando
o 'me!] pensament;o perquanto nã.o
&tirme1 que a igreja ca.t;{lIt~ está er-

rada, quando mstenta ao inC:issolubili
dade d€ casamento

O Sr. lltaliba NOfJ11,etra. - EIitão.
estou cie acoro.o e nã.o a:9a>tee.rei zna;is.
Mas pergunto: () divórcio é condenado
pela .1,greja? .

O SR. VIElRADE MELO -Até
agora. não disse nada. de tl·fe:"ênc1a. •••

O SR. PRESIDENTE - Peço .U
cença para lembru a.c ilustre orador
que estã finda a hora destlnads. ao eX-
peàJente. .

O ·Sr. F16r~ 'da Cunh4 - Veja Sr.
De~ta.dQ CC'mO 9. s.<;>rt,e é üiv'a3:S?e
Vária. V. Ex. a diz ao s.,.. Deputado
Ata,1iba. Nogueira,i1us~fessor de
Direito, que V. Ex li, est& Qentro da.
Igreja e é a favor do divorcio: eu, por
exemplo, Q.ue me encontro fora da Igr~

ja católica. sendo cat6Ii<;v, sou 'contra
o divórcio.

9 SR.~ DE M:ELO - Srs.
-Represents.n.tes: ma.is anH~ vez. o volu
tnee extensão dos a.partes me fazem
parar em mele dêsse momentoso as
sunto~rque.-infellzme~·fm.eus no-
bres e ilustres colegas;- n:io-têm..,apa
ciência necess1.ria pata. ll.~arda"r que--~-'

eu tire conclusões dos ào.:umentos que
estou lendo. porque, naturalmente. não
tl'ollÃe tais d·ocumentos ~a divaga
ÇÕes; trouxe-os cotno fundamento de
matél1a que V'o'U sustentar, ,e que ainda.
náoeXIPlanel. Conseqüentemente, to-
dos os a.partes se Umital'<m, a.-pehas, 3
airltecipar o ,meu pensanwnto pensa
mento que não expresse, pensamento
que hão declarei. e,po,.tmto nesta
hom, o ~ue .me CUlIl'pre ·l1pen.as. é ~
sautonzar essa intel'preUt-çác porque
s6 depois que. profet1r squi a nllnha.·
palavra de 1nterpretaç§.c dt!sses textos
e a minha. tese da dis,\t"111~111dade é
que, então. Os nobre-s COlr;gas poderãO
re-futã-las com as suas opiniões.

Mais uma vez ~thn~o Péla aten
ção com que os llus1;'es tJ&res m~ tê1D
ouvido, peço a V Ex.4 S= Presiden
te, queira m.a:nter mi'nha lllSC:1Çã.o para.
amanhâ, quando. então.:'le me t6r per
mitido, desenvolverei m~lhO'l o tema e
ttlostrarei que se ·a!n'Ciiss,,jub!lidade do .
vincUlo matrimonIsl é, afnãa hoje, dag
l.l:1t:f. d!.scf!Jllnar da Igreja C.Qtó1ica. ~te
dogma repoUsa no d1r~t pOS1tivO
eeles1:ástico. ea.psz de se" rncxllflcadO
- e deve sermod1f1cado - como inll-
meros outros. .

O Sr. Atah"ba rlogueirn. - Permita-o
me V. Ex. 11 ainda um 9.parte, Ser! o
último. p~o a. V. lTIx.· que em sua
~s. oraçAa t1ão t:-11",c4e~
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re11gi.OSe.. 1X>rque esta se >ncontra nos
l1ttoS. Há apenas or1gin~lici.ade a ser
tratada: o divórcio, em tacG do pro
grama polltico do Parti::., Social De
mocrátieo. a. que V. Ex.1I. e eu per-
tencemos • .

O SR.. VIElRA DE. MEL<.. - Isto
é o que VV. Ex.,aB dizem. aqui. mas o
qu-e proclaInam para o povc.. é que o
divórc10 é Instituição itnl·T3J., que aten
ta. ccntra. v dogma catól1c<J E" o único
argumento ::om que V-v Exas. ex
ploram a. ingenuidade d3. familla bra
.sUe1rs..

O Sr. AtaZiãa Nogueiru - EDtâo. a
exploração é feita pelb: Igreja., no
mundo inteiro. E' o esptl1to de rebel
dia. do sim?át1co colega

o SR. VIEIRA DE MELO - Não
há esp1rito de rebeldia maiesplrito
que é inde;>endente, que nã" e su.bser
Tiente, que não se dobra àS eonven1ên
4is.spessoais CO momentO

(Trocam-se n1L1'1te".J5vs apartes).
O SR. PRESIDENTE \tazend~ soar

os timpanos) - AtenÇâ,..1'· Está "finda
i hora destbada ao eX"..Jedtente.

O SR. VIEIRA DE MELu - Srs.
Constit'iJintes. por hoj-e ~(>u como en
cerada mi:nha expos1çâlJ orometendo,
se a generosidade do~,. Presidente
me permitl.!", v/)lt:.u amanh3 à tribu
na, para entãc desenvoJlIer melhor a
matéria. (Mmto bem ·m.-uito - bem.
Palmas. O oratior é cum'OTimentaào.)

<Durante .odiseurso do Senn.or
Vieira de l',reZo. Q.SS'!!me a. presi
ciCr..cül, o S enhoT Georgino Ave
Zir.d, 1.0 Secretá.rio}.

SR. PRESIDENTE - Estó fin-da a
hora. do Expediente.

Passa-se à

ORDEl'.! DO DIA

OompareC4!!Il m~.is 164 senhores Re
pre!:ent3.ntes :

Pc:.rtülc Social Dem')CTát;icQ

Aere:
, C3-'3telo Br3.nco,

A:mazonas :

Á1-vsro Maia.
Co.o;;me Ferreira.

Pará:
!if.s8:a1h?'es Ba:'at:\.
Alvsro A.dolfo.

Duarte de Oliveira.
Ls.meira Ditte::1CcUl"t.
Carlos Nogut'ir9:.

Maranhão:

Clodomi:' Caràoso.
.creport Franco.
OdUon Soares.

Luis Ca...-valho.
p-fonso :Matos.

Piauí:

RenaUlt Leite.
Rta Gran.de dQ Norte:

Georgino Avelino.
Dloclécl0 Duarte.

Pa:-alb:J.:

José Joflli.

Pernamb..:.co:

Etelvino Lins.
Jarbas Mar3.nhz.o.
Gcrcino Pontes.
Ferreira Limg..
Barbcsa Lima·.

Ala~oas:

'!'eixeira de V~scc~ccloa ..
Gócs Monteiro - .
Sllves~re Pé::ic!es-
Lauro ~~ont€n~gro.

Bahia:

Pinto AleL"{o.
Lauro de Freitas.
Eunápfu de Queiro~.

EspÚ'ito Santo:

.A.tillo Viv:i~~t'"
Carlos Linckrnberg.
"Vieira de Rezende.
_.<'il:varo Castelo.

Distri to Federal:.

JOI1.'3.S Correis..
José Romero.

Rio de Janeiro:

Alfredo Neves.
Edus.rdo Duvivier.
P9.Hlo Fe!"na.n~es.

J3rigido Tincco.
!digt:e] Couto.

Minas Gerais:

Melo Viana.
Be:1-edlto Val:1C~.ares.
f'€ =1:-0 Dutra.
!~rp.el Pinheiro.
Cr-'.stiano ~~chado.

Custava Capanema..
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c€1so :r-.trachado.
Olinto Fonseca.
Lair -restes.

São Paulo:
'Cirilo Júnior,
Noveli Júnior.
Antônio Feliciano.
César Costa.
Cost2. ;,-:to.
José Armando.
Horácjo LaIer.
Lopes F~rraz.

Ataliba Nogueira.

Goiás: .

Dloge:oes Magalhães_
Caiado Godói.
Galena Paranhos.
Guilherme Xavier.

:Mato Grosso:
Ponce de Arruda',
Argemiro Fialho.

Paranã.:
Flâvio Guin:l.a.,..-ães.
Fernanéio Flores.
Munhoz de Melo.
J o~c Aguiar.
Aramis Ataide.

Santa Catarina:
Ivo d'Aqumo.
Otacllio Costa.·
Orlando Brasil.
Rogério Vieira
Hans Jordan.

Rio Grande de Sul:

Gasto!), :Englert.
Brochatio da Rocha..
Elói Rocha
Teodomiro F'O:l~s..

Antero Leivas.
Sousa. costa.
GllcériC1' Alves.
Pedro Vergara.
Ba.Y~·rd Lima.

União lJemocrátiC3
Pará.:

. Agostinho Monteiro.
Epílogo Ca.znpos.

Maranhã.o:
Alarico Pacheco.
Antenor EogéB-.

P1a.u1:
Es:ma.ragdo de Freitas.
AntOnio Correia.

-!'s2 -

~ará.: "
Bem Carvalho.
Fernandes Teles.
:José de Borba..
Leão San..~o.

Rio Grande do Norte:

Ferreira. de Sousa•.
.José Augusto•.

.Pa.rafba.:

JOSé Gaudên<:io.
João i:l..gnpino.
João ú'rsUlo.
Ernam Sátiro.
Osmar .Aquino.

Pernambuco: .
:Lima Cavalcanti.
A1ãe Samoaio;
João Cleofàs.
Gilberto Freire.

Bahia:
.M2:!lu~&es.
Luiz Viana. - -
Clemente Mariani.
Dantas Júnior.
Rafiel C1n<:W'á...
Nestor' Dua.:-+-...e.
Al10mar BaleeJio.
João Mendes..

.Distrito Federal:
Hermes· Lima..

.Euelldes Figueiredo.

Rio de Janeiro:
Prado 4Kelly•
José Leomil.

Minas G~rs.is:

Magalhães Pinto.
Milton Campos.
Lopes Cançacio.

São Paulo:
Pa.ulo N azueira.
Rome.u Lourenção.

Goiãs:
Jales Mschado. .

Mato Grosso:
Vespasiano Martins.
João Vllasboas.
Agrícola de Barros.

Psraná:
Erasto Oaertner.

Santa Catc:.rina.: •

TaV1lJ'f!S d'Amaral.
TomAs Fontes.
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Rio Gr?nde do Sul:

Flores da Cunlla.

Partido Trabalkista. Brasileiro
Bahia. :

LUis Lago.
Distrito Feã.~al:

Rui Almeida.
:Benjamin Far3h.

. Vs.rgas Neto.
Gurgel do Amaral.
S-egadas Viana.
.Eenic.i.'). Fontenele.
Baets. Neves.
Antômo Silva.

Rio de Ja.n-eir-o:

Abelardo W.tats..

Minss Gerais:
Ler! Santos.

São Paulo:
Hugo. :Sorgm.
OUaJ'aci Silveira..
P~àro~ Júnior.
Romeu FioIi,
Berta Conclé.
~l;lSébio R.~ha..

Paraná:
·M-e10 "Braga.

. Rio G:ande do Sul':
..A:rth"ur Fischer.

Partido Coml:-7lista do Brasi2
~~ambuco~

Greg61i6 Bezerra.
Agostlni1,o Oliveira.
Al<:ê~o Coutinho. .

.D~tritoFederal :

Carlos Prestes.
:sã.o Pauió:

.José 'Crispim:·
OSYaldo Pacheco.

,'Ri<i.--Grande do Sul-:
"'I'rl!ino. Correia. ". \

. ., ',>".

. Pa.rtido RepUblicano. ' . .
. rer:oaInbUco:

:.sousa Leão. .-... .,
Serlrlpe:

Dur'l'Ja.1 cruZ.
.Amando Pontes.. .....
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Minas Gerais:
Jaci Figueiredo.

Parti4c Popttlar Si1U.licalista

Pará:

Deodoro Menàon~3..

Ceará:
P..J.ves Linhares.
.João Adeodato .

B:thia: '

T<!6dulo Albuquerque .
Pa.rtitlO Republicano PTogre~3ista

São Paulo:
Campos Vergal.

O SR. CARLOS PINTO - Senhor
Presid.ente, pe~o a' palavra, pela or
dem..

O SR.- 1?RES!D&'i'I'E - Tem a pa
l&vra o nobre Representante.

O SR. CARLOS PINTO <Pela or
dem) (., - Sr. Presid-ente. ainda é o
caso do patr'i..m.ôn1o do extinto Depar
tamento Na.ciona,l do Café- que me traz
à tribuna. .

Trago, Srs. Constituintes, o· protes-
,to cios iavradores ele café dó Brasil

contra os tlfõ<tT6es que am.eaçam en
guJjr de utna só 'Vez o patrimônio da~

queles traba1hador~s e que se destina.
à cr:ação do Bionco .Rursl do Bra.sil.

Tôdas as vêzes. Sxs. ConstitUintes,
em que estiver ameaçada. a econoID.1a
do lavrador de- café, ocuparei a tri";
buna, denunciando seus inimigos. de
nunciando-seus ve!'da.deiros explora""
dONS. ..

Defendo e -'igic com entusissmo o
patr:lIlõnlo do Departamento Nacional
do Calé. porque, Srs. ConstitUintes,
"representa meu sangue. representa. o
sang'.ie e o suor dos que m-e confia.ra~

o mandato de deputado federal, para
que eu não. viesse aqui fazer pol1t1ca,
n-em mesmo politicagem, mas defen
der SOJUS· l-egitimos lnterésses.

O Sr. Ferna.nde8 Távora - Mas Vos..
sa ~? fêz parte do Departamento
Nacional· (iQ ca.fé 1

O SR..CARLOS PINTO -. vosss.
Excelência· está t:lal.futon:na<io.. PU'"
ticlpe~. s1Jn. ào Departamento Nact.o..
nal do O&1é. --mas d.e!endendo. no re..
gitne da ditadura. qua.ncio pouco se

(-) - Nso .foI rev!sto pelo orador.



ilOdía falar. o lavrador, e o fiz com
o m-esmo entusiasmo com que ora o
faço.

O Sr. Fernandes Tátlorlt - Entáo
foi improdutiva, a defesa de Vossa Ex
celência, porque o D.- N. C. sintetizou
tuuo quanto h~via de ruim.

O SR. C.t..RLOS PINTO - Nunca.
me impressionou a fôrça da. d:tadura.
Estou cie pleno a-côrdo com :::.s indeni
zaçf.es que estão sendo ·feitas aos fun
dO:lârios do D~pa:rtamento elo Café,
d::l. mesma maneira que ~oncordo em
que sejam aproveitados tais !uncio-.
nirics. Não aceito, no entanto, C{)mo
certo e justo. que os funcionários do
Banco ôo E:asil e cio Ministér:o da.
F;l.zenda sejam também indenizados,
po:-qu~ali trabalhavam e~ c.omissão.,

l-.J.uda.- agora, Srs. COn$titUlntes, os
'to=l'ador-~s ée café der Rio de Janeiro
ameaçam o govêmo: ou êste continua
a .dar-ili.::s a subvenção, ou deL-..:am o
povo sem café! Querem q~ os lavra
ão:es continuem a C1.i'5tear. com~ a
miséria e o sacri[ic~o que já os. afllg~,
a ~da. àêsses estabelectm::ntos ~comer
dais. E', lastimável, porém, que . o·,
ilustre colega do Paraná, Sr. Erasto
Gaetner. tenha aconselhado o govêr
no a. lançar mão de 250 mil sa.c9.S de
café ps.ra· ser-em vendidas a êsses tor
rad~res por CrS 130,00 a S2ca, quando
o s~u prêço é de Cr$ 280,OO! Isso se
ria de..~espcito à- economia do lavr.a
dor, c.esrcspaito contra.· o' q,~al lavro
meu protesto.., como representa.nte da
lavoura, .tia mesm~ torIna q;;.e com. o
mesmo fim iria. à praça púbrca.' ~.a...
lastimável é o fato porque o Dep'U
tado Erasto Ga.·:::tne: representa um
dos EstlUios lideres da produção ':io

- café. .
A liqu1.dz.ç§.o do Departamento Na

cional do Café faz lembrar-me as fes
tas da roça. nas próprias fazendas :;1e
~afé. O fazendeiro quando rcsol"l/e
fazer uma festa eU1 sua. fazenda .•.

O Sr. ErCi.3to Gaetn.er - Vosse Ex
c':J.êncla t::"IU' ci direito dedefeI!der o
lavrador, roas ~o pode permitir que
o povo bras1l~o:pague preço absurdo
pelo café. se os' torndcres t~verel!1

. do ~ga.r. ao rubtlcea pelo préço atual•. ;
SOPOder-dO vendê-la a CrS--14,OO e 01'$"
15,O~O o. QuilQ. E V. Ex.- há de convir
Que '~~ ·p.r:êço não é. co~brve1 num.
pa;~. ~ue a:~àa. ~o' perdel! a.. categO'
ria 'q.e· '~htle pr9~llto4 de café. '

o- .Sr~· 'Poletlti P.iza .....:.". o 'orMor
têm t&1s. "razãO. E' preclsoatend_~l:
&0 c~~ ~ PJ',od~, NAo,4~~Ql,le

. - .

só ~ produtos da· lavoura sejaDl ven
didos aL":lixo. dêsse custo, com sacri
ficio do agr1cultor. quando utilidades
manufsturadas pela indústria são
vendidss por p:re;os escorehant-2s O
povo do Rio não pode ser o único orl
vilegiatio do Brasil, a consumir café
abaixo do custo de produção.

O S~. CARLOS ,PINTO - O ilustre
Deputado Sr. Eraste Gsertn-er não pode
aconsellUrr que o 1s.vrador trabalhe ,.la
miséria pa~a cu~ttear a vicia barata õ'e
quem quer que seja.

O Sr. ErCLSto Gaetiner -'V. Ex.a
confirmou que serviu..no Departament.()
Nacional do Café: contrn:m±ndc;assim,
para 'Vantagens aOs torradores e '10

. povo brasileiro. E' estranhável agora..
o entusiasmo de V. Ex.ll cont...~ os
p'r6plios 1nterêsses do ]}Ovo brasi!ei:o.

O SR. CARLOS PINTO - Sr. Pre·
sidente. clli;ia eu que o faz;ndeiro p

quando r-esolve dar uma f~sta., quinze,
diaUntes faz doce e coIUids com ia
tu.ra.~-dia-,...Qs c':'n'Vidados comem a
val.er ~, ao sa.ir.em;'-a1nd1i--l-evam.,~IIl

bnllhos dêss-e doce e ciesS3. comida-;-
.O único que fica sem coisa alguma,..no'
fim dafe!:ta. é. mesmo, o dono da
íazcr..cla. . • •

Assim está acontooendo com o
De;mrtamento Nacional do Café. Te>
do ~UIido está tirando dinheiro, e, ve
Io que vejo, só não vai restar algum
para o J,avrador,que contribuiu 'com
o suor do seu trarolho para cons"ur.llr
aquêle patrImônio

Por dois motivos; Senhores" nEt.o de
vo abandonar a t:-ibuna sem cc.·n.gra
tuhr-me com o Sr. Ministro da }'a
zent3.. Primdro, porque S. E.,"{.II já.
fêz ceSsar a cobrança'clã taxa d~ doze
shilin.gs. qn.e nã.o tinha niais "a"z;~u de
existir, como razão de existir, n.ão t~m

·0 Depa.rtamcn1io Nadanal do' ~fé,
Segundo, por ter o Sr. Min..:st:'o da
Fazenda. dito ao Senaà<lI' Atillo Vivã-'
qua, ao Deput3.do Joã-o de Agu1ar e 3
mim, que o resto do patrimô:llo de De
pa.rtamento NacIonal do CS!é. t~rls {)
destino aconselhado p.els p'r.6p:,~g. la-
voUra. '

Dentr() de pOUCOS. dias reunirá D. la- ,r>
vou.ra para êsse' fim, pc>rque sOmente
à lavoura cs-be indicar o destino do ~u
d1n.be1ro.

Df:sviB.r o'café em depósito no De
partamento Nacional do café e que.
pertence ex-clusiv4.mente SrQa. 4~,
res, é'ferir a economia do produtor; é
desrespeitar os direitos do 1a.vrado=.
Ms:"LS do que isto, Senh~es: lançar
mA.odo est6que de ca!.é em d.e'pós1to-

.~



-255-

lW D.N.O. é furtar o lavrador do
:Brasil! (Muito bem; m'Uito bem.. PaI
1T"...as.)

O SR. ALC~DO COUTINHO - Sr.
Pr-esi<i-ente, peço a palavra, pela or~

demo

Q. SR. PRESIDENTE - Tem a p3.
l&vra. o nobre Repr.esentante.

O SR. ALCÍ!:DO COUTINHO (PeZa
ordem) (*) - Sr .President.e, apro
Teito os poucos minutos que' m.e são
<:onoeciidos ps:-3. ler o documento que
<Ira nos ::mlnda uma com.!ssão de pre·
videneiários, que aqui esteve, há pou
cos dias, em cont3.cto com vários 5rs.
Dep' ·,1;s.cios E' o seguinte:

..A classe dos Previdenciários
acaba de ser atingida por medi
dastoma.c1as pele Sr. Pres1dente
do instituto de Aposentadoria e
Pensões ,dos Bancários relativa..
mente a funcionárIos dessa Ins
tituição. Trata-se de ttansferên
cias 'ocarr1das recentementt:. do
D. Federal para os Estados' e de
um :Estado para outro.

. Verificada a coincidência -de sO
mente terem siào_ atingidos por
tais medidas funcionários llg~d~

fi. deternlinado partido politico ou
simples simpatizantes, organ:zou
se uma comissão de Previdenciá.
fios de todos os Institutos de cai
xas. que se dirigiu ao 81:. Ad~rbal

.Novais; Presidente do Instituto dos
BancáÍios para se 'informa:r de
S. S. quais os motivos de tais
medidaS, uma vez que tôda. a. clas
se se s~ntiria preiudica.d3. cem o
pr.eced.eute, que atingindo hoje os
.ele.mentos de um PS.rtid06 a.t!ngi-'
rn amanhã os de outro qualquer,
numa flagrante quebra dos pcin
c!pios dem{)C,I'áticos segund'O OS,
quais não é possivcladmit1r.-se .
.eja alguém punido por p"'-rtenc~
ou simpa.tizar <:om .êste ou aquêle
partido polltico, legalmente cons-
titufdo, .

Atendendo a. essa .éomissáo, de..
cIarou l'J .. Sr •. : Aderbal Novais ({Ue
M. transferências havia.ro, ocorrido
por necessidade do serviço e que Q
única atitude Cl~hav1a toma.do
pcr-motlvo político f6ra a destitui
ção nos cargos de chefia. DecIa...
r.ou ainda S. S... que náO.c"-Ohecia
!r situação pessoal aos funcionà:doa

(~}. Não roi. u.'Visto: pelo cmdür.
. .

.'
tra-nsferidos e que Dáo se nega-v-a
a examinar tail; casos.

Procurado, então, por alguns dOS
transferidos, deL""=ou S. 86 de re
considerar as. transferências efe_
tuadas. Po!' êsse motivo, voltou a.
comissão. de Previdenciários li So
licitar audi~nci3. a S. S. ;>a.rn. no
vos entendimentos, não tendo sido
desta vez atentlida.

Feito o histórico dos fatos acor
ridos, vem a comissã.o a presença
dos senhores parlamentares afil'
mal' a sua convicção de que as me
didas tomadas pelo Sr. Aderbal
Novais. Presidente da IAPB .. tem
rea~ente carater político .

,/ Embora até o momento somen
te ilO IAPE. se tenham verificado
tais fatos, é evidente que tôda a
classe se acha atingida pelo pre
cedente. De fato, não é possível
admitir-se uma democracia em
que, na reaiidade, se persc~uern

cidad~os bra!5ileiros por pcrte~e
rem ou shnpatiz:::.rem com deternll
na.ao part1do político de existência
legal. ~' indispensãvel que acad~
medida de tal natureza correspoD
da o itn~diato e veemente protesto
dos representantes do Povo. :s pl"e
c1so que todo o ciuadão brasilei
ro participe da vida politica da.
;}a,.çz.o. E, nesse sentiào, é cDmor
tador' o núm.ero de eleitores que
.ocor:r~ram'à.s urnas em 2. de dezem
bro. Sivrlficam, portanto, medi-o ,
d.a.s ela espécie das t<lma.das pelo
Sr. Presidente c.o 1. A. P. dos
Bancários, não sàmente lamentá
vel retrocesso na democratiZação
do Brasil, coroo também desse ser
Viço. 'ao go'Vêl'no do Gal. Dutra,
pela impopularidede a que ai.Tas
tamQ,. nome de s. Excia..

E' lamentável ainda e ineXPli
cável mesmo a contradição entre'
as tradições à.emocrát1-c:as do Pre
sidente do I.àPB. e as atuais me
cUd:t5 od1osàs, Qal'acterlstica.méute
'!~st!Ul.

Ao afirmar' que haViam tidoca
reter pol!tl:co as destituições de
tunÇÕes de chefis, pareeia' o ar.
Aderbal Nov.af8 COD.:w1cto de. que. se
tratava d~ o.titude perteitamente
na:t'ural . .Alnda .aqw é lamentável
o pr~c.ed1menZO de S. S., po.!s que

.. :l confiança que j.ustWca a nome-·
!:ç:I.o c1e determ1nado servidor gam
fUnç!.o de' chefia,.: não· é, .a.bsoluta..
mrnte. a confiariça Inoral comum,
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.:nas a confiança quanto a capa
cldade de exercicio de chefia. De
outro mooo, isto é." acImit1.ndo-se
que o funcionário" deixasse de um:
Illomentopara outro de merecer
confiança, por ha......er praticRQo tal
ou qual ato político absolutaraen
te alheio à Instituição a que ser~

ve seria clificilimo. estabel~er-se
até onde êsse funcionário debcasse
C1e merecer confiança para o exer
cIclo de função de chefia. ou para
o exercicio do próprio cargo efe
tivo que ocupasse na Instituição.
E' portanto perig"oso o precedente
aberto pelo' Presidente do IAPB.
Voltaremos, por êsse caminho, ao
terreno das perseguições pessoais,
tão comuns a partir de 1937, e à
aplicação na prática, sob pretexto
da "conveniência do serviço, do
mesquinho e desmoraliZado eS})1ri-
to do "artigo 177"; .

Aoui fica nossa repulsa a todos
os átos que venham ferir nOssa
segUl"ança funcional e a liberdade
de, como cida.dãos .brasileiros li.
vres. exercet'nlos o comezin1lo di
reito de termos opinião politica.

Rio de Je.neil'o, 24 de jUIlhode
1945. - A Comissão •••

:E:ste, Sr. Presidente, o docum.ente
que trazemos à. -apreciação de VOssa
Ex-celência e da .A.ssembléia. <Mtdto
bem,' muito bem.) ,

O- SR. CAFÉ FILHO - Senhor
Presidente, peço a 'palavra.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
psIaiTa o nQbre Representante.

O SR. CAFÉ FILHO (*) - ·Senhor
Presi.dente, quero encaminbar' à Mesa.
um requerimento· Pedindo uma Co
mi.l3São· de InqUérito, com os :funda
mentos segUintes:

.REQ~"'!O ~.o 268, DE 1946
Requer a 1Wmeação de 1Lma Co

missão Q:e Parlame:ntares. incztm
.:tJida fie proceder li abertura' de
um i"iz.quérito paraapuraT a si
tuação dos que "tcma.ram parte no
cn.a.rrl,(ldo Exército da. BOTraclta.

Atendendo no qt:e o chamado' .Exér
cito da Bo::-racha foi criado com fins

.decla.rB.da.mente pat.."i6ticos;
.Atendendo 9,. que ,essa criação de

correu também. das. teníveis necê;sí
tlades da. segunda.eon.flaoon~o mun
dial, tanto q~ os coItlponentes d.o

Exército da Bo=racba foram isentos
do se..ryiço militar, embora estivesse o
país em estado de guerra com a.:!'
potências do Eixp; .

-·Ate~dend.o a .que nà'O--fGram cUJ:n~..
priuos os' compromissos assunJid06
pelos. agentes. recrutad.s:>res dos Solda
dos da Borracha, fa.ce à !amllia dêstes
últimos. daí resuJ,taooo as mais ter
ríveis p!"ivaçéespara aquelas fanillias,
bruscamente z.tiIadas -a uma situação

. miserável; . . "
Atendendo a que a mobilizaçâo dos

Sol-dados da Borracha representou a
maior moVimentação doe traba.!hadQr..«_
dentro do território nacional, traIlS
portando-os h..-uscamente de. uma. zona
para outra de condiçóes radicalmente
oPostas;

Atende..""1do 8- que a zona assinala<ia.
por destino aos Soldados da Borracha
estava longe de apresentar garantía~
de salubridade;

Atendendo a que a informarác dI)
Ministério do Trabalho, mais o Rp
latório da Com;ssáo dos Aco!'llos de
Washington, bem assim as· dechra
ções prestadas a esta. Assembléia. pela
bancada amazonense, são contradi
tÓrias;

. Requeremos que seja designada uma
Comissão Parlamentar de InqUérito
para apu."'ar a situação de todD3
aquêles que tomaram parte no ~ér
cito da Borracha, como o que d.iJI
respeito ao recrutame.nt.o, contra.tos de
trabalho, condições dêste último. <13-

•sistêI:.cia ..às fa:nillas, retômo aos lares,
e garantias contra a enferm:àade, le
vando,.se ainda em conta tudo quanto'
as investigações in-dic.arem. como ne-:
cessário ao esclarecimento do público.
justamente alarmado com a situação
desgraçada a -que' foram" levados mi-
lhares de .braSilei~os."· ..

Sala das sessõeS, i'"<:le- jU1ho de 19~."
- Café FiZlto. :.

Desejo, Sr. Preside;:tte, Que V. ~.
faça incluir na Cr.:iem do Dia da pró
xima sessãc orequerim:mto que ora
en~a.'mjnbo à Mesa. <Muito bem; mui
to bem.)

O SR. JORANDIR PIRES - se
nhor P:esJdente, peço a palawa. .

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa~
lavra. o nobre R;epresenta.nte.

O SR. JURANDIP.. PIRES (PeltJ or
dem. (~) - Sr. Presidente.. encaml-.
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nho à. Mesa o seguinte.· requerimento
de informações:

REQlIER.IMEN'l'O N.O 267. DE 1946

. Solicita. iniormciçóes do Poder
ExeC".ltivo ~ôbre os serviços do .
Departamento NaciOnal de Estra
das- de Ferro, com a contsrução
tios viadutos Baraunilha e Saco
da Onça, bem como sôbre as des
pesas já. efetuadas e por· efetuar.

Requeiro a V. Ex8. que solicite do
Govêrno que informe:

a) Se o Departamento Nacional --de
Estradas de Ferro já concluiu -a cons
truçã.o dos viadutos de Baraunilha e
Saco da Onça na ligação Brumado a.
Monte Azul entregue a uma emprêsa.
por concessão de 26 de junho de 1944
e posteriormente transferida à outra?

b) Quandoo. D.N.E.F. já. clispen
deu com essas obr~s?
- c) Quanto pagou pelos primeiros
projetos dessas obras e . por -qhanto
C\lntratou o segundo. projeto e -qual o
escritório contratante?
~) Qual o volume ~e. concreto já

empregado nessas obras?

e) Qual ô or~amento -de cada um.
dos viadutos citados..
. 1> Se pelo têrmo- ~ concessão o

D.N .E.].lr pàga, a titulo de adrnini's
tração, "à emprêsa construtora, algu··
ms. percentagem sôbre. as taxas tra
ba.llllstas?

Sala de Sessões, 2 de julho de 1946.
. - Jurandi7 Pires.. .

O reqr".e!'lmento cogtta da mais im
po!tr.ute ligação, no momento, para
li vida econômica do Brasil - &
gra.nde trnnsccntinenwJ., a estrada de
ferro que transformará. na realidade,
o BrasU, de país de arquipélago. num
país territorial. (Muito bem; muito
à~~) ,

O SR. ;jOAO BOTEL.'ti:O - Sr,
Presidente, peço a palavra, pelQ or
dem..

O SR.. P&ES!OEl'-t"':::'E - Tem a ps- .
laVl'a o nobre, Representante.

O SR. JOAO BOTELHO - (Pela.
orl!em) , - Sr. Presidente, Srs. Re·
presentantes, 1n!ellzmente, sem. caso
pensado. por certo, :l Amazônia. vem
sendo vitiIna de uma campanha. alar
mista. a propósito dos "soldadOs da
borracha.tt • Vários ilustres eolege.s; re-

presentantes de Estados do nordeste,
referiram, desta. tribuna, fundamen
tados em declarações de uma cara
vana "de estudantes, que perto de vinte
e quatro mil habitantes do nordeste
se perd~ram na Amazônia ou neIs
morreram.

Documento minhas· declarativas
cmn trec~cs do discU1"sC do nobre co
lega Sr. Deputado Egberto Rodri~

gues, e, mais ainda. com tópicos que
n ilustre Re;:n.'esentantl: do Estado de
São Paulo, Sr. A.ureliano Leite, pe
diu e conSeg-..llu füssem tráriscritos na
ata de nossos tra.balho::., retirado do
brilhante matutino. d~ honrosas tra
dições, "Jornal do .Brasil", mas tópi
cos êsses que não se &proximam em
absoluto, da menor r-ealida.d€.

O Sr. Fernanàes Távora -, V. Ex.a.
dá licença para um aparte?

() SR.. JOÃO BOTELHO - Com
todo nrazer.

O Sr. Fernandes Tá.vora - Ter.ho
a. retificar o que foi dito daqui -pelo
nosso nustre coleg-a Sr. Egberto Ro
drigues. S. E.x,n apenas reproduziu o
depoimento de uma c::Jmissio ele estu
dantes. Depois verificou não set
aquêle o riÚnlero e"co.to dos mortos,
~que foi dito por éle próprio há
'Poucos minutos dessa tribuna. Aoro
veit.o .a oportunidade para declarar a
V. Ex.lL que os aparte:::: dirigidos' da
bancarr.a (~earenSe em relação à Anla
zónia não tiveram o mínimo intuito
de melindrar os Estados do Amazo
nas e ão Pará. aos· quais estamos li
gados pelos mais afetivos laços. Qui
semos, apenas, crimin.ar o represen
tante federal, o Sr. Ministro João
Alberto, cuja ação, nessa Quest..lo dos
emJ..grantés paro. 3. P..rnazônia - dos
soldados da borracha - foi abso
lutamente destestáve!. porque n2.o
cumpriu nenhum lias contratos. '?ez
o que n:1o devia fazer, porque dei
xou-os no abandono. Não devemos
crim.inar. por consegUinte, os Estados
do Pará e do Amazono.s, qu~ fizeram
o que pucf'ram. O Representan.te Fe
deral. decididamente. andou m::;.l e.
não há qu('m lhe tire a culpa.

O SR. .r~LZl..O BOTELHO - Ag:m
deço n V. s,,"<:.1I I,,) aparte ih:strativo."
Com. cleito, ouvi há minutos, o ilus
t.re Rep:-esentante sr Egberto Rodri
s:ues, em discurso pronunciado sõbre
n mesmo assunto, referir-se a Ci.ue os
dados por S. Ex,II adu.2idos, com fun
damento na.s decla.-.oaç5es ela car3,'va
na de estudantes, n~.l' eram a.bsolu
tamente a e"..-pressão da verdade. co
como o ilustre R.epresentante 81' ,
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Fernandes Tli....ora. aca.bou também de
reaÍU'mar. Mas, o que não deixa de
ser menos certo, o que não deixa de

. merecer da nossa p~:.-te o devido re
paro, o que é precise enfim, é que
nós, da Amazônia. ret.i!iq~emos qual
quer informação trazida para esta
Assembléia baseada em dados que
não sejam exatos, tal co~o essa que
apreGoa que lá na Amazônia morre
ram como afirmaram os estudantes,
cér\:a de 23 :000 brasibiros. Essa
~finnação redunda, de Qualquer IUO
elo, em camps.nha alarmista.

f) Sr. Lcmeira Bitteng.D1trt - Essa
1i.finnativa não foi feltá somente na.
entrevista dos estudantes. o que se
ria perdoável e explicável; foi cate
eür~c:;.mente repetiGa nesta Assem
bléia, com plenos foro::: de verdade.
Contra essa afinnação não só .8. ban
cada amazonense Ina.ni!estou-se unll
llime e reiteradamente por náo com
preender a verdade dos fatos e po:que
seria triste atestado das nossas con
dições de vida na Amazônia. se expr!
misse a realidad.e.

.0 SR. JOÃO BOTELHO - Agra
de~Q- a V. Ex.:l o aparte que_ acaba
ele dar, porque -vem ::crroborar o que
estou 3,firm:?.udo e representa. a ex
pressào da verdade. Nossa função é
defender a Am:'i.7.0:lia.. e, defendendo
a, nada mais fazemos do que defen
der o :BrasU, porClue tudo que venha
em demérito da Amazônia vem re
fletir-se em nossa Pátria.

O Sr. Paulo sara.sate.- Na defesa
ds Amazônia V. E.;:.A teI:l nosso in
tegral apoio. mas pelo fato de querer
defendê-la não iniba os Represen
tar<tes de outras regiões de fazer a
a:er2sa daquilo que também é seu.
porque r""o podem deixar de perten
cer ao nordeste os traba,lhadores da
Amazôma.

O Sr. Lameíra Bittenconrt ~ Nin
guém contesta tal direito.

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex.a
não de"'~ insistir no nlimero de mor
tos, porque. como fOi aqui esclareci-

. do, surgiu üe declarações trazidas pe
los estudantes. Ninguem as corrobo
rou. u que desejamos e:::cl:trecer é
quantos foram os mortos. Se toi me
nor o número ...

O Sr. La.meira Bittencourt - Com
ce!"tczn foi.

O Sr. Paulo Sarasate - ••• como
aca.ba de :l.firmar o meu nob:'e con
tra.~apartea.nte, será motivo d-e satis
f:t.ção e não de cnsteza.

O Sr. Café Filho - Está. justi!i
carla o pedido de inquérito.

o S-o:t. JOãO BOTELE:O (di1igi7l.
do-se ao Sr. Paulo Sarcsa.te) - Vossa
Excelência foi, talvez, UIIl dos que
menos focalizou o assunto -com c:::'
rater alarmista. Paço justiça a V().s5:l
Excelência...

O Sr. Egõerto Rodrigues.. - Qual o
carater C1e~ alarme?

O SR. JOAO 'BOTELHO - Nó
-" Diário da Assembléia", edição fie 22
d~ junho de 1946, às páginas- 2.3í)7,
se lê o seguL.~te trecho do discurso .,
do nobre representante Sr. Egberto
Rod....-igues:

"Lendo o "'Diário do Poder -Le
gislativo, foi que m.e~±nteirei do
assunto do seu discurso.

Disse o deputado potiguar que,
tendo doe iI ao seu Estado, nada
poderia responder aos que lhe ln
teroolassem sób:re o destino dos
trabalhadores da borracha. A
resposta a um seu pedido de lnw

f<>.rmaçães. sõbre a sorte daqueles
homens foi pouco sa.tisfatória e
nicra;·-eselaxecedora. Expendeu, o
digno constituinte, outras co1J.Si.":'__ .__
deraçf>es diante de dados e argu
moemos.oficiais .

No mes1!lD sentido, juntamente
com ~ nobres coleg2.s Gentil Bar
reira e Plínio Pompeu, apresentei
uma indi-cação, solicita.ndo dos'PQ
deres competentes providências
urgt!ntes pa.ra o retôrno dos cha
mados ••soldados da borracha" .
Esta indicação tom<m o n.O 52 .

. E' de meu conhecimento que foi
devida.Inenté encaminhada ao Ex
oelentissiIno Sr. Eresidente da.
República.
- A mcrtan'dade entre éles foi
terrível. Agora mesmo, uma co
missão de acadêlIli<:os Ceal"enses
mandada à Amazônia. para ave
riguações, constatou, segundo no
tScla publiçadas. que morreram
cêrca de 23.000 coe.sts.duanos nos
sos. Os que ainda lã. se encon.
tram estão morrendo à míngua". '... _--

Ora, Srs. Rtepr~sentaI1te.s, trata-se,
ou não, d~ uma campanha alarmis
ta. -coutra. à Amazônia? Querendo pro
mover a. voltados "soldadcs da bor
racha", a.pontam a Anw.z~n1a como
uma terra a.haixo da critica em ma
téria de saúde ...

O Sr. Egõertc Rot!rígu.ea - NAo
a.poiado. .

O SR. JOAO :aO'rELHO .. '. uma
terra inS':llubre, umn terra 1nc:tpu
de ser ;:olon1z11d!l.. que' n!ío deVe em
a.bsoluto, ;nerecer braçOS estrnnhoa
àqueles que lá nasceram.
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E' , ~u nao, e"'...mpanha alarmista,
'contra a qual devemos l>pôr um dique,
pela melhor h2::!Ilonía que d-eve Çns-
'tÜ' entré nós? ..

O Sr. Egberto Rod:ríy-U.es ~ Per.ni
ta~roe V. Ex.a. um aparte .

O SR. JOAO BOTELHO - Já fiz
jUstiça a V. Ex.u., anteriormente,
-quando aleguei que V. Ex.a. r.eti:fi~ou
'êsse -trecho. Li-o g.penas como do
·cu.ní.entaçâo de minha vinda à tri
'Duna. acer~a das afirmações que Vossa
Excelência houve po!' bem, em boa
hora, retificar .

O Sr. Paúlo Sarasate - Náo houve
retifi<:ação, mas esclar.ecimento, Vossa
Excelên<:ia não pO'de atribuir a'um
seu col-eg-a. outra ,int.enção; -

'O SR., PR/ESIDENTE - Estâ. findoo temP'l do nobre 'oratlor.
O SR. .JOAo. BOTELHO - E' pêna

que o temPo tenha findado. Sr. Pl"€
si-dente, porque desejava dar outraS
razões demonstrativas do <:IiIna da.
Amazônia, das _suas vantagens para
a colonizacão, com base, na opinião
de doutos." de competentes cienti~tas
que perl.ustrarazn aquelas terras' aban
donadas.

Assim, o que. desejo também, Se
nhor Presi-dente, a··bem do r-en-cme da
AreZZônia.. é que consulte a. Casa,
sem demérito para o ilustre autor do
requerimento de inser~ão na At9. do
tópico de "Jornal:do Brasil", nobre
Deputa.~o Aureliano - Leite, que tem
vsl-or incontestável, Dão 9 :o,ego, ~
Q.uerenete a campanha ala.nUlsta
contra a Amazônia, se concede sejam
riscados os .trechos daquele tópico, que
passarei s. ler, e' que constituem gran-
de ofEnsa à Ama2ôn!.a.: .

"Daqueles 50.000 brasileiras, in
gênuos c rudes, que viviam mal
em seus pagos. porém, não eram
desgraçadoo. não eram enfermos
e né.-o :::ofri..am 1oine, dêles, 23.000
~podrcceram no. lama, sem· pão.
sem assistência mécllca. sem. re
médios para. ntcnullr o febrão, a

.avw.tm1no...~, o assalto de pa.rasi
tas. Lá. ficaram .sepultos naqueles
C!e.:3er~,vs, vítimas de um mau Go
vêrno e das suas ilusões pela vi
t6rm dns :lnm'oS das Nações Uni
das. Os outros. 27.000 que sobrc
v1;-eram uc;r.uel11 batalha. sem gló- '
na, que não tiveram sequer as
pnssascns de retOrno para os seU:)
Estados de orl~ern, empreenderam
as longas caminhadas, venceram
(nem todos) distâncias imensas.
fugindo à desolação e à. m4-sérts.

elos seringais, onde :foram c!espé
jades como prisioneiros dos nazis
tas em campos de ~achau, Bel-'
sen ... "

Ora,· Sr. Presidente, a bem da.
elegâ':'lcia que devemos manter nesta

.Casa, a bem do renome da. Amazônia
e da própria Assembléia. parece-me
que Ê:~ses tópicos c.everiam ser ris
cados da ata dos nossos trabalhos,
porque refletem diretamente sóbre a
Am'J.z6nia e o.,ssinalam, de ~ualquer
fôrma, unia. faita de fraternidade de
seus filhos tão bons amigos de seus

. irmãos da FederaçãC?
Aguardarei' para, em outra oportUni

dade. 'voltar ao assunto com referên
cia às grandes vantagens da coloni
zação da Amazôriia e seu. clima.

O Sr. Ca/é Filho., -. Terá V. Ex':!. o
apoio de tõdas as bancadas do nor
deste.

.O SR. JCAO BOTELHO - No mo
mento, entretanto, era o que tinha a
dizer, à vista de . estar esgotado o
praZO de q~e dispun..."'a para falar.
CUuito bem; mu.ito bem. Palmas.)

(Durante o discurso do Senhor
João Botelho, assume a presidên
cia, o Senhor Idelo Viana, ~esi.
dente} . _. "

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

O SR . .PRESIDENTE - Tem a 'pa
lavra o nobre Representante.
. O SE. DOLOa DE A..l'IDRADE 
(*) Sr. Presidente, ocupo esta tri
buna por alguns L.,J..S"-...antes pa.rs, tra
zer à Mesa uma indicaç-lo refletindo
o pensamento daqueles ':!ue se dedi
cam à criação do gado vacum.

Esta sexnana, 1:ienhore$ COl1stituin
t...:~, já. no t,;rcclro dia de sessão. pa
rece que foi ela dedicada a. êste pro
blema magno, a êste assunto impor
tar..tis...:;imt:' que t5.o de perto interessa
à::l altas autoridades do pais .

Passo às mãos de V. Ex.a Sr. Pre
sidente, 3. inài~ção fi. que me Te

'fuo,
Assim o faço, no ~levado propósito

de contribuir com os nossos esforços
e S'lA.gestões no sentido de àebeJar'
fsse gTav~!T!lo problema. que, dia a.
dia., vai cha.mando maís a atenção
do -iloVO e do pr6prio Govérno. (Mui
to bem. 14-uito õeut.)

(*) Não foi revisto pelo ~.ófu.dõr.
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o 'orador envia à Mesa a. se
guinte:

INDICAÇÃO N.o 169 DE 1945
.. -Sugere' co Poder Executivo a
conveniência de ser faciZitaclo o
crédito até 80 % do capital neces
sário às instalações de Matadou
ros Modelos, em foT77'UL coopere:tti
vista, para a industrialização da
carne.

Considerando que ao carteira de Fi
nanciamento do Banco do Brasil, re
centeDlente criada co~ o fku de pro
teger o "!omentodas 1ndústr1a.s de in
terêsse nacional, faeilita,·o crédito até
80% do capital necessário às 1nstaJa
QÕes das indústrias ftJ serem criadas;

Considerando que a mesma Carteira
de Financiamento. incluiu a indústrla
da. carne entre airuelas consideradas
de interêsse nadoIial, no seu próprio
regulamento, e portanto, no seu 1!D.
portante programa de ação objetiva
de modo a evitar o desAnimo reina::J..~
te no seio das classes produtorâs que
lutam com sérias dificuldades; ~,

Ccr.:lSidel"ando· que o Govêrno da
União vem fazendo um' estudo com
o prop6s1t':J de instalar Matadouros
.llI!0nelos nos centros de grande cria
ça~ de gado vacum, visando o iomec1
menta de carne às populações que ha
bitam o litoral, e .sobretudo os gran-'
des centros consumidores do pa·íg, que
dia a dia reclamam medidas neste
sentido;

Considerando que as classes pecua
ristas, maximé do Brasil central, em
penham-se viv'amente pela solução do
~agn..? 'problema e se dispõem à orga
mzaçao de coo:gerativas, que possam
levar a efeito ° planejamento gover
namental, pelo menos em grande par
te e com resulb.dos ma1~ imediatos
dependente apenas de auxíllo em
forma de financiamento já aplica.
do em outras ativid!\des econômicas:

Conside...·ando que a árgan!záção de
sociedade anônilnfll não satiSfaz a
classe dos peeWlristas. porque sendo
sociedade por meio de ações n~gociá
vels, coJcca o inttrêsse da classe na.
dellendência do maior número de
ações, ou seja de capital, desfllivúre-'
cendo a. igualdade que predomina nas
organizações cooperativ1stas:

por ta!.s motivos, sugerimos ao ao
vêrno da. Repúbllea que, por lIttennê
dio do Banco do BrasU. seja. facll1ta.-

do o crédito até 80% do capital ne
cessário às instalações de Matadouros
Modelos, quando organiza.dos em for
ma cooperativista e localizados nas
grandes reg!óe6 àe criação ou de lnver..
na~m de gado bovino.

Sala das Sessões. Rio. 3 de julho de
1946. - DoZor de AndTade. - Mar
tins Filho. .- Galena Paranhos. 
AdeZmar Rocha. - Lino Machado. 
Mario J!asagâo. - Plínio Barreto. 
Domingos Velasco. - Egberto R,(J..
drigues. - Monteiro ee Castro.
Gabriel PlLSSOS. - LYC1J.rgo !.eite. 
Paulo Sarasate. - Fernandes Tavora.
- SO(J,Tes Filho. - Café FiLho.
.iurcndir ~res. - Jalle:; Machado. 
Carlos Pinto F:lho. - OZyntJw Fon"
seca ~ - Ponce ..de Arruda. - RegEs
Pcren..eCo. - Argemíro-Fialho. - lIo..
nono Monteiro. - AtaZiba Nogueira.
- João Vilasboas,. - José Leomil. '
Campos Vergal. - Hugo Carneíro. 
ToZedo Piza. - Miguel Couto •. - A~

t~io FeZiciano. - Vespasiano M2r
t1~. - Romeu Loure:u;ão. :---=- Brigido
Tmoco. - Jacy de F1guei:redo. - Lo
pes Ca.nçaão. - ·José.4:u.gusto.
Agricola de Barros. ----..,----

O SR. ~TERO-LEIVAS - _._Sç_._--
nhor Presidente, Pel;O a. pã.Iavra..

O SR. PRESIDENTE - Tem Elo pa
lavra o nobre Repl"esenta-nte.

O SR. ANTERO .LEIVAS - Se
nhor Presidente: Recebi da Assoeis.
ç~o ~om~rci.al de Pelotas um. apêlo
dil"igIdo a. mim e ao em1nente llder de
minha bancada, Sr.' So'USs. .Costa. no
sentid{l de que não viesse sofrer para
llzação.a ferrovia, que constroe o ba
talhão fenoviário, DO ramal Pelotas à
Santa Maria.

Valho, pOis, desta tribuna, pare.
apresentar um requerlmento~ que é
uma indicação a() honrado presidente
da República, para que não permita. s
intemIpçáo deste ra.ma.4. n:J, . zona sul
do Esta\io.
~esta l.i.nh!l uma velha aspiração.

cujos anseios de realidade remontam
ao tempo do império e cUja construção
tivemos a ventura, para gáudio dos
r1.ograndenses, vermos 1Illc:::da. no go
verno pass:1do.

Ela, está sendo construida pOr uma
das unidades d<> glorioso Exército Na.
cion~l, através de um de seus ba.ta
lhões ferroviá.."1os. lá seci1ado. Trecho
s. ser constnúdo com uma extensão de
quatrocentos quUômetros, liga.ndo c
atravessando regiões com.pletamente _
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• ~onhecedora.:s de estrada de ferro,
éIa atravessa ríquissima zona colonial,
ligando diversos ~cfpios. onde ha
carência a:bsoluta de t:'ansporte.

Já iniciada. esss llgação ferroviária,
a.travessando a região colonial -do mu
nicípio de Pelotas, com trilhos já. 'lS
sentado$, em parte dela ~ outra" parte
com leito de arenQ pronto, a.té a cida
de de Cangussú passando próximo' à
regiM colonial de S. Lourenço, seria
desanimador, Sr. Presidente, o a.ba.n
dono de tõda essa obra, no ponto em
que está, feita com proficência e dedi
cação pelas fô:-çãs do ba:talhão· ferro-
Yi!l.ri<:l. .

O Sr.' Aãelmar Rocha - :m a mesma.
situação do Piam. onde foram sus
pensas tôdas as obras públicas fede

.ra.m,..o que é absurdo.
_ O SR; ANTERO LEIVAS - Senhor
Presidente, meu apelo ao nobre Sr.
Presidente da República é que a longa
zona já constrnida até o município de
Cangussú e com trilhos ao que me
consta, já no pôrto da cid~<le do Rio
Grande, pelo menos Sr. Presidente ul
time-se e inaugure-se êste trech::>,
pondo-a em tráfego e incorporando à.
administração da. VIação Férrea. do
Rio Grande do Sul. '

A paralização dessa obra, Sr. Pre--.
siden.te, na -situação em que se en..,
contra, sem ao menos, ultimar a. co-lo
cação dos trilhos, onde o leito já está
feito, será de ruinosas· conseqüências
pela perda total dos esforços e mate
riais a..té agora emprega.dos nela,

O Sr. Ac!eZmar Roclta - A reclSm3.
ção de V. ELa merece o a.poio de tóda
ao Assembléia.. .'

Ose. A..""ITERO LE!VAS - Grato a
V. Ex;&. .

Agora mesmo, qué o govêmo está
preocupado cCfn o problema do abas
1ie<:lm.ento esta estrada inaugurada e
posta. em tráfego até o município de
Ce.~Ú. cujo leito está pronto, numa

. extensão, mais ou meDOS, de 50 qui_o
Iômetrcs, será.' um escoadouro natural,
e trará um largo desafogo ao problema
do abastecimento, porque ela liga o in
terior a. um. põrto de embarque de
mercs.c,orias .

Para.da a. construção e abandonado
o' trecho já. feito, 05 prejuizos serão
tota1s, porque, pode-se assim dize:-,'
p~rde·se 9 trabalho total da. própria
e.trad&. '. .

Depois, Sr. Presidente, feita e inau
gurada.. não teh1 de~sas com sua. ad-

ministração porque ela é incorporada.
ao patrimônio dZJ: Vi-ação Fénea do
Rio Grande do Sul, sob cuja adminis
tração irá viver.

Assim, o apêlo que faço ao honrado
Presidente da República, conhecedor
que é das necessidades vitais da te:'
ra riograndense. como demonstrou na
sua memorâvel oração, na campanha
democrática, em Pôrto Alegre, referin
do-se, eÃ-pressamente a esta ligação
ferroviária e ao nobre Sr. General
Goes Monteiro. dignissimo :Ministro
da Guerra., liga-do por laços de afeto a.
terra ouce nasci, sob cuja dependên
cu es'.:i o batalhão .militar, para que
mterponha sua au~oridade, não per
mitindo 3. paraliZação dos trabalhos
dêste trecho ferroviário.

Essas, Sr. Presidente, são as des
pesas verdadeiramente produtivas· por
que elas resolvemo p:-obIema do
abastecimento público, proporcionando
meios de transporte, fáceis e baratos,
às mercadorlas e gêneros de prtm€:ira.
neeessida-de, tão necessários ao") con
sumo público nos mercados dI) país.

Para remate, ..Sr.· Presidente. passo
as mãos de V. Ex.~ o requerimento que
fiz, subsel'ito por mim e por diversos
constituintes companheiros de ba.1'l.
cads., n<:s seguintes têrmos:

':NDI.=AÇÃO.N.o lG8•. DE 1946

S1L{}ere ao PoàeT· Executitp (J

pross-p.guimento da constTucão da.
Estrada de Ferro" PeZotas -=- San
ta Maria, no Estado' do Rio Gran
de do Sul."

ReQ.~emos sejs. súgerldO ao Peder
~ecu.tivo. por lnter:nédic da Mesa da
Assembléia Constituinte .. o prossegui
mento . da construção d"i Estrada de
F-eno Pelotas - Santa Maria, no
Rio Grande do Sul, em s.diant:::.do
estado de trabalho e cUJO ramal, de
ordem esti'atéf;lca e ecc~~e'ImCa, servi
rá a uma ex.tensa região colonial de
rica pr<:ldu~ão agricvla .1gandO diver
sos municipios-..e f:lZ:=.ndo a junção fer
roviária do litoral à. serrn. rlograndense.

Sala das Sessões. em 2 de. julho de
1M{). -.Antero Leiva.s. - -S01.lZa. Costa.
- Brochada da Rocha - Dar.ieZ Fa
ra.co. -:- .iI'!ercio Teixeira. _. TcodomiTO
Fonse::a. - GasZon Engl.e-rt. - Her-ô
filo Azambuja. - Glieeri.o Alves. 
Bay~rd Lima. - Ped.ro Vergara. 
Dê:.rna.so Rocha. - Ni~olau Ver{1Ueiro.

l.1anceZ Duarte. - Ernesto Dor
nelles. - Arth:u:r Fischer - Raul Pila.
- A:"~TOazdD Costa. Bittencourt
Azambuia.. - Flores da Cunha. - Sil
vestre Péricles.



-262

o SR. PRESIDENTE - Há sôbre
~ mesa o Parecer li.O 11, de 1946, já pu
blicado, conc-êeiendo l:ce!lça. por 30 dias
ao Deputado pelo Es.tado do Ama20uas,
Sr. Lwpoldo AmorJIl da. Silva Neves.

Os Srs. Representan~s. que con
cordam com a concessão .da lkcnça,
queiram levantar-se.

(Pausa.)

Está 9-provado.
Acha-se sObre a mesa o seguinte

requerimento de voto de pesar, de au
toria do nobre Representante Senhor
Jonas Correia, pelo falecimento do
Sr. José Francisco Lobo.

Requeremos a V. E:-c,l., ouvida a
ilustr-e Assémbléia, um voto doe pro
fundo pesar pelo falecimen to do pran
teado político carioca - José Francis
co Lobo. A homenagem que se presta,
exalça 'as virtudes de um cidàdlio que
roi em vida um dedicado servidor do
povo, 'lU:: repr-esentou na antiga Cs.
mara Municipal. como Vereador, pu
jante expressão política que êle era
na zona da,· Leopoldina. E' oportuno
lembrar que foi José Lobo o filantro
po que doou' à cidade o terreno onde
se el'gue, hoj-e, o. magnif~<:o Eospita~

Getúlio Vargas, nu Penha. seusainl.
gos e admiradores o pranteiam, como

, um.:homem bom, leal e honesto. A
cidade lamenta, na. sua ID<lrte. a' "per
da de Uln grande e devotado a~go. •

Sala das Sessées, 3 de julho de 1946.
- Jonas Correiá. - Rui Almeida. 
José Romero.

O SR. PRZSIDENTE.:- Os Senho
res Represents.:ltes, que o aprovam,
queiram levantar-se. (Pau.sa..) .

Está aprova.do.

Continuação da discussão única do
Requerimento n.o 3D, de 1946.
. Tem a pala:vra o Senhor José 0rls
pim, primeiro orador 1nscr~to. . .

O SR. JOSE' CRISpn~ Cê") - Se
ooor Presidente, Srs. Constituintes.
Quero aproveitar o tempo de qUe dis
ponljo para, em vêz de discutir 3.
matéria referente à bacia" do Sáo
Francis<:o, que está r:.a Ordem do Ola..
~t!1!' de ~ssunto Co~tituc:onal e
,Justificar, desta tribuna., algumas da.s
~endas avresentadas pela bancada
ao Partido Comunista.

(.) - Não fo1.reviste pelo oraaor.

(Lendo) - Sr. Presidente, estamo..~

empenharlos na discussão do pr')jeto
constitucional. Grft.nde é o número ci~
emendas já apresentadas. Este fato,
por si s6, mostra como o Projete est~
em cc~tradid.Q com a' realidade bra
sileira. fechã-nt.o per:;pectivas ao 1e
senv·)lvimento nacionaL Pc::- :5S0, se
nhor Presid:ente. votam<:Js contra êss€
projeto, que, apesar do 'tato de nossa
bancada foi aprovado e trazido ao
debate do Plenário, para receber
emendas. Nestas condiçóes. :l. bancada
do Partido· Comunista: já aPr~::.entou
cêrca de 180 €mendas. OCupo esta.
tribuna, neste momento. para, em
nome da bancada a que pertenço, jus
tifica: a..l~s ~essas emendàs

Porém,· antes dlSSO, Sr. Presldente,
desejamos fazer algumas cÕiiS1J:.~!'a
ções em tôrno dos fatos histórico's que
condic:onarem a convocação desta
Assembléia Constituintt:l e que exlg~

raro, enfim. a elaboração de uma "JaVa.
Constltúiçáo para o'ossa Pátria Isto,
para constatar se estamos cortespon
doendo às aspira;õ~s d~mocrá.GICaS de.
nos:;o povo e às suas reivirldk:ações de
progrcssÕ:- - _

Sr. Presidente. Há põuco~arais·-de...
lli."n ano nossa Pátria se ;;:mpenhava
na ma:s sangtznta e cruel rias gUH
ras em que já soe envolveu a l':.uma
nidade.· para preservar a ">oberania
das nações e a liberdade dos povos.

Nossa. participação !lO conflito. em
defesa da independência de nossa pá
tria ameaçada, deveu-s·e p:dndpal
mente a<:J consequente ódio de n~so

povo ao fascismo; à consciê::li:i~ de aue
êste brutal inimigo ào progl'eSSQ l ao
t:rania organizada con tra '1S liherda- r

d-ês e conquistas humanas; o c:lme
~ransfcrmado· em pol1tica ,je Estc.do.
Foram êstes s-mtimentos democráti:os
C,!ile nos fizeram compreeilceI, onde
estava o perigo para a. causa da De
mocracia: muito mais nos exércitos
hítleristas.. que mesmo nos recúos' e
atroiJêlos praticados na frente inr.ema
:Dor um govêrn-o l'-2llcioná.:rio, -=lue. ;103
anos de 35 a 37-se acovarda:-s ante q
mart.:h::t ascensio:l2.1 do r:.azi-!ascismo
no IDtmdo. Nosso povo t.í.n..'1..1. :azão.
porque. enquanto combatíamos o fas
ciso:o nos cs.mpos ~ Emopa. de 9.!'
mas na mão, os' nossos com?l"o:njs.::o~

lnternaclonais com as demoerncí:ls
aumentavam, tornavam-se ms.1s fre
qüentes, obrigando, por conseqUênc1a,
o goVê:no !3Ze!" intername:lte conCe:!
sOes dt" or-dem demcx:rát1ca.' Assinamos
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a b3rta do AtIAntico, a Ata de ChapuI
tepec, e mu:tos outros acordos inter
nacionais, que iam consagrando e
incorporando à nossa'- legislação di
reitos inalienáveis que o fascismo

.tentara varrer da fa.ce da tena.
Essa ooWica internacional trou.--::e

como result.ac.o o asseguramento elas
lloerdades dõs cidadãos, que eram
negadas ao nosso povo pelli. carta
para-fascista de 37. E, finalmente
vitorl<lSOS, jqntos aos àemais povos. li
vres, ch~amos ao momento de repõr .
nossa' Pátria definitivamente dentro
da ordem democrática.

Antes fôramos obrigados a suportar
uma pletora de monstruoskiades que
ainda hoje enunciamos com horror: as
leis-monstros. o Tribunal de se
gurança, as deportações em massa.
1)ara os presidias po1iticos de infame
memória - Fernando de Noronha e
!lha Grande - as prisõ'es cnelas. o
éxílio para onde marcharam alguns
dos homens púbbcos mais ilustres de
nossa Pátria, as torturas na Polícia
central e na Policia Especial, as tre
va.s da noite de um regime infame,
sem lei nem respeito à dign.idade
humana. Sabem os 81"5. Constituintes'

. o- que foi o Estado Novo e nã.o há
por que repetir neste momento c
catálog:l dos seus- crimes, a não ser
para advertir que muitas dessas vio
lênc~as ainda hoje se praticam contra
nooso povo, afrontando a própria As-
sembléia ·Constituinte. -

O que o no..c::so PQvo desejava então
como agora, era ao democracia, a volta
à legalidade constitucional, dificultada
pela Carta readoná.l'la de 37 - eterna
ameaça .contra as liberdades de
mocráticas até h.oje suspensa sôbre 05
brasileiros. A n6s, representlUltes do
povo, reunido.s nesta Assembléia Cons
tituinte.. em momento de tão excep
c'onal graviQ.a<ie para a vida politica
de -nossa Pát:-ia como o· que Vivemos,
compete o pesado encargo de dotar c
:?afs de uma carta constitucional ã.
a.ltura dos justos anseios de paz e 11-
~oerda<ie do ,nosS"!: povo. Nada, pois.
deve merecer mais carinho e respeito
nosso que os ctir-e;t6s dos cidaàâOó;
hase de tMas as !>em<x:rac1as . Por'
êsses direitos combatemos ~fa.~isIno
e, garantindo ser os seus Qefensores.
fomos eleitos para esta ,4.sseret)lé1:l..
Acreditamos, por' conseqüência: que
nossa principal tarefa. no processo
de elaboração da nova Carta Magna,
era !j:rmar no t~;,.-to constitUcional, de

fonna cIsm, sem nenhu..-n sub"'.;errúgic.
os direitos dos cÍJd~oàão3 brasileiro5.

Sr. Presiàente. M:ais do que um
êrro político, ssia um crime de l~sa:
confiança popular. prete~de:r trrlpor a
maioria dos brasileiros, em nome dos
priv'..1égios de tuna minoria r:ca B
egoista, um te::::to cO::lstitu-cíonal que
na p,:itica fósse 1.LIDa camisa de fôrça
para o povo.

SI" . Presi-dente. As constituições
marcam está"'ios na sociedade humana.o , .... ~

Sáo a expressão da:::: relaçoes SOCla1S,
ou :naisorecisamente, traduz.em as
rels.ç5::-s dOe p::-('·~~~~?O na soc:edade.
Não obstante como essas relações es
t;: - _.. " ... ,,~ !eIs do desenvolvimento
social, :lS Constituições dev~m ser
prog-ressistss, não podem ~e1.~r de
asses:urar possibilida.des legaIS ao povo
na luta por melhores condições de
existência. Do contrário, ao invés de
serem ins~ruroento político de paz.
ord'em e pro.gresso, tornam-se ele
mento de de.so:::dem, por cor...stitU1rem,
na prática, (}~táculo às leis do pro
gresso humano.

S!". Presidente. De um modo geral
e p;).rticularm~nte no' que toca· .;1lJS

direitos dcs cida.dãos, o projeto cons
titucicmal é profundamel1.:e con!.i3.di
tório. Faz afirmações de pri71cipiOS
jâ universalmente estabelecidos. po..ra
incidentemente negá-ias..

Exenl'Olo: O art. 159, §. 5.0., afirma:
"}j; liv:re a manifestaçã{) do pe!lS3.
mento. sem d;;:pendência de c eUS'UI"a,
salvo pc:: moti'Vo de moralidade e bons
costumes, qua.rit-o a diversões públicas.
Cada um responderá p~los abusos que
cometer. nos casos e pela forma qu~

a lei determinar _ Não é p.erm:tido
anonimato. 1:: s.sseguI"ado plenamente
Q direito de resposta".

01"a. 81". Presidente, se é livre a
manifestação de pensamento. nã.o
pode haver censura e se esta existe,
por Inotivo àe morall<iade e bons
costumes. ou porque seja, então .:13.0
é livre a manifestação- de pensamer~to.
Se cada unl é responsável pelos 3.'bllSOS
que com-eter, como se justific&. o es
tabelec~ento de censura "moralista"
no propr;o tex~Q da Constituição? O
que está. claro, Sr. Presidente, é o
u:-opóSiro às censu-""a, a negaç30 da
llvremani!estaçáo do pensamento o
:n-bitrio da policia, dos. Dips e outros
:nst:-tune'D.tc.s cie coação, ~Ôbre o direito
do povo raciocina!", formular sua. ~rl
tka. procW'U' em suma a sorução

-'
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,
que mais convenha aos problemas qu~

o afllr;em.
O § 15.o~do mesmo s...-tigo, assevera

que '~a todos é lícito reunir-se sem
armas, não podendo intervir a polícia.
senão para. manter a ordem". E con-
ciui, Sr. Presidente, pondo nas mã.os
da pcJ..reia a faculdade de decidir do
use dêsse direito, com êstes termos:
"para êsse fim, poderá a policia de
signar o local da reunião, desde que.
com isso não impossibilite ou fruste".

l:: evidente, Srs. Constituintes, que
o princípio filmado no§· e artigo ora
refe:-idos. não é o da liberdade de reu
nião. mas, preciss.mente ao ...contrá
rio, o do arbítrio policial. É uma ten
tativa de transformar em lei o des
potismo. E que representa, sem du
vida, uma das maiores heranças do Es
tado Novo, um verdadeiro salvado do
fascismo transformado em letra de
forma no Projeto Constitucional.

SI' . Presidente, manuseatnos têxtos
constitucionais de inúmeros países
mas em nenhuma constituição promul
ga<ia por Assembléias de. reoresen
tantes,· encontramos - estabelecida tão
violenta restrição ao direito de reu
nião pública:

A Constituiç:lo Francesa de 4 de
novembro de 104..-8, em. seu artigo 8.0

estabelece: -'"Os cidadãos têm o di
rei.to de- se associarem. de se reunirem
paclficamente e sem armas,' de fa
zer petição,' manifestar suas idéias e
pênsamentos. por via. da imprensa ou
de outra maneira. O exercício dêsses
direitos não tem por limite, sen.ão os
direitos ou a liberdade de outrem e a

·seguranç.a pública."
Ns.. Constituição Belga, -!ie 7 de Fe~

vereiro de 1831, art. 20, lê-se: os bel~

g9,S rem o direitc de se associar; êsse
direito não pode ser submetido a ne~
nhuroa med.i<ia orevent1va. ":_

A Declaração de Direitos d.àconsti
tuiçâo da Pe!lSi~vania (l837> art. 20.
afirma: "Os cidalCiãos têm o direito
de· se reunir pacüicamente Para. o seu
bem comum e exigir dos que são in';'
vestidos de autoridade .pública a re
paração de· um êrro de qualquer outra
medida q~2 lhes interesse, por meio
de petição ou representação."

Também a Constituição Finlandeza
de 1919, art. 10.0 prescreve: "Os ci
d&dãos finlandezes gozam da. liberda';;
de de palavra e do direito de 1mpri
mu- e publicar escritos e ilustrs.ções
sem _ntônhuma restrição prévia. Têm
igua.lmente· o dl!'eito de se !'eunfrem
sem autorização prévia parE', discutirem
assWJ.tos públicos ou out:o Qualquer
fim lícito."

..
.O México, em sua Constituição de

1857, reformada em 1917, determina:
"Nenhum impedimento poderá s€r fei
to ao direito de associação ou reunião
pacífica para .fln5 lícitos. Mas sàmen
te os ciodadãos da república gozarã.o
dêsse direito para negócios políticos
do pais. Nenhuma ..reunião annada
terá. direito de deliberar. Etc;'~

Sr.. Presidente. Temos citado co:ns
tituicões elaboradas ou reformadas no ,
sécuío passado _e começo dêste. Apesar
disso, muitas delas são mais progres
sistas que o P:ojeto Constitucional
ora em debate nesta Assembléia.. Isto,
mais de um ano após a denotà---dv-
nazi-facismo, na época do socialismo
vitoo-ioso numa ~se..~ta parte do mun
do. numa.-.época em que e. part:cl
pação ativa e decisiva do Proletaria.do
na vida política dos povos, dá. à. De
mocracia burgueza. um senti<lo pro
gressiyo. _

Mas, Sr. Presi<iente, se o Projeto é
reacioná.rio 1lOl'qUe_.lláo abre perspecti
vas de progresso ao -Bra:sll;--as- emen~
das ~,prese:ltadas, em sua mdoria, sáo 
àe conteúdo ainda mais reacio-nário.
Tem-se a impressão que alguns dos
ilustres Constituintes estão cte tal
.modo presos ao. passado, .dotIÜnados
pelo atrazo semi-colonial' de nossa
terra, que não divisam o futuro. nem·
vêm o presente, como algo de novo-
na vida nacional. .

Uma Constituição reacionária, Srs.
Constituintes, é uma lei tmoosta ao
povo. Não pode ser· legal aquilo que
não corresponde às aspirações, a.os an
seios e à.s possibilidades de, um povo.
Tivemos uma. Constituição no Impé
rio e 3 na República. inclumdo· a car
ta p~r~-fascista de 37. Estamos,· a.gOI"".!.,
elaborando mais um.'a Constituição
para o Brasil. D-.:rante êsse. periodo
noss'o povo viveu muitas e dolorosas .
]utas. Inúmeros têm 51do os pronun
ciamentos populares contra a tirania
em nossa terra·. Hoje o povo, com os
olhos voltados para· a Assembléh....Cons
tituinte, espera que ha.Ja pa.t!'1otismc,
honestidade, fidelidade aos compro
missos assumidos com a massa de elei
tores; enfim,. espera dos Constituintes
de 45. uma Carta Constit'..xc1ona! que
sirva 20S brasileiros. como um podero
so instrumento para a prática da-De
mocracla,para a luta contra· o s.trazo
e a miséria para conquista de :.una.
vida· :feliz.

Sr'. Presidente. Vou especificar os
s.rtigos Eôbre os quais trago emendas
em nome da oancada do Partíc:o Cc
Ir.unisro: do Brasil.
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Art. 159·.:.... § 5.° - Redigir assim:
~ livre a manifestação de pensamen
to, sem dependência de censura: cada
um responderá pelos a.busos que co
meter, nos casos e pela forma que a
lei determinar. E' asseg urado plena
mente o cUreito de r~posta..

Justificação

A nova redação corresponde de fato
2.0 que se visa assegurar isto é, a 'li
berdade de pensatr..ento. J1 rooação do
projeto. em certo senr.lJ;io, assegura.
exatamente o contrário Se ~e admite
a. existência de ::ensura po:- m.otivos
demv.."Slidade e bons costumes, está

.realm·ente estabelecida a -censura. Mo- .
ralida-de e bons c Jstum.es sã.o conce1
tos''Vagos que variam ao sabor da:s in
terpretações. A autor1da~e encarrega
da.. da.· ce:l5UI'a to'":nar-se~ia, porte.nte.,
~ente inevitárel de coerção da liber
dade de pensamento. A restrição em
que se admite a censu-1"S al)ena.:: para
as diversões públicas nã~ terá fOrças
para limitar o ma.l. em 'J.istp de esta.r
sujeita iguallnente. a interpretações va.
riá.v-eis de pessoa para l,)l$Soa. Não
faltarão autorlda.des di~ostas a con
sic.el'arem a. literatura e até mesmo s.
Própria imprensa diver.:.ées oúblicas
quando isso convier às !:oilas r!nafu:iá
des . politi<:a.s•.N'o entanto, m.esmo que
a restrição incidisse exclusivamente
sóbre ao libel'dade de pensamento dos .

Art. 153,' § 2.° - n - Redigir as
sIm: "Pela isenção doe ônus ou serviço
que a lei i!r..ponha aos brasileiros,
qua:i:l.do obtida por motivo de convicçãc>
religiosa., filosófica ou. polftica ...

Jus~licatjão

A -nova redação abrsnge de fonr..a
muito mais extensa todos os que ::e
eximem do cl~'JrprimeD.to d~ di::iposi
çôes '~gais"'~'tê.")oi~a.s a todos os o:a
sUeiros, em virtude de convicções re
ligiosa.s. !il0s6!ü:as ou pclitica. se fo
rem ptivados dos direitos poUticos
apenas aquêles que se vi:em na. cont1n
gê~cia de .)e ,ecusar-em a determina
das e:tigênclas da lei, ter-se.á. intro
duzido evidentemente o siste:na. de
dois i)eSOS e duas m~dB.s. A recusa
implica. na ~ti.:m.açáO. Ora., é notório
que' em r..U!l?-erooos casos de im~d1-

Justificação

A lei não prevê o caso dos que, re
sidlndo no Brasil, nasd<io de pais bra
sileiros no estrangeiro, não tenham
atingido a.:inaa (l, maioridad.e. A emen
da corrige es.>ll. falha.

A.1't. 14.7 - TI - Redigir assim;
o"Os !ÍL~os de brasileiro. ou brasi.l-eira.
nascidos em país estrangeiro, estando
os seus país a serviço do Brasil,' e fora
dêste caso SE' fixarem residê:c.óa no
Brasil cu, atingida a maioridade, opta
rem pela nacionalidade brasileira".

mento por nlvtivos religiosos, tal in
tlmaçE:.O já~ais ~ produzida pela lei.
Não hav€;,á, pois. para ê2es, a necessi
dade àe se recúsárem aos seus chama
mentos. Nem por isso, contudo, dei
xam c.e te!"-s-e esq-uivado às suas im-'
posiçÕ€s. SubstitUir, portanto, a pala
vra ::ecusa pol l.Senção é, não só m€~ ...
dida de equir..ade, como o UillCO meio-~
de tOd1.ar re.Jlmt'!utE' efctjv~ a idéia
de privar de direitos políticos os que
se furtam flO cumprimento 'ias ob!"i
tiações sociais e~-tensivas II ,:odos (·s
cidadãos.

Quantu. u. ~:.bStltciçã.o das pal,wrz.s
"obrigação, encargo" pela. pala'na

- "ônus" .é, iguaimente, em 000 s~ntiào

Art. 153 - Acre~centar ao § lOdo converuente por implicar de lorma
.sit. 153, o ite.m m: "Por difUSã.<; de mais cla:ra também ;:.as con~~lbl.:içú~
idéias racistas e ·de luta reJigiosa sob ~ ~Oll~~rlaS que se eXlg!!m,!ie :;.odes os
qualque:r dos seus aspéctos ou moda- cldaaaos pa':a a orgamzaçao de. p3.fs.
lidades'" . - - Ainda aqui i.S 'ra·ntagens que disfru-

t...ro membros de s-eitas religiosa:; Ee-
Justificação riam cO!Il?ei:4~a,.das. uma vez que 03

. . . _ .. mesmos [i~:ariam excluídos da ad.'11Í-
. F.3.zer a difusao de l.délas. raclstas é Distração de bens pa'"a cuja ext-"ênciJ.

fazer propaganda fasclsta, mculcand<'· .. ,. m d 1 bo • ":>L_

sentimentos anti~ientíficos de ~upe. _aelxa... a ~ co.a rax.
rioridade racial, que foi uma das 'Ore- .
ocupações !undam,::utais do naZl-fas
cismo. Qualquer_propaganda racJ.o;Ul
a tentz. dir~ta.mente <:omra os ·direi
tos e· 1iberdad~s do povo brasileU''l,
compôsto e:n Sll3. maior1& de elemen
tos de cár, sem tipo racial de!inido.
Preg~r a luta religiosa e atentar

também. contra as liberdades do cida.
dão. pois sentio a religiã.o uma ques
tão de fôre ·lntimo, é justo manter

.atitude de ~"peito às crenças alheias,
para· que sejam respeitadas as nossas.
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escritores teatl-ais, ci!lcn:..atográficOS.
etc., seus efeitos nãô ,:oeria,41 menos
maléficc:s. pois poderiam fic~ as di
ferente3 opiniões prlvaca.~ dos meios
objetivos mais eficientes de atingirem
o grande público. Nã-o "esta dúvida
que são o cinema. e o t~tro os pnn.~
cipa:s meios de escla rpcimento das

"'massas, por serem os que mais dire
tamente atingem-o povo, inclusive os
analfabetos, 2.OS qu~s transmitem
idéias que não podeTiam entender em.
exposições abstratas. escritas ou fala-
das. '

Por Oütro lado, o fato ao pará~a;f{)
colocar cada qual inteiramente respon
sável uelos abusos que' cometer "nos
casos ê p.e-la forma que l\ lei determi
nar", exclui o cabimento de qualquer
censura, uma vez que a liberdade in
dividual está condiciona:t::r pela a;bso
luta responsabilidade pe~oai.. O peri
go àa restrição, exclUÍda da nova re
dação l)!"oposta, torna-se, pois, e"I7Í
dente, dever.ào ser comb~tido com de
ciSão, para. que a Constituiçáo que se
ap:-ova .seja àe fato democrática.

Quanto à proibição dI" anonimato"
é mais uma restriçáo desnecessaria. e
perigo~a à livre m.an.i!est...ção do pen~

samemo. Tal'Uio mais quanto já está
assegura.da a responsabilidade de ca-d.&
um pelos ,abusos que cometer.

Art. 159 - - § 15 - R'Xtigir assim:
"A todos' é licito reunir~~e ou des.filar,
sem armas, não' ?Q<ier!à.o 3. policia
comparocer senão para m~ter a or
dem e garanti!' êsse direito".

Justificação

~te é um dos cliIe-iros fundame-ntais
do cidadã.o,. garantido er todos os
ps·1ses ciViliZados do m~mdo Se se
der à,.. policia a. faculdade de designar
local de reunião, suced"erá muitas vêzes
que ela' o faça de maneua ,., pràtica
mente, ~edir a rea~ál. da mes-'
ma, como & experi~cla reeente" em
nosso pais o tem dem~t.Tado.

A 1>Olida. deve existir a serviç.o do
povo e da garantia. dos s::-us dil'el.tos.
e nii<> como barreira à pl'ática. liSoS li
berdad~ democrá(ticas.

Art_ 159 - § 2(J - Redigir assim:
"[ti. casa é o asilo· inviolável do 1:ndi:vi
duo. N'inguf,m podel'á ai penetrar de
noite. sem consent.1men.to do moraóor.
seIlio. para. à.cudir a vitimas· de cr..me
ou d;es.a.Stre. nem de &. a não ser

nos casos e pela forma ql:"e a lei pres
creve. Neste caso, 8. aur.oriàade com
petente deverá aprese;nt.;..l a devida.
ordem es-erita no ato da viOlação. dei
xando cópia autenticada. a.c mora.dor,à.
sua fanJili.a ou ao mora.-d.or mais p:r6
ximo" •

J1.!.StifiC!2Ção

E' evidente que o ú..i.timo período
dêsse parágrafo localiza devidamen
te a responsabilida<ie da autoridade oU
pessoa que agiu sem o ~e"nsentimento

., do morador. Assim PoGeã<J dentro
da lei, ser evitados os habituais abusos
das autoridades, tão cO~.j:ns em riõs-;;;---
sas grandes cidades. e, particularm~~-
te, no' interior cio paÍS, onde tu<io serve.
de prectexto pal"'a persegwçóes de or
dem politica.

Atr_ 159 -_Onde convier - Acres
centar ao art. '15'9; ·tiepnis.do parágra
fo que propusemos em emenda aditi
va, anterior a esta.: "Será. passivel
de pena todo aquêle que restrtngi..r ou
impedir o livre exercício dos direitos
contidos nesta Constituição."

Justificação

Esta emenda adi.tiva é conseqüên
cia da emenda anterior. Imnedir ou
restringir C' livre exercício dôs direi
tos contidos nesta Constituição :re~

r,resent::. atentar cor-tra a própria.
Ccns:;ituição, desrespeitando, assim, a
~d bâ~ca de pais. E' natural, por
tanto, que sej~. passível de pena, na
forma tia lei ordinária, aquêle que .in
correr- ..nesse Cl"ime.

Art. 159 - Onde convier - Acres-
. centax ao art. 15~, onde convier. ti
parágrafo assim redigido: "Todo ci
da..ó[o tem o <ili'e1to de resistir ~ vi-o
!ações de suas ,liberdades· e direitos.
assegura.dos na Coo.stitufçã.o. e nas reis
ordiDárias...

Justijiceu;ão

R.espeit8.r e íSZeI respe1taT ti.Cc~
tuiçáo' e as leis de seu pais não cons
titui apeIl2.5 um direIto, mas ainda
um dever cio cidaclã.o. As violações \s.
suas libad2.des e direitoS representam.
portanto.. viola.çii.ó da. própria Ca...-ta
COllStt.tuciona! e das leis .rdiIiãriss.
Resistir Ir. elas, reprimi-las, e exercer-

I
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a defesa àe principios reconhecidos e
da ~'"Ópria.Democracia..

Depois do art. 159 - Acrescentar:
"'E' dever--~e todo cidadão:

a) respeitar a Constituição e as leis,
bresiIeiras;

õ) Cooperar pelo be.m estar da
comunidade, pelo progress9 e pela de-
fe.s:s. do Brasil." .

Justijicaç6..o

E' necessário delimitar na Cons
tituição os deveres do cidadão, assim
como sto estab~lecià.os os seus cl1rei

.tos.
S!'S. Constituintes: é preciso teco

nl.1.ecer a terrível verdade que. encer
r~_ aquêle dilema lembrado por Eu
clides da Cunha:_ "Progredir ou pe
recer".

Ese precisamos progredir para so
breviver como povo e nação livres, é
indíspcmsivel a colaboração de todos
na obra. do progresso, ·na grandiosa
tarefa de libertação nacional do atra~

zo secular. da domina!:.ão do capital
estrang~iro colonizador. '

O·' progresso pacffico, senbores,- tem
um s6 caminho: o da união na.cio.
na1, a. base da colaboração poUtica
com o proletariado. Mas, não se pode
pensar sinceramente em colaboração
Ü~ classe operária, sem garantir-se
t\.os trabalhadores, ao POVO. direitos
poUt1cos\ fundamentais. no próprio
têxto da. Consttt.mçáo da. República.
que aqui estamos elaborando.

SI". President.e,é preciso não es
quece!" que em nossa terra, os t1"".u.:t!':,
a. monopólios. as emprêsas estran
geiras colonizadoras, o "câmbio ne
gro'·. o latifúndio. tomaram-se, de
iato. instituições. E tão poderosas que.

~ pelo seu poderio econômico, cO:::J.sti-
~>'" tuem Estados 'dentro do Fstado.' Se

não armarmos os cidadãos brasileiroscom- possibilidades legais. para resis
ür a ·essa tirania ecot:Ômico-sxial. e
derrotá~!a. nosso povo caminhará pa
rt;. a se..-vidã.o e nossa PâP:ia Ulrna
ré. ~ ser colônia.
~.z o artigo l.c da Dec:laJ'$l.('-áo dos

Dire1tas. do . Homem, 'adotada nela
Oon~ençãc Nac1or.aI da Frsnc;a & em·
1793:. "Os Direitos do Homem na so~
cie~e são: Igualdade, Liberdade, se~
gurança., Garantia Soclal e ~1stin
ela s Opressão.

Senhcres: os homens do povo, mi
lhares de trabalhadores que nos 'de
ram. seus votos, querem saber o que
estamos fazendo, que direi,tos l..l-tes es~

tamos assegurando. A lIberdade, a
i~~ldade e outras belas palavras,
cor:"8m o risco de se tornarem expres
sões sonóras, 5::0 sentido prático; se
não houver ga..-:1ntia legal aos brasi
leiros. para resistirem à opressão e à
tir2.ma: para o povo legal e paclflça
mente se organizar e defender das
I:lallobras dos-poderosos que formam
minorias de exploradores ricos e ego
istas. . - ,

Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
sôr.re os nossos or.:1bros pesa uma
enorme responsabmó'ade. O futuro da
Pátria depende, 'Zm boa parte, da
o1Jn\ que estamos realiz:J..ndo. Se pre
valecer entre nÓ5 o esoirito reacianá.~

rio dos Clue não pensa-m nas necess1
dades do povo e da pãtria, preocupa
dos com lntcrêsses de' grupos e am
bicões imediatistas. então esta As·
s~mh!éia estará co~c~e~ada a f:llência,
traindo a confiança do povo e d~ Na
ção. Mas, Srs., se prevalecer com"J
sinccramer:te desejamo::;, o espírito
democrático de Unii?o Nacional, todos
nós podemos, num trabalho de cola
boração honesta. dar. ao Brasil uma
Constituição progressista, que abrirá
possibilidades leg2.is ao nosso povo
para a conquista de sua própria fe~
Jicidade. ~,

E' com êste :>ropósito e esta respon
~bi1idade que aqui estamos fieis aos
comprom!ssc:; assumidos com o pov.)
brasileiro, com os trnb::tlhadores de
nossa terra. (Muito bem; palmas.)

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Sr. Presidentp., peça a palavra.

O SR. PRESIDE!'.'"I'E - Tem a pa
lavra ó nobre Representante.

_ O- SR. CA..%OS MA..-1UGHELA'
(-) Sr. Presidente, de acõrdo com o
art. 161. ~ 5.° do Regimento Interno,
enVÍo à. Mesa um requerimento no
sentido de serem solicitadas informa.-.
ções, por inwrmécllo' do Ministéiio do
Trabalho, sôbre os motivos pelos quais
os membros da Socieds.d-e dos Mar[
timos de Ubs.itaba, no Estado da
BabiB. não gozam dos beneficios a ·que
~m direi' o os fUiado3 ao I. A. P. 'M.,
bem assim, porque esta. entidade· náQ
mantém reoresentante na referida. ci
dade para. -o. fim de prestar ass1stên..
eis. acs memb~ daquela Socie<L~.

(.) Não foi revisto pelo orador.
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o requerin:lento é ·doseguinte teor:
(Lê)

IU:QUERD.mNro N.o 266. DE 1946

Solicita inform..ações elo PotIer
ExeC"'..1.tivo sôbre os motivos por
que 7uíc gozam 0f' membros dfL
Socieda.de dos Mantimos de UõlZ:
taba dos benefícios a que t.ém dt
réito como filiados qu.e sãO <tO l.
H. A.. P • .1.11.,' e porque não mantém
o 1. .4.. P. M. um representante
naquela cidade.

Considerando que os membros da
Sociedade dos .marítimos da cidade
de Ubaitaba, Estado da Bahia, ...que
trabalham diretamente para o InstItu
to de Cacau da Bahia, pagam mensal
mente, desde 1937, 5% dos seus ~

lários ao Instituto de Aposentadol'l3.
ePensõ~ dos Maritimos: (IAP.M,J;

Considera:ldo Que c I.A.P.M. não
dá a êsses trabalhadores nenhuma
asSistência .médica. re:nédios ou· qual
quer outro benefício, e não maDtém
siquer um representante na cidade de
Ubaitaba, para atender às necessi~

dades dos assoclados:
Considerando que, como .resultado

dessa falta de assistência e dos bai
xos salários que recebem, êsses tra
balhadores e suas famillas vivem im
paludados. anêmicos, cheios de. doen~

. ça.s;

Reoueremos à mesa seja solicitado.
através do ]'-Iinistério do Trabalho,
informar:

a)' Porque os membros da. Sociedade
de Marítimos de Ubaitaba não gozam
dos beneficios a que ·têm direito todos
os filiados ao I.A.P.M.

õ) Porque o I.A.? .!~. não num
tém UlIl" representante na cidade de
Ubaitaba para prestar assistência d1~
:teta aos membros da Socieda.de de
"Ms.I'itUnos de Ubaitaba.

Saladas Sessões, :3 de julho de
1946. - Carlos Prestes. - Jo5..0· Ama
201'tGS. - Jarge Amacio. - Carlos
Marighella. -.!fauricio GraDois. 
Osvaldo Pach.eco. - José Cri3pi.m. 
Az....~ Sabençc. - G-regório .Bezerra.
-- BrLtista Neto. - Alcedo Cou.ti11.fto •.
- Cmes de Brito. - Trilino Correia..
- Cl/.:!.u.din.o Silva. - Agostinho de
Oliveira. .

O SR~ 'FLoRES D.o\. CUNB:A - ..Sr.
Presidente. peço a- palavra, pelP•. or-
dem. '

o SR. PRESIDENTE - Tem R
palavra o nobre Repl"esentante.

O SR. FLORES DA CUNRA (.)
(Pela ordem) - Sr Presidente, na
ausência forçada do 'meu ilustre co
lega deputado por ~goas. S:r . ~
vestre Péricles de Gois Montell'o, leIO
o requerimento por ele subscrito e
por grande número de Representan- .
tes· da. Nação, quase que na sua. gran
de maioria, meus ilustres aàve."Sário15·

.politicos:
Requeremos seja .. 1nserto . n~

anais da. Assemblem Naclonal
ConstItuinte .o artigo lJubllcado
no "Diário Carlosa"a..I:e!5P~~to da
nersonalldade do Senador Geor~

gino Avelino, ilust!e Representan~
~ do Rio Granrie do NortE' e
dign.9 1.0 Secretário desta. Casa,
assinados pelo bJ:i.lha.nte jomalis- ,
ta J. E. de ~ace_do Soares.

Sr. Presidente, não se trata, no
meu ponto de vista. de·~.l!!l assunto de
vertebZ""&-pQllti.~. Por isso não me re
cusei em~ fazer ã:!eitura ..dQ.. re.9!lerl
mente dos ilustres e dignos R.epres€n~

tantes na Assembléia ConstituilUe.
Quanto ,à pess~á' de.' Sr. Senador

Georzi,no Avelino, nér tenho a. me
nor restrição. afirmando que o co:ns1
dero um homem digno e um Repre
sentante cme honra as tradições do
Rio Grande do Norte. <Muito-bem.)

Quanto. à pers!inalidsde do autor. do 4l"

,artigo.. Sr. Macedo Soares, .·tenno
para .mi.n':lque .é. hoje, o prl:neir9.
jornalista do 'Brasil.. '

A miDh9. admiração pela jóvem e
brilhante figura do Sr·. Carlos de
Lacerda, que deu motivo ao arttRo
cio Sr. Macedo. Soare.c.;, náo me pode
ímpor silêncio, em se tratando de
Georgino A.velino; ao qual. estou li
gado por laços deafl"!ção e admira.
ção. por isso que não devo esquecer
que, quando - não St::l se numa hora
de boa ou má fortuna. de minha vida
- no C-ovêrno do honrado Sr. Ar
tUr Bernardes, me foram conferidas
as honras de geneJ:Sl honorá.'"io lio
Exército... .

•
O Sr. D:oclécio Duarte· - Com.

muita ·justiça.
O SR. FLGRES DA CUNHA -'. _.

na velha Câmara, que ~a então
sedé m. Bihliotéca Nacional, rui Sau
dado, no dia em que tne conferiram
essas homas, por .Georgino Avelíno. a,
quem quase não conhec1.a..
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Pago-lhe na mesma. moeda. hoje.
quando êle passa por ~ dissabor to
do t.."':l.nsitério,. In2.S, não posso es
quecer que ele ho:nrn a Assembléia e
é digno ~o nosso cOt'.VÍvio. (Mt:.ito
bem; mzuto bem. Palmas.)

O SR. CAMPOS VERGAL Sr.
Presidente, peço a. pa.lavra.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Repr~tante.

O SR. CAMPOS .VERGAL -' ôr.
Presidente, estêve on~m nesta Casa.
numerosa comissão. de portuários que
veio apelar para. está egrégia assem
bléia, a fim de que interceda junto ao
Poder Executivo para queêste pro
videnCie junto, à Policia. mandando,
por em liberdade imediata cU...ersos
tra.balhadores que foram presos. sem
motivo que se enquadre e:n disposições
legaIs.

Os portuários negam-se a. descarre
ga;' o navio espanhol "Ortega1", única
fO:ma que têm de manifestar seu re
púdio_ao regime franquista imperan
te em· Espanlm. ,".

A Policia exorbita de suas fu.>ições,
prendendo e ameaçando, os trabalhado
res de' pôno. O objetivo pr.iIÍcipal dês
te _requerimento é.:.pois., para. que' de
volvem à liberdade os portuários pre-
sos. '". , _
. Si'. Presidente, o, requerimento está

assina.do .por cerca de vinte e clnco
senhores Representantes e..· como é
natural, .desejamos ardentemente que
os trabalhadores. portuá.rlos sejam re
condUZidos à liberdade. Nêo pOdem,
efetivamente. continuar o seu trabalho,
sob a vigilância obrlga;tórla e draco
niana da. Policia, visto que somente
desta forma é que manifestam seu re
Púdi.l no govêrno que impE'.ra na Es
panha. Todos temos o direito de fa
zê-lo, como o faço desta tribuna•.vis
to como luto sempre eooj;ra as ditadu-

_ ras organizadas. logo. cerceadoras das
liberdades públicas, Ademais. Sr. Pre
sidente. nós. como' Deputados. pode-

..mos faltar à Câmara; advogados. pro-'
fessores e médicos podem fa.ltal" a ~u
trebalho; comerclâr:los, bancários e
t:'abalbadores em geral têm o direito
de dar ponto nos· ambientes de pro
dução. E' justo e' natural, pois. que os
portuários se recusem a determinado
nlistér que lhes contraria. a consciên
cia.cíVica e universal. E' a forma prá
tica' de. protestar contra '2, ditadura
franquista que ainda mantêm nas ca-

deias da Espanha cercá ãe 10 mil pri
sioneiros polfticos, Que lutam pela li
berdade. pela verdadeira. RepÚ'blica e
desejam, única e exclusivamente, que·
a nação espa.nhola. fale pela boca das
urnas, a fim de que dirijam os desti
nos - daquele pais os que forem esco
lhidos pelo seu povo.

Ai,pois. Sr. Presidente, fica o nos
so pedido. o nosso apêlo, para que 3.
Policia do Rio de Janeiro, em lugar ,ae
perseguir os trabalhadores··. do PÔrb,.
empregue a sua diligência e a sua ati
vida.cie em reprimir malandros e de
sordeiros, apro'Veitadores de tôds. es
pécie, 8À-ploradores da bolsa. popular.
aqueles que criaram e exorbitam ain
da os princípios estatuídos nessa tabela,
que se chama "câmbio negro" e que
lute. afinal: contra os grandes pro
prietários de prédios de apartamentos
que nib os alugam. enque.nto. centenas'
de IIiilharés de cruzeiros não lhes pas_
sem para a boISa, prejudicando, des
tarte, à população que não tem aco~

Ulodações para. mora.r.
Em suma, a Polícia pode aproveitar

seu tempo e sua inteligência, em sen
do operosa com 6, povo e o Govcrno.
au."l:i1iando-o em bem resolver os pro
blemas soCiais e, deixando em paz os
trabâ1hadores dos, J;<lrtos do RIo de
Janeiro e de santos.. "

- .

Erra o que tinha a dizer. (Muito bem;
muito bem . Palmas .)

O oracU:Jr envia à Mesa. a se
gv,inte:

INDICAÇÃO N.O 167. DI: 1946

Sugtrre' ao Pode':- Executivo c
necessidade urgente 'de serem pos
tos em liberdade os pórtuãrios
que, pOr se terem 7'-egado a des
carregar o navio espa.:'thoZ "Or
tegal". furam detidos pela Poli
cia .00 Distrito Federal. . ,'

Esteve ontem. íJ,E"sta Casq, numerosa
comi:..sã(} de portuários que veiu ape
l3.r. para esta egrégia ~sembléia, s.
rim de que interceda junto ao Poder
Execut1\'<l para que êS"'..e p!'ovidell<:ie
junto à Poikia, .mandando por' em li:"
berdaife' imediata diversos· trabalha
oores que foram presos" se:n motive
que se enquadre em, d'isposiçóes le
gais.

Os ,portuários negà.m·se a d~
regar o· navio esp!l.Ilbcü "Ortega.i".
Ú:IÚca forma que têm de manifes'"va.r
seu repúcllo ao regime franquista im
perante, em Espanha.
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Para. o en~"'evista.do. em 1937.• a q'1es
tão tinha o m-esmo colorido que se
lhe .' emprestava em. 1914. Enten<1e
S. Ex.~ que a cont.rovérsiaestava. de~
.finitivamente julgada pelo laudo a'r
bit..'"ftl a .que se referiu e consequen4

temente era. inaPlicável o ~elt.o-
_.con...%itucional PQ.""'Que, --na----:-e:aJ1iiadc.

nes..(',S, época, 1~to·é. em 1937, a:!1rma o
ilustre 'colega, náo existiam ma1s' e<m
trovétsias:. lindeiras entre Minu G~~
rais e Esp=tto Santo.

O ST•. DZíma Fon.seca - Por. OC&M
sião do discursopronunc1e.do pelo S<l
nhor José Maria Alkmin, V. zx.. teve
opor:tunidade de se referir ao sr. Mil·
tem' Campos dizendo que o dl!'P01
men~no;sso._c_oJ.ega era. s\1S1)Cito l

porquanto .~ advogadc na QuestAo I

O SR. EcrRroO' SALE3 - Perdo..o.
meu aparte· não foi bem registrado,
Eu disse de fato que aquêle nosso co
I~ era. advogado de Mln~ ~rnJ.
na questã.o. "

O Sr..Olinto Fonseca - Ne888 opor..
tunidade, o". Sr. Miltan Csmp08 ao
Ser entrevistado, nada. nWs fh CZue-
rever a sentenÇa do Trf.bunal Arbi
traL FêZ ê1e: P()rtan.to. mais ou mlinoa
o hist6rico da. sentença' e pouco I
comenta, limita:o:do-se quase que l\
t~crever OS têrmos de próprw
.laudo. .

O SR. EURICO SALES :.:. Pelo qUe
-V. Ex.a está. a.fi.."'1D.ando. Toc.ttw1~. o
Sr. Milton ~pos qUis t1~1:tar pn.
tentoe que s situação ~ontr::r.da l'lm
37 era aquela.· que pi'edsam.ente. ~e.

. corria. do" laudo ide lP14.
'Esta. a,tese. deS. Ex:",c da :lu""

d.ata .venia. venho disco:dar.
··.0 Sr.; '-oZi1itoF~ - O &rtlBo
184 da Constttüição proibi. as pond~n.
cls.s jU<1iclá.rtR.s. porquanto o \1:éprto
laudo e -as d~ões, sob c pont.a ÓCl
wt"..s. mineiro, já ~ta.va.. resolvido. O
laudo.. se referia à. Serra. ciOIS AimOrés
e o tex"~ da. sente~ dJ.z1a:

..Ao nM'te. do Rio Doce, J)Cle U•
nb2. de cm'l'lhu:1as. da 5!rm d.o SOU
sa; oU dos Aimorés. PreenchSa~8

tinguiu as questões de limites entre
os Estados.

O enrinente c(}lega, .depois i-e bisto
riar fatos muito antigos a..~ema.ta
com s.s seguintes palavras;

..A questão de limites então exis-·
tente era a reivindicação <io Espl
rito -Santo mediante 9..;lv" resei
sóri2.. Precisamente ess"l. questa.o
ou' reh'indicação é _que ficou ex~
tinta". .

A Polícia exocbíta de suas fun
~s. prendendo e ameaçando os trs.
oalhadores do PÔrto. O objetiv(') p:1n-.
cipa! dêste -:reque:1mento é,- pOÍS, paira.
que devolvam à liberdade os portuá.
~os presos.

.Sala da.s Sessões. em 3 de julho de
1946. - Campos Ve:rga.l. - Osval;i.o
P~heeo. - Gilberto Fre1.J1'e. - Lino
ll!achado. - Nestor Du.a.Tte. - Flores
Ca Cu:n.ha • - - Roberto Glasser 
Alarico Pacheco. - José -Leomil ~
Epilogo de- Cc:m.poo. - JO:1é August~

- Osmar de Aquino. - José. Cân-
- àido. - Jorge Amado. - AgTÍC(>Za
de Barros. -' $evern;7UJ Nunes. .
Carlos Mc:.righella. - _Ma.tias Olfm':"
pio. - Café Filho. - João Bote
lho. - ~tliomaT ·S4ze.&..ro. - LuiZ
Lago.

, O SR. PRJESIDENTE - Tem a pa
lavra o sEfuhor EurIco sales.

O SR. E'O'Ri!OO SALES~ Sr. P::'e
sid.ente. não há. diques nem mura
lhas por mais sólidas qlre os conceba
o engenho hu.tn.aPO. cspaus' de -im
peàir a em,ra.vazáo dos reclamos do
Direito, qu~se sente' am~adoJ € das
legJt!ma.s~tuações jurídiCas que te
mem seu estrangulamento. .

lSão há quem se livre da peçha de
cova.."'t1ia. J)Or fugir a a.uxiliar uma
situa.ção difícil no que tange o res
J)eito ao. direitO, por se curvar àS
-progl'am9-ÇÕeS, por se' ~,J.bordinar: a
certos pi'eceitos conv~clona.is, dee<>r
-rentes . de situações' calmss e .nor-
mais. .-

Com ê:sse pensamento ~. adstrito s.
essa.s regras, foi que julguei não ;in
fringir .s,. ~1erânC!a desta Casa., com
o fa.to de trazer à t.rtbuna neste mo.:s:nento. se=vindo-me-' de minha jnscrl
çã,o para.. falar sllb:e o requ.erimento

. n.O ·30, matêria. ts.ltt&s vêzes aqui dis- 
cuticia. e dep1orada. em suas cou.s~

-qÜ~ por t~dos nós: a da desa
vença eutre <ioiz ~ta:dos da Federa.- .
ção no que se refere a suas fron.tei~
ras.

O "Diárlo da Assembléia" publi-
cou. a. requerimento .do !lustre. Depu
tado José Mú:'"aa AllQnjn, a. entrevista
concedida- pelo en:l1:nente colega se
nhor ~..nton· Ca.m1)os a um j"ornaJ ele

. M1na,s Ger.ais, ,ne. qual S .. Ex.a. como
jt::ista emé:.'ito; afIom a questão-:,paxa
eD3it1r juizo que. a seu ver, ê o mais.
~() -e o m.ais prudente'nessa que
rela..

. Nos t.I'es capitUlos inici1Us de sua
.entreVista. S. Ex.IL!a.z uma rememo-
. ~. dO periocIo quemediaa en-f;re
. W14. daita do célebre·laUdo "2lbitraI e .

1S3?, data da oana M.ag:la· qDe e:r..
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por Unhas retas li~ soluções . 'àe
coniínuida.cie·' .

O laudo é dos acidentes geográficos
da Serra do Sousa ou Aimorés. e não
se referia às vertentes do- Mucurl,
comorme pretende o ilustre Represen
tante do Espirito' Santo.

O SR.. EURICO SALES - Vou con
tinuar no exame daprimei.ra tese. e
V. Ex.ll. verificará em que pé está re
s:1m.ente a questão. '

Em 1914,. não havia'. propriamente,
uma questão. de llmite na. pa.zt;e norte
do Rio Doce. Nem MiMs, nem Espí
rito Santo. nenhum dos dois. em tem
po algum, d1sCord.ou que os limr-~ en
tre êsses Estados fôssem 'precisamen-
te na Serra dos A1morés. .,

Essa. linha não vem do laudo de 1914,
mas do 'auto.de demarcação de 1800,-
quando foi fixada. ' ,

Deu-se a sua simples reprodução
em 1941 porque. na ocasião. o aspecto
mais interessante, maisdeba.tldo. aca
loradamente. 'dBI questão. era o :oe
lativo à' parte sul ão Rio Doce. A
parte norte 'não a1)I'e$entavaentão
maior' interesse; era. zona pouco ha
bitada, de modo que os Estados ti
nham .como certo que o limite em a
Serra.' dos AimoréS. , '

O' desoonhec1mento da região, cujo
levantamento "topográfico até ,então
nunca havia sido' fe1to';'âeu margem
a uma. ,dúvida. de ordem técn1co-dou
tr..nária, isto é. na hipóteSe da "SéITa

,ter interruPÇÕes. cconose esta:belei:e
r1a o 'limite ncssespontós?' _

O Esp!r1to Santo escolheu um sis
tema. doutl'inário e MiDM' Ger2is ou
tro - o daS li:Íha.s retas.

O Sr. Olinto Fonseea _. Acho ,que
V. Ex.3. não devis invocar a: palsvrB. c!e
Minas 'ou do Espirlto Sa.nto. mas da
p:cópria sentença .arbitra!, que alude
à. ligação das soluções de continuIda
de pOr llohas retas.'
'o SR. EURICO SALES - A situa.

ção era esta: não havia. proprmme:l
te, divergência. mas apenas di~rdân
eia no principio técnico-doutrlnário,
ou seja. na biPótese de haver inter
rupções. por onde correria olim!te.
o~do-. cemo disse•. Minas Gerais
P03:' tml siste:ma. e-o Espírito Santo por
outro. e, ,acentue-se nenhum dos d~
Estados havia procedido. até o mo
~nto. ao levantamentc to~co
da região. O laudo' arbitral 'determi
nou que seria.m preenchidas por linhas
retas as inte~. -mas. reafirmo.
até essa altu...""S.. nem o- ~frito 'Sant.o,

nem Minas Gerais divergiam a res
peit<> do llmite na parte norte do &10
Doce I que seria sempre pela Serra aos
Aimorés. Posteriormente a.o·iaúdo de
1914 cQméçaram a surgir as dúvidas e
estas decorrerSln do seguinte tato:
Minas ~ntend,ia que êsse acidente geo
gráfico era um. que ficava mais próxi
mo do Atlântico,' enquanto o Espirtto
Santo--achava que êsse acidente fica
va mais ao oeste. Esta divergência C&
racterfstica que não foi apresentada ao
Tribunal Arbitral de 1914. divei-gên
cia qne surgiu sàmente com a. coloni
zação da. região, e nada tem a' ver,
portanto, c:om o la.udo a.rbitra.l. que sO
bre ela não manifestou qualquer juí
zo.

a Sr. Olinto Fonseca - V. Ex.S ra
la em dllvi<1o". Por ocasião do conv!~
nia entre o Esp1r1to StLnto e Minas
Gerais. deliberou-se que a sentenca do
Tribuna] AJ-bltral seria. lnapelá.vel.

O SR. EURICO SALES - Per
feitamente.

O Sr. DUmo FomecCl - Ver..!lcada
a sentença.. Minas Gerais rat1fleou':'a
pela sua. AssembMia. Legislativa e o
Estado do Espirito Santo deixou de
tomar esta providência. como é do
eonheeime:lto púbUco. V.. Ex.a poderá
portanto, encontrar justamente o â.ni
mo daJdÚVida· desde essa. épOCa, e a
sentença transitou em julgado du
rante H anos.

O espírito de inSurreição nasceu
lego. em seguida à se:ltença a~bltra.1.
haj2. Yista., ,que a. Assembléia- Legisla
tiva do Espirito Santo deixou de rati
ficar aquela; Slm,tença.

J,- ,

O SR. EU:R.ICO SALES - Por cau
sa. do inte:'êsse da per...e Sul. é que se
levm1toU 'a dúvida..

O Sr. OZinto Fonseca - A senten
ça. tinha- ca.ráter 1napclável. Quan
to- à. situação geogrâ!ica. a que V. Ex
se retere. é prec1so não etlQuecer Que
a Serra dos Aimorés vai até n BEln1a..

O SR. EURICO SALES - Abso·
lut2JIiente não: há e~n.no de Vooaa

,Excelência. A resPúBta, aJ, foi dlldn
pelo Engenheiro Asr;trubr.1 Soares.
hoje deputado. que fêz o levantamento
'tcpo.gri.!ico da. regll0.

O Sr. Olinto Fonseca. - Ninguém
desmereee o valor pro!t.~ior~ do Sr.
AsdrUbal Soares; mas o Sr. Jost Maria
AJkrnir: B.Pl'e:ie:1tará. argumentos peI!l
cados também em trabc.lho de Uus
tre engenheiro. '

O 81:. EORlCO SALES - A dúV!
cianão nasceu do fato de o Tribunal,
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Arbitral haver confirmado o que já
estava declarado no al.lto de demar
cação de 1800, segundo· o qual o li':'
mite dos -dois Estados, na parte Nor
te, devia ~r pela serra dos Aimorés.
Aí não houve dúvida ·algUma. O Es
pírito Santo sempre esteve conforma
do com isto, pela razão· simples' ..de
ser este seu ponto de vista, como foi
O. de Minas Gerais. A dúnda resul
tou apenas da. localização dêsses aci
àentes. Esta é a questão. Portanto.
depois do laudo de 1914 foi que sur
giram as dúvIdas, não em decon'ên
eia - do laudo arbitral ou da respecti-
va sentença. mas da locaJização da
serra dos Allnorés.O la.udo arbitral
não teve sua parte complementar, Que
seria a. demarcação. no terreno, das
regras :por êle fixadas.

O Sr. Olínro Fonseca - Houve
exorbitância . ão . Serviço .GeográtiG<)
do Exército deixnn~ó de cumprir sua
ação precípua: .a .. demarcação. Era.
contra essa exorbitância que se.in
surgia <> -Estado de Minas. Gerais.

O SR. EURICO SALES - Houve.
- O Sr. Olinto Fonseca - A maté
ria écolltrovertida, mas não passa
de simples problema geométrico; li
gação de dois pontos. por uma linha
reta, ligando-sede igual ·mode as
cumiadas.

O SR. EURICO SALES -'- V. Extt.
está equivocado. O -problema não -é
tão simples asslni. Basta atentar· parà
o fato de que. quando Minas define o
acidente, o faz com elevações que se
distanciam. às vêzes. de sessenta qui
lômetros. o que refuta. dentro dos
lnais mcdersdos ccnnecimentos. geo
gráficos, o ponto de vista do nobre
colega. . . .

O Sr. Olinta Fonseca - Dentro ào
ponto de vista geoI:1étrico, V. ExA.
·sabe que se pode ligar por linha l'cta.
todos os pontos. .

O SR.. EURICO SALES - Nâo- se
trata de serra.. O acidente. com ele
·;s,Çóes .·assim· distanc1a.da.s, perde seu
ca.ractelistico para ser definido comoserra. . : '

Por ai vê V. Exa. que. o ilustre
deputado Sr..Milton Campos, quan
do relatou o que ocorreu .·de 1914 a
1937. colocara, ..evidentemente. a si
tuação como- se existisse';-em 193'1, no
·mesmo .pé em que se achava quan
do da deliberação:· do Tnounal Arbi-
tral. -.: .

:f:5t-e é o ponto que m.e proz;lonho.
com a devida vênia e o má:timo res
peito MS altos foros qe cultura de Sua.
Excelência, a refutar modestamente.

Os Estados de Minas Gerais e Espí
rito Santo, em 1928, celebrar2.IXl con
Vênio, com o ~ objetivo de. fazer· o le
vantamento toppgráfico da região.
Era o primeiro Que' se ia fezer. e isto'
é importante. Foi em 1928. A cláu
sula .prilneira diZ o seguinte:

.~'.Norneaçã.o de uma comissão
miSta. cllrigida por· dois técnicos
de cada Estado e com os auxilia
res necessálios paTa fazer o le
vantamento topográfico da. serra
dos Aimorés. Era uma faixa. ao·
longo da provável linha divisória..
podendo-se empregar-Bêsse-levan
tamento. métodos de caminhB.
mentos de estradas. >7

O Sr. olinto F01tSeca - Em 1928?

O SR. EO'R.ICO SALES - Perfeita
mente; quer. cllzer antes de 1937.

O Sr. olinto Fon.seca. - E' () Que
·V. Ex.:1- poderá verificar justamente
no o.fí..cí<> do governador de Minas
Gerais, êiP.-que---dizia,:.. _: . .

"0- govêrno de Mi~~· ctim-prfiâ-~-
o seu -dever de ;-espeitar. dentro
dos seUS meios. a decisão sobe
rana e está certo que o govêmo

. de V. Ex.a não oporá embar~os

a que êste Estado exerÇa. des<i~
já s sua· jurl~tü~ã.o .1.0 ~lTitó~

rio que lhe feii unânimemente re
conhecido" .

?ois bezn. êsse ângulo da àljv.1da .ã
que V. ~.Il se .referiu encontra jus
t1!1cstlva na ação ra.~isória. proposta
1)210 Estado do Espirito San-to;. da
qual foi patrono o imortal brasileiro'
Conselheiro Rui Barbosa. .

O SR. EURICO SALES - Já fri
sei. a V. Ex.a que a· dl:.~da. não foi
sôbre a fixação de lilllites. .

O Sr. OZinto Fonseca: - Refere-se
V. Ex.a à demarcação; mas, o que
quero justiticar é que o "animus" da.
insu.l'1'eição contra a .se.oténça arbitral
teve origeID, de3de 1914 na ação J:eS.u
c1s6r1a. .

O SR. EUP..I'CO SAUES :...- Apega
se V. E:rc.A- a tml detalhe, que parece
impOrtante... . .

O Sr. OUn,to Fonseca. - Da mais
relevante . importância. .

O SR.. EURICO· SAt.ES - ...mas
o ~q1.%e estamos. aqUi,,:;1. !nvestigar,"é
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quem prin::eiro se man.i!es+~u CO:ltra.
êsse laudo. pois o Espirito santo. Da
quela. épOC,a. tendo recorrido ao Ju
dk:iário, cumpriu plenamente a dooi
sáo daqullo que lhe toca~ .

O Sr. Ounto For..seca. - Agiu con.
tra <ls. seus .próprios compromissos.
pOl"t:Zue a sentença é ina.J}elâ.vel. Vossa.
Excelência há de convir comigo.

O SR. EORJ:CO SALES - ...mas
sentença inapel.á.vel cabe ação resci
sória.Logo, o remédío a que recorreu
o Espírito Santo foi dos mais efica
zes.

O Sr. OZinto Fonseca. - Ambos os'
"gavêmos a<:<>rdaram nesse ponto: aca
tariam qualquer sentença do Tribunal
Arbitral .. Minas aceitou, mas o Espí
rito Santo se_ insurgiu con~:t"a ela.

O SR. EURICO SALES - Minas
Gerais ganbou "tudo qua.nto pretendeu.
Logo, SU3 conformidade e~ .a resul
tante lógica de uma. vit6r~ espeta
cular. Quero demonstrar, porém, qu-e
a situaêão posterior a. 1914 era. diversa
da que se estabeleceu naquela época.

O Sr. Milton Campos - Salvo en
gano, a verdade é que, ar~~es d~ sen
tença a.rbitral, em 19~4," ~a exIStia a
d~vida. quanto à lccal12a;a.o." O E:spi

,:rito santo sustentava a linha d~ ver-
U~r.:te e M:nas a solução peJas 11nnas
retas. através da.s cumiadas. f1a;~t:.ce

1Ile; :ltéqu~isto está 'no convêr.J.ü.
OS&. EURICO SALES - A" dúv!

da, ai, era. técnico-dou:r.ná..-ia~ ~
curava-se, apenas, reso..ve=- como hgar
as in~rseções. se houv~ssem.

O Sr. lI!ilto1l. Campos - O laudO foi
expresso. Dete.'l"lIlmou. pereII!ptôria
mente. que se adotassem as linhas re
tas, e desp:-ezou aslega.ç§.o do Est.:t~O
do Espírito Santo; sô1)re se deV~~
adotar a linha de vertentes. [sto esl;q,
cl2.~o na sentença arbitral.

_O SR _ EDRlCO SALES - Mas. -não
tendo p!end conhec:mento da t,.Jpo

" grafia da r~gião, como ;lod2r1am sur
gir dúvidas ?

O Sr. ,Milton Campos - Vossa Ex
"celê:lcie. eüá reabrindo qu"~stãc já rc-
'soh'ida pe1:l 1ecisão arbitral.
. O SR. EURICP SALES - A~olu
tamente. Depois da sente~ça arbitral
é que foi suscitada a dúvida. a qual.
corno não ignora. o eminente colega se
<::fra." na localização da. Serra dos
Aimorés. A qu-estáo. que enfrentop o
Serviço IDstónco e Geo;:-á.fico do
Exército foi precisamente esta: MUlas

sustentava que um grupo de elevações
seria reallne:lte acidente geogrã!1co a
Serra. dos Aimorés e que ficava mais
para o Atlãntico, e o Espírito Ssnto
susten~va. que era oatre acidente geo
gráf:co mais para o oeste.

Esta foi a dúvida que aparet:.eu ao
serviço Geográfico. do Exercí"". e
neste particular sustento que não ha
via esta questão antes de 1914. E ~áu

existia porque a região não esta...a co
lonizada" e porque a topografi~ da re
~ãonM ~aco~~ida. "

C Sr. Milton Campos - Ni10 queria
interromper .mais...a brilhan"te "ração
de V. Ex.a , mas afirmo que no pIÕ
prio convênio que os dois Estados
subscreveram, com grande entusiasmo.
antes de 1914, já havia dúvida sõbre a
localização. Isto foi fixado com mui
ta clarêz"a.

O SR. EURICO SALES - A dúvida.
seria na. parte técnica doutrInária. de
regular a l!nha na interseção das ser
ras, se houvesse., E' uma dúvida. téc
nica doutrinária, apenas,' por desco
nhecimento da região. A meu ver, a.
questão nã.o se cifrava.,' em 1937. à
simples demarcação daquilo ~li.f, de.cl
triria o tribunal arbitral e com cujo
resultado estavam inteira.-rnente d~
ac:;rdo os Estados litigantes, (; fa.t~ é
Que: a dec:são trouxera out-'"S.· ~úvld.a..
Uma questão suplementar. uma .:j,ues
tão não a ....entada perante o triotl.."lal
arbitral..

O Sr. Milio1~ Campos - Ainda ~í
pE:"ÇO perdão a. V. Ex.a., mas não ha.via.
sentença arbitral decidindo pendenc1a.
sõbre demarcação na fase ex~ut6ria.

Só podia haver preenchlment.o 'ia li
nha de demarcaçáo.

"O SR. EURICO SALES - Peço .'i\.
\t. Ex.::!. um pouco de atenção iJa."a 3

l~inha insistência neste ponto.
A queztão é a seguinte: é qu-c; o

tribunal arb:tral não disse que havia
ci'yergência de localização do acld€n·,e
;:;-- que ~le estaria bem localizado da.

~ forma apo:ltada. por Minas ou :nal
localizado da fo..'1l1a ind1cs.da .,elo Es
p:rito Santo. Absolutamente Apenas
decidiu que a interseção da serra, se
houvesse, seria. preenchida por Linhas
retas. Só isso.

O Sr. Milton Campos" - E não por
linhas de vertentes.

O SR: EURICO SALES - Pois
bem, esta foi a' questão na. oca.sié.o.
Posteriormente, surgiram as dúvidas,
que levaram os governos do ~1r1to
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Santo e de Minas Gerais.- cio pri
meiro sendo Presidente .o Dr. Flo
rentm:o Avidos e do seg'U.1ldo~ o sau
doso Antônio Carlos - ao celebrarem
con'Vênio cuja base reclamava., in'dis.;
cutivelmente. . . .

O Sr. OZinto Fonseca - A demar
cação.

o SR. EURICO SAI...ES - •. ' o
levantamento topogre:ficc da região.
porque s6 assim se· poderia estabe
l~er, . com r-lgor ...

O Sr. OZinto Fonseca - A fideli
dade da. demarEação.

O SR. EURICO SALES - ... a
sentença. do tribunal arbitral. '
, Dai a prova de haverem surgido as

dúvidas. Houve enorme· troca "de' ofí
cios, contestações de parte. a parte.
reclam&ções reciprocas curante gran
de número de anos.

,Quando a ConstitUição de 3'7 foi
decretada, existia, realmente, ·uma
questá<l suplementar da decisão do
tribunal arbitral. isto é.' a localizaçãO
da Serra dos Aimorés. Esta foi '. a
questão.

Não me parece, assim, que não exiS
tisse questão .de limites entre Minas
e Espírito Sántc,'dentro da técnica
constitu.cional,. .quando foi promulga
da a Carta de 37. :t:ste,. o primeiro
ponto.

Outro ponto: neste -c,aso, e-..dst.inc1o
a dúVida, o litígio, é clara e indis
cutível a aplicação àa Carta Consti
tucional de. 37 .

Segue-se outro tÓ9ico do eminente
jurista mineiro, declara.ndo:

"Quando. portanto, o .ditador
surpreendeu o govêrno de Minas,
em 194Q, com a designação de uma
comissão' de oficlcis dó ·Exér<:lto
que intervieram na questão, a
missão dêsses ilustres militares
estava bem delimitada." .

O Sr. Olinto. Fonseca - E disSe
muito bem o Sr. Milton Campos: de
limitada.' Porque o art. 184 da Cons
tttuição ímpêde precipuamente esta
demarcação. Conforme refere o ilus
tre Deputado Milton Campos, é uma.
exorbitaçáo: Queria' que ·friZasse êste
tópico.

O SR...EURICO SALES - Vou che
ga!' l~. V. Ex.a espere um p;>uco.
Permita-me que conclua a leitura do
pensamenta do Deputado Milton
Campos. '

(Le7tflo) .:

... concluin.to a'-demarcação pe1s,
linha vitoriosa. em ~""!lO da'qual
ficava extinta a questão levantada.
pelo Espírito Santo.'

De inicio. ec.tendo que há. aqui equi~
V9\=O de. reportagem, ao arlI'IIlar nesta
hiPótese, que o govêrno de Minas 1"oi
surpreendido com a nomeação dos
oficiais do Serviço Geogre!ico do
Exército. Isso seria negar QS passos
preliminares .até ~SS3; nomeação. Não
seria., por certo,. o eminente Depu
ta<lo Sr. Milton ca.mpos, que conh~ia •
e particlífou dêsses Passos fundamen
ta1.s, que viesse ~r que o Estado
de Minas f oi surpreendidG-.- .

O Sr. Milton Campos - Estou nià!
informa.do sõbre' a matéria, em rela-
ção e ao govêmo mineiro. Desde de 10
de novembro de 1937 '01;.1;: não tenho
a menor relação ..com·âqúêle govêrno.
AProveito a benevolênCia d~V. Ex.::'
em me ouvir para expl.!ear que a en':'
trevista. transcrita nos' Anais, foi com
mutilaçã.Q,. de sua parte introdutória.,
na qual seãenn~4:lUestãQ_hoje eXis
tente entre Minas e o Espirlto"""S<tnto---
COIno obra. sobretudo da clits.-dura. Essa
part.e não [.(li trc.nserita. -e lamento.

O SR. EURICO SA.LES - Devo
adiantar que s. transcrição nos Anais
do ponto de vista de V. Ex.a sõbre
essa matéria só pode ser mo.tivo para.
elevar os debates. colocando-os .num
ponto' de melhor esclarecimentO. a que
estão. afeitos juris"'..as éomo V. .Ex.g, •

o Sr. MiZton Ca.mpos - Obrigado
a V. Ex.ll•.· •

O SR. EURICO SALES - O go
vêrno de Minas, dizia eu, não pode
ria ter sido .. surpreendido. e não po
deria Pele s.eguínte: primeiro, o 'De- I

ereto-lei n.O 1.202, que se seguiu . à.
"promulgação .da Carta. constitucional
de: 1937, determinou que os Estadas
interessados e:n, questões de limites.
fizessem, pe:-ante o MiDistério da Jus
tiça, a. declaração de seus direitos·
c pretensões, S,ifim' de ser organizado
processo. que iria afinal às mãos do
Servic;o Geográfico do Exército.

Em obediência a ê~e preceito le
gal, os'Estados do Espirlto santo e
d~ Minas Gerais fizeram seus m~mo
riais, com alegaçõeS de seus direitos e
arrolaram as proVb.S de que dispu
nham. Só depois é que o processo foi
ao Serviço Histórico e Geográfico do
Exército 'para.. da! ~CI SI.:. "'metido .aO)
MiIlistro ds. Guerra t;l.e então, hoje emi-
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nl."nte i'resi'<lente da República, paTa.
n;mea.çao ela comissão de militares.
Logo, quem participou como o Estado
de Minas Gerais, de t9do o ~roc~o
'preliminar para esss. nont.eaçao n~o

p.::deria e\-identemente. ser surpreen
·dido com a divulgação dos nomes dos
nomeados.

ti Sr. Milton Ca.mpos - Como ex
p~111n<-i, não c~nhecia n s.tuação dent.ro
do governo mmeiro..

o SR. EURICO SALES - PerIei-'
t2.mente. Diz, então, .o Dr. Milton
Ca:npos, .llO estude. da que::ãoo ~e
gllin.e: que os oficiai3' do Serviço Hjs
t6~co· 'e Geográfico di! Exerdt:l deve
:riam ater-s-e à senten~ arbitral de
~9l'!:. Nessa' parte. estou .:Ll~.ej!·k.mentc

d.e acôrdo com S. -Ex,.a Não 1~ ob;;er
vsção -mais judiciosa. não há vel'aade
.maior. Todavia. qua.lse!'~ o ~L.~tte que
o' Serviço' Geográfico do Ex:erclto po
deria. demarcar? Aquêle estabel~ido
no laudo arbitral? '

0-81'~ Milton Campos - Na senter..ç:t
arbitral.

O SR. .. EURICO S.L\LES -Ess? a
questão fundamental do processo, a.
Serra dos Aimorés. ~s dizia ser,
])al"S. leste, o Espirito Santo. para oeste.
Logo,. era prim~1ra lncum';~ncl3.. :d'J

. Se...'"Viço Geográfic'l ~o ExérClt...r defl~r ,
-com precisão. êsse acidente ~oFá;flco.

- Só qua.ndo isso !.izesse. podena. en-
tão, eX~utar c laud9 arbitral de 1914.

'0 .Sr. MiZton Campos - A questão
tem Que ser P03ta em ou~ros têrmos
:po.rqu€ s sentença arbitral repeliu, de
modo -expresso, a. hipótese :ia. linha.
para s. 7erten~e e adotou s. da linha.
l"et:1 entre as cumiadas. Agora. se V.
Sx:.l1 considera. que o ·laudo à.a CoI:li~
são M11itar determinou se seguisse, li
nha. por linha, a vertente, V. Ex:" está
confessando que hOl1v~ e.xc<;SS<I .:!.e po
der ou exorb1tâ.neia. da parte dos mili
tares que ofereceram o laudo.

O sR.. EURICO SALES - A des
peito da argumentação, uma <:oisa é
certa.: oS dois Estados não iriam de
cidir ~ quem estav.a ao razão. Não
en;ro- no mérito da. questã.o; ·a.penas
quero mostrsr o que competia ao Ser
Viço Geográfico do Exérclto !azer. A
comissão de militares chegou ao ~~
rena e lhe foram apontados dG1s aCl
dentes geográ.fl<:DS. um pelo EspL.""1to
Santo outro por Minas Gerais.' Isso
V. EX.a nã.o pode negar.

O . Sr. MíZt<m Campos - V. Ex.a.
-diria melhor: um pelo Espfrjto ,santo,
'-'outro ~1a. ~nten~3,. -

o Sr. Ollnto Fonseca - PerIeita
mente' outro pela sentença, diz mU1
to bem o Sr. Milton 'campos.

O SR. EURICO SALES -- A ren
tença arbitral disse que ea pelall
nha de cu.miadas da 5ena' das Aím-o
res. Fora disso, -caminhamos para um.
sofisnu intérlnináve!. . . .

O serviço GeorgráfLCo do Exerclto
tev'" de enir.entar a situação e resol
vê-ía, e deu entáo a solução pr~llmi
nar que era definir o acidente geo
grãfi<:o - Serra dos Aimorés - no
terreno. E' preciso acentuar ctue () ~~-_
do de ln4 não tinha. qualquer aflIU-

. dade com 'o conhedmento geográfico
da. região, pois nenhum levantamento
topográfico se tinha feito até aquela
época. O ptimeito que se es~çoll.
nasceu do Govêrno de 1928 e naose
cOnlpietou. por divergências. _

O Sr. Milton Campos - Provavel
mente, aznbos os Estados oferecerem
aos árbitros elementos n~essárl()S pa.
ra a senten~.

O SR. EURICO SALES - 'Pérdão!
V. Ex.a se quiser, pocLe compuIsar o
processo ou os ..m~moria.is im.'p;res~
que existe.tn na billoteca dests. Ca;sa..

O Sr. Milton Campos - Posso lJ1
formar a V. Ex."' -que 3. Comissão arbi
tral foi ~ re~o, esteve lá.
. O SR. EURICO SALES - Na ra
gião sul. Quero ébamar a a.tenção pa
ra êste ponto· a. controvêrsia. em 1914,
era s6bre a 'parte sul do Rio Doce;
sôbre a. parte norte, nunca- houve. A'
parte sul foI levantada pelos enge-

. nheiros Alvaro da Silveira, -de Mina.s
Gerais, e Ced1lano Al:neida.-~o Es-.
pi..-.ito santo. Da par..,e norte naoha
via nenhum conhecitnento geográ.ti~
preciso. '.

V. Ex.a é jurL.<;t9.. Quem lê ~ sen
tença arbitTal compreende que bis. ape
nas um. jÔgo d~ teses doutrinárias no
que se refex~ à. parte nort.e do Rio
Doce. Nenhuma' referên<:ia há sôbre a
situaçã.o lccal.

O Sr. Olinio Fonseca - Mas o Ie
..suItado a que chegou a senten~ .é
inapelã.vel.

O Sr. Milton Ca.mpos - O nobre
orador há' de concordar comigo' ~m
que o Es+...ado do Espirito Santo, co~o
parte ütigante. pOderia ter' promo-n.do
tôdas as diligências.. .

O SR. EURICO SALES - 'Repito
que, Da. ocasião, não havia àiver
gênci.à.s q ua.c.to à parte ne..'1:e da. re
gião, cujas terras eram -descOnh~l~.

a dúvida era apenas lluan~ àllgaçao,
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Ji.o caso de i~terrupções da Se..---ra, se
houvessem. No mais, não havia dú
"'tida.. Os' dois ,Estados pleitearam e
disCutira.m insistentemente eIú tômo
<ia parte do' sul. Ai consistiu a grande

, demanda ez:.tre Espirito santo e Minas
'em 1914. A pãorte nor...e.-, já. por falta
àe coloniZação, já por falta de le
vantamento topõgrã.!:co ou. mesmo,
nor falta de habitantes na região, oU

'Inte!'êsses maiores, ficou relegada a
plano secundá.rio. Isso se depr~lillde
da próln"~a sentença arbitral, d~ .longu
sentença arbitral. que lhe reservou

- poncas linhas...
O Seniço Geo,.....m:Uco do ExércitO"

defrontou-se com, esta dúvida.: onde
estava a. Serra'dos Aimorés? Teve que
se d'e!inir, estudar os' element05 e
chegar a uma. conclusão. Estudou e
<;ancluiu, com elevado acêrto.

De ,mod'O que nã.q há, a meu ver. a
menor exorbitânclae não se afastou,
doe modo algum, dos legítimos impera
tivos. da sentença de 1914. Houve
ebed1ência cega. Porque é' preciso
3empre lembrar que não havia, até
então,· conhecimento da regiã.o. _O
Serviço Geogrãrtco do Exercito' per
correu tôda el.à.

O Sr. Milton Campos - Permita-me
V. Ex,a uma'pergunta: adoiit1n.do-se
que o Espírito Santo houvesse ganho
a resc1sór.a perahte' o Supremo Tri
bunal Federal, que t.eria aconteciodo ao
norte?
_ O SR. EURICO SALES - Nada.
V. Ex.& sabe que, na. hipótése, nã.o se
poderiam juntar os dois pedidos p::;ó
!trios da ação rescisóri3, isto é, o ~ue
anula e o que obtém a, repsração. E
não poderia' por que? Porque o Su
!)!'emo Tribunal Federal, a quem se
,havia enderaçado a rescisória, náo
tL~ competência pa!'a soluc~o:ur--o
litígio. Logo. a única coisa.. que po-

. deria ter acontec!:do seria a anUlação
do laUdo a~bitral. e, P.:Qr qualquer
outro 1&000 pOsterior, dada outra so-
lal;áo. Nada mais. .

O Sr. ]filton Campos -- Não foi
essa. a pergunta que formulei. Se o
Espi:-ito Santo tivesse ganho a resci
sér..a pers.nte o Supremo Tribunal,
que teria acontecido? '

O SR. EU&ICO SALES - A \1
"tórla. do Espiritó Santo seri..3 a?eDas
8 dec1a.r3.ção da nuli<ia.de do laudo.

O Sr. Miltcm Campos -Isso no
p~ da. rescisória.

Que a.~ontece:i3 se, em seguida ao.
processo da rescisória, o Espírito santo
ganhasse a. questão e a linha se de-,
finisse pelas ver..entes, como o Es
pfr!to santa pleitea~?

O SR. EURICO SALES -Perdão!
Entendo que V.Ex.-a, como o fazem os
grandes vultos nacionais. age de ,bo~
fé. Está, no entantc, estaobelecendo
um pouco de confusão nesse ponto,
porque náo houve querela. acentuads.

. na parte none. mas Sim uma diver
gência doutrinária sõbre os modo,s.
como se ligariam os rtontos .de inter-
seção., se houvesse. Isso ",vem de~
monstrar .que o ServiçO--Geogrâ:fico' do
Exército - contraponho a :ninha mo-_
desta. opinião ao abalizado modo de
pensar de V. Ex.II. •..

O Sr"... Miltan Camp08 - A op,~iãO'
de V. Ex.a é muito autorizada.

O SR. EURICO SALES - ... não
se excedeu da sua. missão. mas fêz~traballio indispen.sá.vel ao, cumpri
~-..de sua legítima ob..'-lgaçã.o,
porque. onde "êle-- de!1n1a'-o-que-em-a:-
8el'!'a. dos Aimorés no terreno ou nada
poderia. ser feito. por isSo que as di
vergên<:1as se acentuavam exatamente-,'na localização dêsse acidente· geográ
fico . Não mé parece, pOis. tenba 'ha
vido excesso do Serviço Geográfico no-,
desempenho· de suas at1'ÍJbuiç6es pOr
quanto fêz simplesm~teaquilo que
llie cump.rle.

Ainda. acentua o àoutor Milton
Campos. referindo-se ao fato de, :tã~ 
haver sido 'baixado deereto-Iei -apro
vando o 'laudo do Serviço, G,eográfico
do Exército:

, "Essa atitude. fiem dúvida de
cepcionante para " Espúitosan-to, teve, juridicamente. o efelto-·,
de tornar frustrfulea a aprova.çé.oque, nem baS'"'..a., da necesre.rta ou- .
bllcidade. não chegou a erlsiir .
E que inalterada ficou a situa-;-ç2.o". '

Em substancioso, discurso pronun
ciado nesta casa, o senador, Atilio
Vi"âqua teve oportunidade de ~r
ao ccnhecln1cnto dos 5rs. Constituintes a opinião, de ju.."'!stas -de maior
qu1late~ abordando~ predsamente. ês-
te ~nto: saber se o budo do servico Geográfico do Exére1to-era auto
executável. valia. por si mesxno. ou
dePendia de ato do Poder Executivoque o aprova.sse. OU melhor se esta
va. sujeito ao exame' por parte de-'outro poder. .'



e atribu!d.a a<l serviço Geogr:ifico do.
~ército .a missão de resolver...

O Sr. Olinto Fonseca. - Resolver
não; dems.rcar.

O SR.. EURICO SALES - Chegada
-ao terreno, a Comissã<J éncontrou
uma dúvida em· torno da localização
da :;erra 005 Aimorés.

Suponhà.mos que ó ServiÇl) Geográ
fico do Exército não tivesse autori
dade para de!in-ir essa iocalizaçã..o.
Quem a definiria? A questão iria até
suas últimas conseqüências - inci
dentes. conflitos, mortes? Essa a con
clusão a que chega.riamos, se üegasse
!nos ao Serviço Geográfico do Exér
cito competência para definir o aci
dente geográfico, cuja localização era.

. controvertida entre os flois Estados•.
O ·Sr. OZi11.to Fonseca - Não havia

controvérsia.
O SR. EURICO SALES - Perdão.

.A controvérsia. era essencial.
Se V. Ex.lI se der ao trabaJho de.

olhar o· mapa Ievanta:dc. pelo Serviço
Geográ!lco do EXército, verificará. que
a dú ..~da que v·; Ex.a diz não existir
envolvia apenas 10.000 quilômetros
quad.'·s:dos! Ê a área compreendida.
dentre os dois acidentes geográficos.
Então, 10.000 quilômetros quadrados..
no meio de d.ois acidentes geo~á!i
cos não constituem elemento bastan
te pa....-a.dúvida ?! Isso não levaris. a.
Comissão· a- um . pronunciamEnto? r

o Sr.· Olinto Fonseca - Não havia
dúvi-das entre os Estados de M1Das
Gerais e Espírito Santo, dada· a exis
tência de um laudo arbitral, ãe uma
.sentença.

O SR. EURICO SALES.- Já acen
tuei que o laudo, na parte norte, não
criou. absolutamente, divergências en
tre os Estados. Ao divergênciã. foi pos
terior e motivada pela localização da
St'!'ra .dos Aimorés.

O Sr. Olinto Fonseca. - V. Ex.&

h9. de permitir que leia um dos tópi
<:os da sentença: "Assim sendo. não·
procedem as alegações do Estado do
Espiri.to Santo. Quanto aos seus limi
tes com o de Mln.a.s ao norte do Rio
Doce." E' o que diz, textualmente. a.
sentença: ao ,norte· do Rio Doce.

O SR. EURICO SALES - Porque·
a questão ao norte girava. em tOrno
-de sabe -como seria. feita a llgaçAo
dos pontos em que a serra. ofexecesse
solução de continuidade. Esta ac:ues
tão. .
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Os juristas consult2.dos. nomes do
maior destaque no cenário jlL."id1co
nacioD34 não .trepida-""am em afirmar
cà.tegõr1ea.mente que o· laudo valia
~r ~. .

O Sr. Olirz.to Fon:;eca - O laudo
valia por si ou a demarcação?

O sR.. EURICO SALES - O lau-
do valia por si. ,

E a questão foi posta por um: dos
juristas nó seguinte terreno: o Pode:
Constituinte, seja êle normal, come
é o nosso, sejaêle anormal,como foi
o de 1937, tem campo de ação muite
grande. pode criar tribunais, definir
.iurisdições, atribu.ir ~ncargos. .

O Sr. Olimo Fonseca - Mas· sem
dar encargos e atribuições definidas.

O SR. EURICO SALES - Assim.
com est.a. amplitude constituinte foi
elaborada a Carta de 1937 I eriglncio
o Sem.9o Geográfico do Exército num
verdadeiro tribunal e~pec1al para de
cidir as questões de limites entre
os Estados. '

A .prova mais eloqüente disso es
tá .em que a Constituição m;..nguiu..
tôdas as questões. '

O Sr. Olinto Fonseca. -o Serviço '
Geográfico ão.·Exercito .realizaria ÜIIl
t;-abalho U:-cnico àe. demarca.ção.

O SR.•EURICO SALES - O dis
jlOSitivo constitucion:l.l não tem a. re
daçji.Q que V. Ex.a agora modela à
sua' feicão. E' verdaC1E' que a Carta

. é 'UJIl modêlo dê cópia, ·mas não che
'.. ga a tal perfeição..

O -Sr. Olir..to Fonseca - Tanto era
intUito do artigo evitar. o· prossegui
mento dessas questões, que o seu pa
rãgraIo declara suspensas tôdas as
questões. ou àções judiciário relativas
a limites entre os Estados.

a SR. EURICO 'SALES - Não
alude a ações judiciárias, mas sim
que· ficam extintas 11S questões.
'. O Sr. Oli1!-to Fon.seca - O pr6pno
artigo estabelece a extinção comple
ta de tôdas as açQe5" judiciais com· re·

- laç.ã.o a ~tes irlter-estaduals.· .O
. Serviço Geográfico do Exército tinha

exclusivamente, .missão técnica· de
demarcação.

O SR. EURICO' SALES ...:.:. E eIe
:mentos dêsse 'Serviço foram ao local
e demarcaram l:t Serra dos··Aimorés,
a.cidente geográfico apontado pelo
laudo. de 1914 e, por êstesná.o defi
nido no terreno.

OUça o nobre Representante: fo
ram extintas as qu~tões de limites
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A!irmo e_ já o' acentuei m.uitas
-vêzes - que o caso se resume no se
guinte: não havia. na época.. c'onhe
ciment.o exato da to~afia'da região.
nem pode:ia haver, po:ql..'e não,_ foi
feito o levantamento. O tribunal ar:
blt..~l não àeCidiu em espécie, de !ren
te" Apenas indicou o- ca1'!1inhO _para
solução de uma. dú'V1da técniCO-dou-
trinária. Apenas isso, .

Continuemos.. porém, no exame do
assunto há pouco nor mim focaliza
do: .a critica fe1ta Pelo Sr. Deputado
Milton Campos, pelo fato de' não ha
ver sido promulgado um Decreto-lei
·queaprovasse 0- laudo do serviço Geo~

, gráfico' do Exérclto ~ -'
Confo:me a<:abei de lembrar, o se

nadorAtílló. Viváqua trouxe a plená
no o pronunciamento de juristas da
mais alta envergadura, todos conclu
i~do pela absoluta desnece$idade ãês
se ,Decreto-lei, põsto que o lz.udo do
Serviço Geogrâ.fico do Exército" vale
por si, Uma vez que êssc órgão foi eri
gid.o, pela Càrta Constitucional de
1937, em verdadeiro tribunal especial
1Jara diriJ.:.ill' questões,' de llmites en-
tre. os Estados" '., .

Em: outro tópico de sua entrevista,
,aborda .0 Sr. Milton Campos a ques
tão da jurisdiçã.o, .':e um têrmo que se

.traz a' ,êste plenário -tôdas as vêzes
,que· se debate a matérisr E' costume
'acoimar-se o Serviço Geográfico, do
::=érclt6 de se .haver!ncllnado por
um .conceito menos eerto de jurls-
-d1çáo. . r • ".

~ealmente, a 'Constituição de '1937
determinava que os· Estados continua-

,riam na posse' dos' .tenitórÍos em que
exercessem a sua jurisdição. Per
gunto: não basta esta c1re,unstância,
.come acentuou da tribuna o meu ilus
tre colega, deputado Asdrubal Soares
- contbuar na posse dos terrenos
em que exerciam j uriidlção - para
se verificar que S próprl& Constitui
ção ligou os dois conceitos, porque
mandava .continuar e não emitir na
posse. Admitiu. portanto.. que' só
exercia jur'.scllçáo· n3.CiUeles terrenos
em que tivessem a pos~e. - Mas o
priDeipal não reside aLO- I&lais im
po!"tante, senhores, é o seguinte: sen
do U!t1a.: regiij,o contestada, ambos os
Estados, sej&.~os lógicos, exteuderam
as suas linhas 'territoriais até os' pon
tos em Que 'entendel"am que iam ·seus

"limites. ,D;.sso resultou" que sôbre uma
mesma .árealança~.;.se duas ju.~~
dições .de -im:peri.-um, tantos minei
ra ~om a espiritosantense. Tanto es-

- .
sas, terras est.av2m incorporadas. ao
quadro territorial' do Espírito Santo..
pc. ato de seu go.Vêrno. como. no- todo
o~ em pa~, estavam incoipo!-adãs
ao Estado ãe Minas Gemis. também.

1>or decret.o de-seu go~êmo. Logo per
gunto: basta um simples decreto, ,cri- .
ando·mun1cipios neste ou naquele· Es
tado para .à2cidir "que.nto à. jurisdi-
ção dêste ou, daquele Est~rio? .

O. Sr" Milton Campos -- O decreto
mineiro é de 1914, o do Espirito Santo
é de 19~. .

O SR~ EURICO SALES~_O de
creto de 1938· é desdobramento de
munlcfpio já existente. V: Ex.1l., se re
fere 'ao que retirou umo distrito de
São Mateus e :eonstitui novo .municí
pio.

,O Sr. GUmo' FonseCa. - O deselo
desdobramento a mesma área. '

. O SR. EURICO SALES - E' dife
rente~-~já.....integ!'avao· município
_de 'SãoMateus há mmtõs-:aDos-;--,,,-

Admito 0, seguinte: sôbre esses .ter-
renas, ou sôb:re pa.rte dêles. recaiu

, esta, digamos, jurisdição vaga0, por de
creto de um Estado. o outro Estado
baixou decreto e disse que êsse mlI
nic.ípio ia ~té o" ponto~ tal ou quál.
O govêmo de Minas Gerais estabele
ceu que seu'município ia'até" este re
gião', Alguns terrenos coinc1dis.m~ ..

Mas, rea~ente. en"tendo que, no
caso. ' o.' Serviço Geogiáfico do Exér
cito escolheu o melhor (;anúnho a.~ser·

traçado, porque. dentro do melhor es
pírito de brasilidade.· procurou saber
qual dos dois Estados", exe;r<:e a sua.
jurisdição eIli. benefíclo co lGêal e das
populações, O Estado queasmm 'esti
v~e agindo, que asslm estivesse pro- ...
cedendo, realmente estava exercendo
junsdição plena. de fatu, porque dava.
desempenho a -atribuição !unda.tnen..
tais que decorrem dos' preceitos da
lei."~ Aíncia ..nestE passo, 'é:fâcll se en
tende!" que o cri~rio escolhido -pelo
serviço_ Goográfico" do Ex~clto . foi
o melhor e. o.mais positivo. Para
acentuar, ainda. a lisura c,omque agiu
o meSIllO ServiÇO, cito .(J pró;lr1o Se·
nhor Milton Ca.mpos que c:reclara, :lão
ter o ServiçO Geográfico reconhecido
in totum o que o Espfrito Sa.nto plei-
teava. . .

..Isto prl.YVa que houve da pa.rte~ do
Berviço o critério. o cuidado debeJ:n
apreciar .as-questões su,Wtas a seu
exa.ttle_ Ademais. depois de ddinir a
posição geográ.fica. cUr. serra elos Ai-
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põe em destaque a liqUidez do direl.to
do Espí..-ito Santo. .

A moção.· redigida por jurisconsul
tos de superior estirpe, Srs. José Set-e•
,Beres!ord Moreira, FrancÍSCo Cli
maca Feu Rosa e D1dimo Morais. depois
de. analisar '0. a,spec"'..o histórico da
questão e de focaliZar o seu setor
técnico. ·d1rige um apelo acs !l.dvoga
dos' do Brasil para que se solid.a.ri
:rem 'com o Espírito Santo, concluin
do.ecDl as. segtÚntes palavras:

(Lendo) :

"Pouco - imp()t1;a. Que um sem
nú.lnero de problemas outros es
teja a" exigir .a ,atenção dessa.
éüte. numa época· àe s1ta tempe
raturasectarista. doutrinária. no
terreno da ideologia. sõeial.

A .questão de llIpites entre Mi
nas e Espírito Santo não tem.
romo se peIlSa. um caráter 'do
méstico: sem demasias de racio-

· cinlos ela tem. repercussã.o nacio
nal e de~ a 'lossa posição pe
rante o mundo. Urge solucioná
la, já que é ela respOnsável :pela.
intranquilidade que ronda os lares
da fronteira entre dois Est:ldQS e
pelo abismo que entre os dois

· cada vez- !Dais se aprofunda..
Adiar uma solução''';''' é deixar

campo aberto ao aparecimento de
proble."Uas . conseqüentes, talvez.
em conjunto insolucionáve1s.

O Espírito Santo já esPerou em
demasia. e contra a violência. que

: s~rl!jcou os ::nossos lindes. desres~

peitou a nossa' posse, se rebela a-
· nossa.' alma, o sentimento de nossa,
l4lassa laboriosa e pacifica.

A violência não pode se benefi
ciar de sua. própria ação, a. me
nos que contra todos os princí
pios de Direito t: de Moral. seja
alÇ2da a uma fórma de legitlma.
çã.o de conduta. •

"Os llmites ter~...toriais internos
du Brasil, já são. uma tradição:
bem ou mal - os nossos :nai.ores
estabeleceram·n.os. Negá~los.a.gora,
é quebrar· uma. tradição. Violá
los é repetir, dentro do Brasil'
democrático, republicano; fed.era
tivo, 's. fa.çanha. dos que levaram a
Europa. ao ct'i.os em qUe se debn.te.

Ous..""dadas as -proporções -' a.
situação é a. mesma: não há d1
ferença. entre um imperialismo que
concebe uma teoria de "espaço
vital·· 1numana.. que lança. I:1ãO de
todos os meios para expansão ter-
ritorial 5. custa de outros ;)a.fses.
que cUs!arça a arbJ."trarledade com
a assertiva de que o seu ato per-

"In<>'l'és. o a.ludido Serviço passou a
. .atender à Questão da jurisdição e, en

tão. todo o terreno a leste da. Serra,
.que, ,pela sua definição, era positi
vamente do Espírito S::mto. mas· onde.
Minas Gerais teria ,exercido 'sua ju
risdição mesmo depais de 1914. o ser-_
viço Geográ.!ico outorgou essas terras
ao último Estado.

RealInente.· o ServiçO GeogTá!ico
. eum:ptiu uma grande .i1nalidade: deu

clesempenho ao maUa.to nacional da
maneira' .mais soberba, mais liquida
e'mais positiva. ChegadOS a êste têr.,..
mo, com 'esta referência .aos, pontos
])r1ncipa~ da.. entrevista do brilhante
d-epatado Milton Campos (muito bem).
a cujo talento -e peJ.'SCiü.c.li~'::ê moral
rendo .com. freqüência as homenagens
mais sinceras ...

O Sr. Milton Cc.mpos - V.'· Ex.~
, é~mui~~ ~aD?:áve1.

" ·O"Sa. ,EURICO SALES - ... ante
as' notícias <:tu~ me vêm do ES:9ÍI'Íto
santo. quero insistir para que não se
reta!"de esta.situação' angustiosa. que
J)!'endea.vasss,1F.doramente. homens de
um mesmQ país~·-:na.sc1dos sóbre o ·mes
mo' solo, nesse con:ru..to inteirámente
inócuop

Não' é~poSlSivel que o Espírito Sa.n
to, l1gedo tradiC!onalmentea Minas
Gera.ls. da.li~l'ecebendo -os' irifiuxos· de
sua brilhante' intelectualidade e a co
laboração de sua notável .economia,
neste ínstf:l.nte:reveja abrigado a . vir
perante a Na~ pleitear C' rtl'Conheci
mento 'da. justiça,· de ',um d1reito im
'Poste-~'Vel, porque. desgraçada.mente
é 'êste mesmo Estado. que nos "traz
-a esta" angustiosa situação, que nunca .
deseja.mos e que lamentamos profun-
damente. -

Ainda., agora. 51's.. o Conselho da
Ordem dos Advogados do" Espírito
santo. em memorial a!lresentado ao
Conselho Fecieral e a todos os COnse-

. lhos -seecienats. lançou veemente ~pêlo
para que os jUl1stas de todo o Erasl1.
-yiessem sustentar a causa·.do Espfr1to
S~nto sob a: égide dos homens que sa
bem .ver o d1re1to e amll.-l0 sôb~ ~as
ascousas. a 11m de que ao nosso pe
quenino Es~do seja feita a justlçs.
que merece.

Completando m.fnhas referênciaS à·
mOÇão votae'a. pelo COnselho da. Or
dem. dos Advogados ·<io ..~. seção
do Espúito Sa.:lto. peço permjssão aos
que me ouvem :para. reth'ar· desse do- ' .
cume-nto alguns trechos em que se .
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mite a. inversão de energias em
terras que delas necessitam. eo
imperialismo c intra-fronte1ras. Se
diferença houver será um demé~
rito do segundo, no qual, sem
sombrs. de dúvida, há. a marca. de
um fratric!d!o: êle não "se lança.
eont~ um povo extranho, eontra.·
um gruPO. hums.~.o que mal co
nhece, mas > contra oproprio ir~

mão. contra o que lhe assistiu em
momentos decisiv<>s da. nacionali
dade, contra quem 3.0 seu lado
lutou pela liberdade. e, com a.
mesma emOÇão. desfraldou, nos
campos de bataIbs ou nos come
morativos da terra. nata!. o··gu1ão.
de d1llS o idos a bandeira comum,
aos ventos da. mesma. Pátria.

ReP-l'eseJ?ta, enU!:0' !Jn1 golpe as:
sestaao, com violêncm, com ma·
J.fcia.. não só. contra o lar' do seu
irmão, mas contra o sentiment-o,
de iteração naclonal de tm1dade
que nivela o relevo, liga os rios
anula as dtterençs.s, destrói os
obstáculos, combina. os. contrastes,
e empresta a toda paisagem f1·
s1ca e moral de uma. nac;ã.o uma.
gigantesca. e eterna pOSSibilidade
~ osmose.

E' crime' de leslI.-pá.tria.: nãosem menos criminoso do que quem
vende ü território pátrio aquele
que atenta. contra a sua inteireza.
- que' 06.0 reside só na simples
eontinuidade geog:rá!ics.. mas no
ambiente de compreensão. de fra
ternidade' que vitaliza. dá. alma a.
easa continuidade. .

Turbar a atmosfera que cerca
os md1víduos sob sua. mesma ban
deira. dar ódios, rivaJidades, de
senfreados regionalismos entre
dois Estados, levanc.a.r armas em
inv9.SÕes inúteis, injustas especta
culares. contra indsos constitu
cionais claros e conhecidos, é. in- .

:.,. dubitàv.elmente crime de lesa-pá
tria - que deve ser castigad~. na.
impossibilidade de o ser com uma.
pena. que se Rplique sõbre a pró
pria ca.me do criDl1noso. pelo aci
cate da. pa.lavra. ~1a Ce!lSura vi
brante, às o claras dos homens de ,
caráter e de 1n~ligêD.cla, qualquer
que seja o seu Estado natal.

E' isto. sim'Plesmente isto - que
desejamos alcança.r. Felizes nos
dam-os se o nosso apêlo. que !le
não satura. de ótlio, !naS que. por
certo. não pode esconde:' a có
lera sa.gradn. que o motiva., che
gar à alma !lSclonal. pelo inter
médio da consciência. jtirl~ca bra-sileira. . .

E' isto, simplesmente isto que
é preeiso com êste alcsnça.r.

roe não quer levantar ~
ond3.de rancor,. de antipatia se
quer contra Minas Genus. 'Minas
é um motiv<l de glória e de ar- 
gulho para todos nós. E' uma
fonte perene de ensinamentos 3.1
tos àsg~ bras1lei.l'as. Tê-la.
como irmão é w:na. fats.llcia.de geo
gráfica e que envaidece. o

Não se deseja levantal' uma on
da de hostilidade cont:ra. Minas
Gerais: nã,o "cabe a comunidade

· min.eira a culpe dos--ratos o lastf.
m2.ve1s que têm lugar eom a in
vasão de Barra de S. Francisco. 
enipleno território eS}Jirito-san
tense.

Povo de sentimentos nobres. li
gado ao Espirito Santo. não par
simples interêsse de ol"dem eco
nômica,mas p"cr laços afetivos
:P;QLundos', de origem remota. êle
não l>ode--ser.. responsabU1sado
pela. injurldicldadêCiemrrato-<iue.-.. c •

se põe em Irredutível contracU-
·ção com a sua, história luminosa.

o urge tão .RÕmente que se res
tabeleça. o equilibrlo do Direito
ferido, sem consulta ao podério
da fôrça. ~!nguéni deseja opi
niões em apoio de uma causa' m-

o justa. 'tste apêlo não se endere
ça. àchica.na ou à negociata. nem·
esta defesa. se alicerçà. em. subter
fúgios ridículos. o

me resultou de o uma consulta.
ao espírito de brasilidade. visW
atraVés do prisma do interesse
nacional. A indiferença, o' silên
cio em. relação ao crime que' ~.
perpet!a, o sem sombra. de ;dúvidn~

um achincalhe à honra nacional.
· comouina. afirmativa. de que DO'"
Brasil a Constituição é UIn.: trapO'
de papel. o princípio fede..'"ati'"Jo >

uma mentira.· não > há Estados
iguais há dois ou três quetute- o

. Iam os outros.
• > Não há, já. se· disse, Estados
granc.es e peCJ.uenos. Grande é s0
mente o Brasil. E' necessário tie-

·monst:'ar. em honra da sinceri
dade dessas expressões e dessa:
afirmativas•. que êsse pensamen
to não é um mem enuncip..do. uma
frase acadêmica. ma.s de fa.to uma.
~ealidade poderosa, eterna..

Dai êste apêlo à. consciência.
jur!dica. nadonal. para Clué ela. se

~ manifeste' com 3. sobrancer1a. Ciue
sempre_mostrou quand() das pug
nas memoráveis do passado. Que
nas cátedms, nos jornais. nas rã-
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dio-emissoras, essa consciência
nacional indique. serenamente.
com quem está o direito sôbre as
terras de Barra de Sij.o Francis
-co: se com Minas (não a dos
grandes juristas, dos pensadores,
dos mártires magnific10s e mag-

.nânimos). se com o Espírito San
to que. estrengulaclo em seu pe
queno território, em sua modés
tia, traballm, traba~..a sempre.

Técnicos imparciais já faIaram.
Juristas espirito5anteuses e minei
ros já deram.a sua opinião: aquê
les sem se afastar da. realidade
que se levanta aos céus, ao sol, no
l"astigío das escarpas da. serra dos
Aimorés: êstés armando silogis
mos sôbre a irrealidade, .fazendo
da di.alética uma arma para a vi
tória do inexato.

A consciência.-· nacional deve ca
ber agora o papel de. pela lógi
ca ou pelo riàículo. uma vez por
tôd..'\S. compr'..mir os impulsos da
ppepotência. marcar a fase do
-agressor. Caber-lhe-ã a demons
tração de .que a invasão de um
Estado por outro. numa naçáo em
que a ocupação definitiva da ter
ra pelo' homem mal se esbct;3.. é
ridicula e, sobretudo, injusta, quan
do nem ao menos se escuda da
necessidade-

Cumprir-se-lhe-á fazer. pene
.trar Da consciência de homens
prepotentes' que o Brasil é <uma

. federação de Estados que alinham
seus esforços, combinam a sua
conduta, misturam os seus senti-o
mento~. coordenam a sua ação.
Interpenetram.se, para a conse
cução . de um fim.' muito alto -
que e a grandeza de próprio
Brasil.

A essa. consciência jurídica na
cionel. procla.1:xlli o Espfrlto· San
to que náo quer um pa.lmo de
terra Q.ue pertença a Mine.s Oe
xa1s. mas que defenderá. com to
dos os elementos Jurídicos de de
fesa. tóda polecada de terra Que
lhe foi atribUída pelo mesmo
Bras1l. através do seu órgão es
pec1al1zado.

A essa consclên.:J.s juridlca.na.
dona!. diz no comm:rldade capixa
ba que já sofreu demo,is. leva
da que to! inerme, em holocaus
to a Estados meu ricos. Transi
giu. ent9.0. olhos !1tos na gran
deza do. Pitria com.um. certs. d~
Que a espolla.ção pesaria na cons
dêncln do espol!ador.· Agom j:.i

não é mais uossível continua!'
transigindo, ~job pena de desapa.
recer como uma parcela da Fe
deração e de. nara desonra de
toclos nós. fixar um exemplo, hu-'
milhanté de fraque2;a física que
nem ao menos soube procurar es
cudar-se numa. superioridade ju
rídíca e moral.

E' necesário que o sacrifício no
passad.o e a cordura do presente
náo sejam compreendidos como
um sintoma. de debilidade moral.
Sem ser igualmente rico, o Espí
rito Santo há de fazer de sua pa
lavra a arma de defesa. a clava
do ataque, há de clamar violen
tado. há. de cl:lInar' esbulhado, e
se não despertar o coração do
agressor, há de manchar a sua
conquista. pelo teD.lpo a fora;

O Apêlo que emel'ge destas li
nhas é endereçado. principalmen
te à Nação. aos advogados em
sua Ordem.' e à consciência jurí
dica !irine~ra, no sentido de que
se ponhnm ao serviço do Direito
e da Justiça, o que ~e::-á mais em
galardão de glória. a somar aos
louros i:naculaàos demossa 'Histó
ria.

E' preciso que l\1inas Gera.is,
reconhecendo a justiça desta ati
tude. volt~. ao coração desta uni
dade irmã.

Se .oBrasil mexece qualquer
qualquer transigência. não exigi
rá. jamais que um dos seus Esta
dos palmilhe. sem protesto. sem.
revolta. a estrado. ela humilhação
e do opróbrio.

Em honra do Brasil, .a trünsi
gência não pode chegar ao des

. pedaç"Qmento e a .redução d.o ter
ritório de um dos seus lI1embr-os
componentes.

E. ao lado da consciência juri
dica nacional, para a qual apela.
nêste momeDt.o crucia.nte, em lin
guagem simples, o .Espfrito San
to nâo transigirá".

Esta. moção foi aprovada pelo \Jon
selho dR Ordem dos Advogados, que
se manifestou nos segulntestêrmos:

"O Conselho deste. seção da
O:ode.m dos Advogados do Brasil,
em reunida solene. tendo em· ,,~s

ta. n ~r.uncco allÓmula da eomar
ca da Bal':'a elo São F'rand~co. on
de o c~ercicl.o da aàvoc.3.ci:l p!lde-
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te dificulciad~s pelos motives ex
uostos :leste m~mo!'ial, adota o
r.rabalho sõbre limites entre o Es
tado do Esllírito Santo e o dt! Mi
nas Gerais, apresentado pcla 00
~ã.o encarregada de elaborá-lo.
&!'rovR-o, -e autoriza a sua "publi
cação, para o fim de apresentar
ao Egrégio Conselho Federal da
O:-dem dos Advo:;adcs e às Golen
das secções, um estudo imparcial

, da matéri!Í, que int-eressa à de
fesa da classe dos 'Advogados. ao
respeito do di:-eito, e. 5obl"emado,
S un!dade do Brasil. - Aloysio
A cl-erito ce M e'llez.es, Presidente.
- S1U:tônio de Rezende Peizoto,
Vice-Presidente. - Nelscm. Abel
c!e AZmeida. - José Sette.:
Francisco C!ima.co Feu Rosa.. 
José l~oniardim FiZho. - Bercs
f ord ,Morerra. - Diàimo. de lr!0
raes. - Da:rcy R.odrigues Lopes
SiõefTo. - Jair Et:'e·nne Des.sau-'
ne. -EriZão Martiris. - Goão
/Tedo Schneide1'. Sebastião
SetdyFurtado. - A"ugustc Lins.
- Guilherme Sàntos Neves.~'

Sr. Presidente, êste C' motivo que
.me trouxe Do'Vamente à tribuna, com
:pIchando, a:ssim. oração por 'mim fei
ta em outra oportunidade. :l3:: o de
sejo do advogac.o do Espírito Sa.nto;
o. aPêlo .. que forn:nl1a 3. todos os· seus
coleg:.s do Brasil; o pedido que en
dereça a têlctas as Ordem de Advoga
do de nossa. Pãt:ia. enfim. 3. solicita
ção que dirIge a todo o país, por in
termédio da Assembi~ Constituinte.
no sentidc de ser conduzida. a ques-.
tão a. um tê..""11l0 definitivo e i1I1edíato,
a !bn de não se ifuolaram mais" vidas
de brasileb-os, num comlito ing:-ato e
injusto, e que será uma demonstração

.Qe péssimos ca2"3cterist.icos da atual
tieração a qual, assjste séUt: p!'óprios
lrmãos ~e. degladiarem por faixss de
terra . Quando desta tl:í.buna se t'em
!alado, . censtantemente. 'sôbre os va~
les map':-oveitad-os. as regiões. deser~
tasé. positiv~nte. um3. atitude d~
i."ldiferença, ·de covardia, e. mais do
que isso. atitude anti-~Ie1r3..

(M1Lito bem; muito bem. PaltTULa. O
ora.dor.. é cu.mprimentad~).

O Ctra.dor se demora na tribu.nc
jXlT terem os Srs, Carlos. Lfnd.en~

'beTg e AriVi4n4 cedido o tempo
de suas in.scriÇÕes.

O SR. PRESIDENT:E: - Tem .a pa-
la\"1'a o Sr. Ru1 santos. .

Nã.o estt. presente.

(O Sr. Presicl~nte clã. a pala1:lra,.
sucessitxtm.ente, aos Srs. < IJioge
nes Mc.gàlhiies. Uli.sses Uns, Os
valdo Lima, CrepoTÍ Franco, Pe
reira. dêt Silva, José Varela, José
Augusto e José CundidO,·. que

nCÚ) estaT'um 1Jr~entes) .

O SR. P:aESIl?~ - Tem a. pa-/
lavra oSr,. Cate Filho.

O SR. CAFÊ RILEO - Sr. ~re
sidente. em ~..ista do......adistttada da ho
ra. peço a V. Excia. me considere
inscrito para. a pró:dma se6São, em
que será debatida a matéria.

O SR. pRESIbm~TE·-pe.."'1"eita
mente: V. ExCía.. continuará. eom a.
_pala.vra na. sessão de depois de ,fUIla-
nhá. > •

Está fuida a hora da sessãoj' V()U le
vantã':"1ã;liesig;lando para. < a. de ama
nhâo, a seguinte "-.- > •

ORDEM DO DIA ~

(Y..ATÉRIA CONSTn'UClONAL) '"

Deixaram de comparecer 73 Se
nhores Represen.tantes: .

Partic1.o Social Democrático

Amazonas: "
Leopoldo Peres.
Pereira da. Silva.

Parã:

Néls()n ·Patijós.
Moma'< Carvalho.

'Maranhão:
Pereira. Júnior.

.Vitol"ino Freire.
José Nelva .

Pia.m:
Sigetreão Pacheco.

Ceará: !

Moreira da RÓCha.
Frota GentU.

&.- G. Narte:
Valfredo Gurgel.
Mata Neto.

Paraíba:
Jand.u1 Carneiro.

Pernaz:u,uco:
Novals P1lJ1t..
O6Valc1o um~
Cor..a Pô.~.

.~.



UlissesLiDs.
Pessoa. Gl;:~rra.

Alagoas:
Medeiros Neto.
José Maria.
Monso de Carvalho.

Sergipe:
Leite Neto.

Ba.hia:
lütamirando Requião.
Luis ~arreto.

E. Santo:
Henrinue de Novais.
Asdrubal Soares.

R. Janeiro:
Pereira P'.nto.
Amaral Peixoto.

M. Gerais:
Lev1ndo Coelho.
Rodrigues Seabra..
João Hen..."ique.
Wellíngton Brandão.
Joaqcim Libânio.
José AlbDjm.
MUton Prates.

São Paulo:
Silvio de campos.
João Abd2.la.
sampaio Vidal.
Alves· Palma.

Goiás:
Pedro Ludovico.
Dario Cardoso.
João d'Abreu..

.M. Grosso:
Maitiniano Araújo.

S. Catarina.:
Altamiro Guimarães.

R. G. Sul:
Getúlio Vargas. '
'~esto ~r11eles .

•Unido Demccrdtica Nacú:mt:l.

Piauí:
eoeiho Rodrigues:'

ceará:
Q{!ntil Barreira.

a. a.' Norte:
Aluísio Alves.

Paraiba:
Vergn1aud Wanderley.
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.lUagoas:

:F':'eitas Cavalcanti.
Má.rio GomeS.
Rui Palmeira.

Sergipe:
Válter Fran.co.
Leandro ~rs.ciel.

Reribaldo Vieira.

Bahia:
Aloisio de Carvalho.
Otávio Manga.beira.

Distrito Federal:
B:e.milton Nogueira.

R. Janeiro:
Romã<> Jl:Illor.

M. Gerais:
José Bonifá.cio.

São Paulo:
Aureliano Leite.

P... G. ;>ul:
Os6Iio Tuiuti:

Partido. Tra.balhista Bra.:tileiro;

Ama.2:.onas: .

. LeopOldo N-eves.·
Distrito Federal:

Barreto Pinto.
São Paulo:

Marcondes FUho.

Partido Republicar..o

W. Gerais:

De.niel C~valho.
B"_·IUudes Filho.
Mã...~o Brant.
.o\rtur- Bernartles.

Sã.o Paulo:
AlUno Arantes.

Partido Popular Sf1'..d.icc.l2sta

Ceará:

·Olavo Oliveira.

PG.rt:id.o Democrata Cristfio

São Pa.ulo:

lilanuel Viter.

-- Levant8.-se- a sessão &s 18 }}o-
ras.



'97.11. Sessão~', em 4 de Julho de, 1946
Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidente, e Otavio Mangabeira, 1.-

Vice-Presidente -

.,

"~ .

l.finas Gerais:
Melo Viana.
Pedro Dutra.
Bias Fortes.
Duque de MesqUita.
Isrnel Pinheiro...
Joüo Henrique.
AUe,""USto Viega.s.
Rodrig"..tes Pereira.
Alfredo Sã.

São: Psulo: - -
Martins Filho.
Costa Neto.

Paraná:
Roberto Glasset".
Fcrns.ndo- •PIores.

_'Lauro LoPt'S.
Gomi Júnior

Santos Catarina:
- Nereu, 'Ramos.

Aderbal SU"b.
Orlando Brasil.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:
-Adroaldo Costa.
Damaso Rocha.·
Daniel Faraco .. '
Nicolau Vergueiro,
Mérc10 Teixeira.
Herofilo Azam.buj~.

•União, Democrtitica Nacional

Pará: _
Agostinho Monteiro.
Epflogo campos.

Mamnhão:
-, "Alarico PaclÍeco.
~tenor Bogéb.

PiauI:
Matias - OlimplO.
José Cândido.

"" ..

I· .

.'....

'-

.-

ÀS ,14. horas ~:comparecem: os
Senhores:

ParticlO Social Democrátw. .

Acre: "
Rugo Carneiro.
Amazonas:
\Taldemar Pedrosa.
-Cosme Fcl"l'eirn.

Pará:
..João ~otelho.-

- P~ui:
_Areia Leão._

-Ceá.rã:
Almeida Monte.
-osv,31clo .studart.

Rio Grande do -Norte:
José \Tareh.

Pernambuco ..
·Etelvino Lim..
-~amemnon Magalhães.
-Geremo Pontes. /~.
Oscar Carneiro.,/

Alagoas: .
üuro Montenegro.
JOSé Mal1a.·-

~Af()nso d.e Carvalho.
sérgipe. :

·Graco Cardoso .--
Bahia: .

Pinto Ale1xü.
Vieira de Melo.
Fróes da-Mot3.•.

Espírito santo: - .
.Atillo ·Vivaqua: .

Distrito Federal:
-José Romero. ~ .-; .

Rio de Janeiro:
-'~:Alfredo Neves.
..Bastos Tames.·
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Antônio Correia.
, ,Adelmar Rocha. .

ce8.rá:
.Plinio Pompeu.
Fernandes Tã;\'on..
paulo Sarasate.
Egberto Rodrigues'.
A-'encar 'Araripe. '"
Edgar de Arn.1dS.

Rio Grande do Norte:
José ~\lg\lBto.

Paraiba:
AdaIberto Ribeiro.
vergn1a.ud Vanderlel.
JOsé Gaudênclo.

, plínio Lemos.
Emani' Sáttt().

Ballia:
Jlm1ci Magalhães.
~el Novais.
Dantas .Júnior.
RUi santos'.

, ' . :Espúito Santo:'
-LlJfs Cláudio.

Minas Gerai:;:
Monteiro .de .Castro.
Milton' Campos. '
LiCu.rgoLeite.

São Paulo: '
Mirio Masagão"
~ulo Nogueira.
ROmeu Lourenção.
pJ,inio, Barreto~-

.Tcledo Piza~

:Mato Grosso:
ves~ano Marli:Ôs.

Paraná:

. .Etasto Gaertrier."

Partido Comunista: ,do
i-o " .• c

. Pernambuco:·
Agosti#!lo Oliv~.

Bahia: '
carloS, Mar1ghe1a.

Distrito "Federal:
:Batista Neto.
:,.:Eua d~J3.rAeIrô: ",
ClaUdino ' Silva.
~des SabençS..
• ,São Pa.ulo:

Jorge Amado.,
Cafres de. Brito.

Brasil'

, ".

Partido Republicano

Maranhão:
Lino Mach8.do:

~Genus:
Felipe Balbi~

Partido Democrata Cristão
'Pernambuco:

Arruda Câ.D1ara.

O SR. PRESIDENTE - Achando..
se presentes 93 Senhores Represen~

t~ntes. declare aberta ~'sessã.o.
Passa-se à leitura. da ata da sessão

an~or. . ~

O SR. HUGO C.AR.NEntO (1.0 Su
, pleTrte, servin40 como 2.0 Secretário)

procede à leittU'a da ata.
O SR. PRESIDENTE - Em discus

são a. ,ata.

O SR. PLI!'aO PO:MPEU - senhor
presidente. peço a palavra. sôbre a..s.t&.

, ,

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
ls.vra o nobre Repr~ntante.

O SR. PLINIO POMPElJ (Sóbre a
ata) - Sr. Presidente, o aparte que
tive- a honra de dar,ao cliscurso do ilus
tre, Deputado Sr. Egberta Rodrigues.
~l como está pubnca.dc no "Diário da
ASsembléia~··de hoje. é o seguinte:

"Não fazemos censura ao povo da
'Amazônia, ao Govêrno.do Amazo
.nas, nem ao ,Banco da' Borracha.
Apenas condenamos a cUtadura•.• "

O que dec:Iarei~ .:foi: . "
'."Não fazemos censUl"3 ~ao Pove

da .Amazônia. ao GovêrI10 'dó ama
zonas; apenas eondenatnos a dita
dura e o Banco da Borracha".

. Eu. n.i.<o' ~\'a. d~1~nó.e'%, S'!. ~~si
dente, o Banco da BorrachS., uma vez
que êle a uferil1 lucros extr:;r.ordinários.
A borrs.cha~'veD.dida no Pen1 e na Boli
via, era cotada a quatro dólares o
quilograma.~ ao passo que .a. borracha
brasileira era vendi'Cla. a Cr$ 20,00, ou
~toia..-- 'li. .um. ,õ.o".lU•.Era Justo·que lUU'te
dêsse,lucro fôsSe aplleado' no amparo
à borrachB..
... Era o que tinha. a, dizer. ' (Muito
õe1n.) ".,' ,

O SR. ER,ASTO GA.E&'!'NER 
Sr. Presidente~ pe«;o a ~vrs.. sôb~
ao ata.

O SR. PRESIDEN'I'E - Tem ar pa.
lavra o ,nobre Representante. -
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o SR. ERASTO GAERT.NER 
(Sõbre a atct) - Sr. P:residente. a. ata
de nossos trabalhos. ,de ontem,regis
tra. o discurso aqui pronunciado pelo
ilustre ooIega. Sr. Carlos Pinto. e,
bem assim, os apa.r1:.es que tive a
honra de dar a S. Ex.&.

Acredito•. pela. leitura. do "Diârio da
Assembléia" de hoje, que o meu pen
samento não tenha. ficado bem claro,
motivo por qne- se justUlca a minha
presença. agora.-Da tribuna.

:Já. nos' habltuámos a admirar. não
só a it1v1dade e a operosidade de
nosso d1stinto colega., Sr. ca.r~os Pin
ro, como, também, o entusiasmo e
veemência ('.om que debate as causas
que se propõe defender. '

,Em. 'torno do caso do café e da
crise que se esboça, dando em resul"
tado a. criaÇão de filas e.a. ameaça de
suspensão da venda. do produto à
nossa popula.ção, tive oportunidade de
trazer, a esta Casa requerimento de
íi:lfonnaçães ao Poder Executivo, mas
não chp.gue1 a fazer sugestões. Quan
do' muito, indiretamente propus que
o govêmo lançasse mão da quota de
café existente nos deIJósitos do De
partámento Nacional do Café. a fim
de di.str1'bui-la aos to.rra.dor~. para.
que não houvesse colapso. no·fomeci.;.
menta ã. população. . .

O Sr. Egõerto· Rodrigues - No m.eu
hotel; "hoje, não houve café.

O SR., ERASTO, GAERTNER -
. v. Ex.~ tem, tOda a razã;o~. Em::m.ui
.tos'lugares.~noRiode Janeiro. já'está
faltando• .E· óbvio. &.Presidente, que
eu não objetivava. providência de or
dem. geral e definitiva: o que tinha.
em, vista. era. medida de emergência..
Não se' ·cogitava de distribuir tôda a
quotá. ~Di depósito no D." N. C ~ aos
torradores, mas de atender, proviso
riamente, à.' situação difIcU, até que
o próprio govêmo, inspirado pelo in
terêsse dos lavradores,' encon.trasse
destino.para; êsse vultosopatrlm.ônio.

O Sr. Egberto Rodrigues -'Diz
V.h- muito bem.

O:SR~ ERASTO GAERTNEEi - O
Sr. carlos Pinto. 'depois. de estr8.Dli.ar
& sugestão que apresentei a esta·· Casa.
termina seu d1scurso d.Wendo que lan
çar mão do -estoque do- café' -em de·
pós1to noD~ N.· C.' é furtar o la
vrador do Brasil. S. Ex.&. se, não
tE!ve~"a,.intençto, pelo." menos.· deJ.xou
transparecer 'qUe euestava..,$i1gerlndo
que se- .procedesse a um furto.

o', "B.econheço no Deputado CarlOs Pio:':
tO um 'legitimo. re])reSentàlIte· dos .in..
teresses dos. lavradores, mas quero pôr

de manifesto.; nesta casa, que. desde
1934 também defendo os lavradores de
caJ'é do meu ~o,\iguaImente me
oponho ao D. N. C. , .

'!'enho, portanto. acervo de doze
anos de combate ao D. N. C.

ApOntei o paradoxo de· Se cóilsti
tuirem filas })8.!'8.. aquisição de .gê
neros de primeira. necessidade -l)rodu
Zidos abundantemente em. nosso pa.f8
e até exportados. Proclamei me&no
que não era. apenas parad~o a flla..
de eaté ou a suspensão da venda de
café. Isso chegava. a ser ""O cúmulo
da insensatez e do desgovêrno.. E'o
que desejo repetir agora. mencionando
outro aspecto.

Sr. Presidente. grande parte da. po
pulação do Rio de Janeiro se ali
menta. de 7'1tédia. e o Sr. CarrOs Pinto
deve saber disso. Grande parte da
pOpulação do· Rio de Janeiro. que re
side nos subúrbios e' vem ao.oentro
para exercer suas ativida.des, não pO
dendo freqüentar os restauran.~; de
vido aos altos preços. cobrados, é obri
gada: a. se a.limentar de média. O Se
nhor Carlos Pinto também deve sa
ber disso.

A venda. do leite, já. está. dificll; ao
do pão também. 5upl'1m1ndo·se o café,
como se vai-aliznentar- esse. gente?

Foi, pOrtanto, em defesa. dos mte
resses de nossa. ~população que sugeri
aquela medida deemergência.. provi-'
sórla, e não o desvio completo das
quotas do D. N •.C. .,

0- 'SR: PRESlDENTE - Atenção!
'Está findo o.tempo de' que dispõe o
nobre ora.dOl".

05&. ERASTO GAERTNER 
Vou terminar, Sr. ~esidente.

Eu queria. -tendo em vista o con
ceito que faz o Sr. Carlos Pinto· da
indicação que apresentei e que con-:
sidera. furto ao. lavrador, perguntar
como entend.>e S. Ex.a o fato de tez
concedido o D. N. C., .durante anos e
anos, essa vantagem ~. torradores.
Isso teria sido. também., um fu."to. '

Que diz S. Ex.- da queima de oi-
: tenta milhões de sacas de· ca:f.é, pro

oessa.da.pe1o· D. N. C.? Oitenta. mi
lh6es de sacas de ca!é. Sr. Presi.~
dente. ao..prêç:o de hoje, correspon
dem a trinta ~bllhõesde cruzeiros, o
que seria mais do que -sufic1ente' para
pagar nossa div1da externa.. .,' '

Continuo afirmando:' é' o túmulo
fila de café é uma insensatez... _desse'~
govêrno. que se suspenda' a. .venda., de
café à população. (Muito bem; muito
õem.). ' ' ..
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.0. SR. VIEIRA DE :MELO - Sr.
Presidente. peço a palavra. sObre -a
ata.

O .SR.' PRESIDENTE - Tem a
palavra o ~Obre Representante.

O SR•.VIEIiR.A DE MELO (Sóbre
a ata) (*) - Sr•. Presidente, é possi
vel que tivesse qualquer retificação a
faaer à àfã. c1à sessão de ontem. No
~to. quando-; deixei minha. resi
dência. às 13 1/2 horas. ainda não me
havia. cl1egadoo "Diâr1o da Assem
blé1a". Sei da.· boa' vontade. com que
V. Ex.a vem procurando resolver essa
questão, já tendo mesmo providenc.1a
do no sentido de :;e regu1a.r1zar a si
tuação. Confesso que. -durante a.lguns

. dias, o serviço de entrega do "Olmo
da Assembléia" esteve mais ou menos
normalizado;; mas, agora, comeC-Jl,-se
novamente a verificar o atrazo. - En
careceria portanto a V. ELa novas
providências no caso. (Muito õem.)

<> SR. oi.INTo' FONSEcA - sr.
Presidente, peço a palavra, sôbre a
a.ta. ' . '

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

O SR. OLINTO FONSECA (Sóbre
a ata), (*) - sr. Presidente, ontem,

. por ocasião dõ' discurso do Sr. Eu
rico, 8a1es~ .tive oportunidade de ofe
'!ecer alguns apartes ao orador." Num
~.êles· eu .d1z1a.: .

"O .espírito de insurreição' nas
ceu' logo em seguida à sentença'
arbitral. Haja vista que a Assem
bléia Legislativa do Esp1ritoSanto
deixou de ratificar aquela. sen
tença. "

Mais adiante, quando aquêle ilustre
orador a.ludia .ao levantamento topo
grtl.fieo da.' região Pelo Sr. Asdrubal

. SOares,' hoje deputado, tive oportuni
dadede dizer .que ninguem desmerece
o .valor profissional do~ Sr~Asdrubal

.. SOares, mas que o sr. José Ma.r1a
.Alk;mjm apresentará. argumentos ba-:
seados tâmbém em trabalho ,.de .nus--
t1e'fngenhe1ro.~ , " -

Akda~: q~dO o orador. se re
~eria à demarcação entregue ao . Ser
'riço. B.1st6r1c().e: Geográfico do".Exér
cito.. tive. ensejo. de d!zer. que houve
exorbitância' daquele serviÇO. deixando
d~' cumprir sua _ação' preclpus,' .:... .a
demarcaçào: Era: contra..·.essaexorbl-·

T' _, •

tância que se Insm:giu o Estado de
Mjnas Gerais.

Eram as retificações que desejava
fazer. (MtLito bem.)

O SR. LAMEIR.A BlTENOOURT
Sr. Presidente, peÇo a palavra, sObre
a ata.

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

O, SR. LAMEIR.A ,.BlTENCOURT
- (Sóõre a atlZ) (.) - Sr. Presidente,

quando discursava meu brilhante co-_
lega de bancada e distinto am.igo
Deputado João Bi>teJho, focalizando.
mais uma vêz, o asPéCto real e justo
da situação dos soldados' da. borracha.
na 4mazônia., tive oportunidade de
proferir vá.'t"f.os apartes. corroborando
o ponto de vista em que S. Ex.a" colo
cou o assunto. Vejo, com prazer, que
os meus apartes fôram fielmente re
produzidos no "Diário da Assembléia "
de hoje. Tenho, apenas, pequena re
tificação a fazer, motivo porque venho
à trib1.i12. Num dêles declarei que não
apenas' a bancada amazonensE se ma
nifestára unâ.nimemente contra a afir
mativa de que haviam morrido 23 mil
seldados da borracha no Amazõn!a. O
que afirmei foi que não s6 a bancada.
amazonense, mas a bancada de tôda.·
a região amazônica se manifestara nes
te sentido, iSto é, opondo formal,
enérgico e reiterado. desmentido a essa.
afirmativa, por não CQ.."'reSponder. em
absoluto à verdade dos fatos.

E' a retificação que venho solicitar
de V. Ex.& (Muito bem.)

O SR. PRESIDE..~- Não haven
do mais quem peça a palavra sôbre
a ata. encerro a sua discussão e vou
submetê-la a votos. '''(Pausa.)

Está aprovada. '

Passa-se à leitur~ do expediente•
.O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre

tário. S!TfJindo como 1.O) .procede à
leiturBdo seguinte ~

EXPEDIENTE

Com.ztnicQ.Çáo :

Do .Sr.. Joáo :Mendonça .Falcão, de
h3;ve:- .se desligado do Partido Comu
nista. do, Bras1l,-e, em.'~conseqüência,
renunciado à Suplência" de .Deputado

'·'Federal porequêle Partido.' 5eção do
: Estado de São Paulo. -

- (.) (Náo foi revisto pelo· orador.)
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- Inteirada.
_. Abaixo-assinados:

DOs associados do - Sindica.to dos
Oficiais Eletricistas do Rio de Janeiro,
protestando contra a intervenção do
Ministério do Trabalho naquele Sin
dicato.

.:.... Int~rada.
Cartas:

Dos trabal:ha.dores da. c1dá:de de Uru
g'l1a:iana ,enviando sugestões à futura
Carta. Mâgna. - A Comissão àa Cons-
tituição. ' .

Da Sra. Anita Canijo. convidando
a. Assembléia- para. assistir à palestra
sôbre "O Dhrórcio", qu~ será realizada
na. Associação Brasileira de lJ:nprensa,
às 17 horas, e meia..

- Inteirada...
Telegramas:

Do S:-. L. H. Horta. Barbosa, pre
sidente da Fu:n4ação ABAPE, saudando
a 1issembléia Constituillte pela sua
conduta. democrática e anti-facista,
·aemonstrada. ,contra os regimes tota;'
litários. . " . "

-Inteirada•.

Do Sr. Interventor do ~tá.do r;lo
Espírito .Santo, apresentando senti
mentos pelo desastre de, que foram
vitúnas .OS· Deputados Coelho Rodri
gues e Valfredo Gurgel. - Agrade
ça-se.

Aviso:

Do Sr. Ministro das Relaçóes Exte
rio~s, prestando as informaÇÕes soli
citadas pelo S~. Prado Kelly sObre a
recepção fc:ta. em. Buenos Aires, ao Sr.
Batista Luzardo; Embaixado!' do Bra
sil na Argentina. - Inteirada.. _

O SR.. PRESIDENTE - Está finda
a leitura do expediente.' ~

Ó ,'SR. PLtN!O BARRETO -Se
nhor Presidente, peço a' palavra. .

, O SR. PRESIDENTE - Tem s. lla-.
lavra o nobre Representante.,

O SR. PLíNIO BARRETO 'C·) 
Sr. Presidente~ recebemos do eleitora
do .tarefa llmitada., aliás, da máx'ma
1mportân~ doe importâncls.,ca.pitaJ,
qual a da "elaboração e votação de nova
carta Constitu~ona1'~ -{) Brasil.

(.) - Não foi revisto pelo orador.

Entretanto, graças ~ sobretudo a.o alto
espírito de tolerância. de Vossa Exce
lência.. a. tribuna da. Assembléia. tem.
sido utilizada. por todos nós como vei
culo de protesto "contra lD.justiÇS§ e";
abuSos que sé" praticam a.qui -e aeo1á..

Não poderfainos, ficar surdos ao
clamor daqueles que padecem injus
tiças e não dispõem de outra vã1VUla
de expansão senão' a' que lhes é forne
cida. pela tribuna d:esta. Casa. . Por
essa razão, louvo a.queles que, entre
os meus companheiros, constantemen
te dela se utilizam para, .transmitir
êsses clamores. .,..

Cb-egou hoje, Sr. Presidente,. a vêz
de me utilizar, também de um,.apêlo
que vem' de um dos presidiários que.
na Ilha. Grande, cumprem penas que
lh-es foram impostas pelo antigo e ora.
extinto Tribunal d-e Segurança Nacio-
nal" "

ObserVa' êsse ln'asile:ro infeliz, com
tôda a' razão. que. extinto aquêle Tri
bunal, porque não .correspondi3. aos,
sentimentos de justiça. do nosso, povo
e à. nossa. cultura jurídica. tsmbém
devem ser atendidas p-elo' poder pú
blico as vitimas de sua justiça incerta, '
vacilante e quase sempre odiosa. Inú
meras são as pessoas que, neste~.mo

menta. estão 'purgando p~nas em coo
seqüêIÍc~ ":de condenações impostas
por aquele 'l'ribtmaL Ora, pondera
muito bem êsse patrfc:o, é natural. que.
entre os condenados. dada.:8o natul·e..

.za. do Tribunal e a maneira por que
-exercia. as..suas funções, se contem em
gran~é número cidadãos, que.. estão
sendo punidos por crimes'q'ue não.pra-
t~armn. '
. Impõe-se, portanto,: uma providên
cia, por parte do Executivo, para se
acudir à sêde de justiça. de que pade
cem êss-es homens.

Duas maneil"a.s haverâ para que o
Executivo possa. a.tender a tais cla-

,mores de ,Justiça. Uma sem, usando
- e ~ com aJguma prudência natural~
mente .;.. ó recurso do 1náulto~' outra 
.e esta me parece a m~ segura 'c .a
~ jurídica' - setl.a promovenc.o &
revisão' dos processos en:" que os' COD
denados alnda. não cumprtram tôd& a
peJl8.. " . .•

A<:ho. Sr. Présidente, .i).e ÍOda.~ .
cedência. .a sugestão dês:* braslle1ro.
V.' Ex.a, que foi Juiz. .salx como é
delicada.'.a-funçio 'de Juliar e" que, -na.
justiça comum. Dão' obst'..&.nte ,tôdas as
ca.utelas· processuais de. que se %0
deiam os julgamentos. são freqüentei
o êrro., e. a: bljustiça. Que não su<:~
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ria.. então, Sr. Pl:esidellte. num tri..
bunal como o de 5egui-auça, onde tô
das as caute1es processuais foram eli.;.
minadas' e onde :> que. predominava
era a livre apreciação dos juizes?

V. Ex. a e tôds. _a Casa. sabem. para
./ .só !alar dos que fazem parte. desta. As

sembléia, que temos colegas que, pade
ceram _condenações de injustiça fla
grante, colegas que,apesar da SUM
luminosas fôlhas de" Sel'viços à Na.
ção, foram condenad~ por aquêle
Tribunal,: 'em processos monstruosos;
em,Q.uenão·'se respeitou 'sequer o di-'
re1to sagrado de, defesa;' como· peri-

~~gosos à segurança.' -nadonat Quero re
refir-me ao llustre 1. o Viee-Presiden
te·desta casa, o Sr. otávio Mangabei
ra, e ao nosso nobre cv~ega. pelo Rio
Grande do Sul., o Sr. Flôres da Cunha.
; Se homens- dêsse valor e dessa:, 'emi
nência. sofreram 'condenações injustas
daquele Tribunal. imagine V. Ex.a
que condenações ainda mais" injuStas .
não terão: padecido os cidadãos sem
prestigio '~, ou' mais ou menos
obscuros. processados perante' seme-
lhante tribunal? '

. O Sr. José cà.ndiã.o- Poss~ dar
meu testemunho pessoal.a V;.. Ex.... '
Embora. tenha. eu sido a.bsolvido num
dos maiS, iDiquoS: processos;que tran
sitaram no' Tribunal de, Segurança, .na
mesma, oPQrtunlda.de em,' que eu' era.
beneficiado pol' uma. -decisão. o me.,o:;mo
juiz, 'aliás integro. e·' cuja .probidade

,sou o primeiro are<:onhc~er,condena
Ta.' 'um ilustre advogado de FortaJ.ez&
a 30" anos de prisão'pelo fa.to de pos";
sivel a~essão a um. promotor. ."

<> "SR'.'i>LtNIO B.A:R.RETo--'.-
deço _ a. 'valiosacontribuição de,.V.
.~.a. "que 'vem 'confirmalaquilo' que
está .na. consciência. de todos nós.',

se estivéssemos' em lego~tura. or..
dinária. tomaria a. in1ciatJ.va de apre":
sentar projeto deJei. que .'atendesse à
situação aflitiva. eJnque'se encontram .
êsses brasileiros desamparados. 'Como,
porém, nada, pOdemos ·.fazer por ,ésse
modo, lanço· mão' do.' recurso, tantas
vêzes adotado nesta.' Casa., de 8lpfla.r
para o Executivo ;lo fim de que estude.
a situaçãodêsses hom~e promova
o indulto ou~uma.lei es~ee1al que fa
cllité a rev1são dos._ respectivos pro-'
cessas." .

pã"ra.... êste fi.m, S1". ~'Presidente, vou
passar às mãos de V. 'Ex.a um reque
r.crnento, a quedou o cará~ depe
dido de' informação. parque não posso

•- da.r o de injunção.

Aproveito a oportuniJade, Sr. Pre
sidente" para. passar também às mãos
de V. Ex. a uma re,r~ntação que
acabo de receber, de conterrâneos de
minha cidade natal..' campinas. em S.
Paulo, em que protestam contra o
trabalho que se e~.fazendo, a' fim
de trazer imigrantes estrangeiros para.
o Brasil.

Observam êles que, antes de tratar
da. 1migração., devezc.os cuidar dos tra
ba1hRdo-res brasile1ros., que estão de
samparados e que; suficientemente au-

·xi.l1a.d.os, . Poderão conconer' perfeita
mente para debelar a crise de braços
coDi' que lutamos. ,.

Devo assinalàr. Sr. Presidente, que
não estou de pleno acôrdo com os..sig- ,
natárlos desta. representação.' Não sou
31bsolutamente contrárto à imigração
,estrangeira. Desejo. entretanto. que
ela seja' selecionada.. no sentido de
que os tmbalhadores que vp.nham para
cá sejam_homens do campo"e não ci
dadãos que concorram. para aumentar
o exceSso de poptilação das gmndesc1-
dades. ' " ' , -

Todavia, na. qt:alida.de de Deputado
paulista., não me poderia furtar ao de
ver de atender. a.o a,pêlo dêsses patrí..
cios" meus. razão porque passo às mãos
de V. Ex.1I. a representação; para que
seja a.tendida pela..Assembléill, em tem
po oportuno., da·maneira mai3 adequa
da que lhe parecer. (Muito bem,· muito
bem. Palmas.)

O. ortidor. ent.'ia à . Mesa o
.seguinte:

REQUElUl'aNTO N.o 269. DE 1946

Solicita informações do Poder
Executivo sôõre 'revisão de· pro
cessos iuigados pelo T.riõunal .', de
Segurança. Nacional. que estaria
sendo objeto de ccgitação do 00
vêrno; quantos sáo os acusatias;

- quais, as penas, que, ,estáo ·cum-
-primro. .

. Requéiro:' à Mesa. se digne' solicitar
do Sr.Miriistro da Justiça.' as seguin
tes ·'1n!ormaçõcs.: ..'0.... tr

ct) . 'está ,o .Govêrno cogitando de
mandar proceder, perante a ,Justiça
comum, à reY;..são dos processoS em.
que. pelo ,extinto Tribunal -de $C-

'. gurança.· NaclonaL foram conâenados
à. ,pr;são; acusados ,que ainda" estão
cumprindo pena?

b) qual, o número· dêsses acusados e
quais ,~ PeD;8S que estã..o ,cumprindo? '

Sala das seSSÕeS. 4· de julho de
1946. - Plínio Barreto.
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Exmo. Sr. PUnio Barreto - M. D.
Deputado 'federal: . •

.... Traba.1h3.dores. homens e mulheres
de camps, patriotas e democratas,
reunidos· em assembléia popular,· vêm
perante 'essa augusta e, soberana. As
sembléià. .ConstItUinte, representante
leg1t~ da povo bra.s11eiro; protest~r
veemente e energicamente contra. a.
vinda dos emigrantes estrangelrosque _.
como elementos indesejáveis· em suas
próprias Pá.trias•. estão '·~es~os-,~
vJi ãgra.va!.::·a1B-~ ma.1s a. penosa ~
tuação em que nos debatemos.

Não se.explica~ impatriótica me·
. didá., qu3.ndo em no~ .Pátria,· trinta

m11hõês de brasileiros ~tão sucumbin
de) à. miséria, devido ao ~ban:dono
completo ·em que têm vivido. Que aos
brasileiros sejam. dadas as terras e o
amparo nooessá.riopara a salvação da
Nação Brasileira, e que os Exérd,:tos
fascistas não pisem o solo brasilerro,
desrespeitando assim a memória dos
nossos queridos mortos de Pist61a,
tombados na luta. .pela:~Democra.cla..

campinas; 18 de junho de 1946. ~
Vem :Pinto 'Teles. e :'Dári4s"'outTas as-
sinaturas. .
: ··0 sR.. SOUSA COSTA.': Sr. PIe
~d~nte. peço a..palavra.

O SR. PRESmEN1ili:·- Tem apa
lavra. o nobre Representante.' ,
-, '. .. . - .

O SR. SOUSA COSTA ~ Sr. Pre·
sidente, a data de hoje é sobremodo
festiva. na grande repúbUca dos Es
tados Unidos da América do Norte:
comemorawse o a.n1versário da inde
pendência. da. gloriosa. nação.
'Ligados como est§.o os nossospaf-_
ses.' não· é posslvel· que,' a. efem.erlde'
passé despercebida aos br1\Sile1ros.
, Por ,Isso, Sr. Presidente. em Dome

do- Partidõ Social 'Democrático. enca
minho a V. Excla: requerimentO, no
sentido' de ~aprova:do um votO de
congratulações fraternas com" aRe
pública dos .Estados , Unidos, da Amé
rica do :N'orte. nCrdia de hoje.·em que
se cOmemora a' sua :ndepend~nc1a.
(Muito 'bem; muito bem. Palmas.)
, O orador ,e1ítnéiãMesa ,o seguin-

te:·"' ,
_ .' ,Betiueri:n~-nto

IndicamoS à Casa. que seja feito um
voto de congratulaÇÕes fraternas com

.8 .RePúbUca dos Estados Unidos da
Amér1ca do Norte-pela data de hoje
em. que se comemora a. sua indepen
dência.

Sala. das Sessões, 4 de julho de 1946.
- Souza Costa - 'Neret:, ,..Ramos 
Prado ,KelZ1/. .

O SR. PaAlX> KETJ,y (.) - Sr.
Presidente, peçO, a p~vra para. enca
minhara: votação.

. . .

, O SR. PRESIDENTE - 'Tem a '~~
lavra. o' 'nobre Representante. ','

b sR.. PRADo KE1"J.y ~ Sr~' Pre~ .
sldente. ~tragoa v. ,~la. eau~
sembl& a sincera adesão. d& o .
DeIriocrática N.acio.nal ao, requer1me.:l- .
to'· que.' acaba. de ser formulado. de
especial homenagem·i ~de~Repú
bl1cs:"dos, Estados' Unidos d2. Aclérlca..,.
do.Norte, a que nos ligam laços tra
dicionais de fé .nos' destinos da~
pública e da Democracia.'e em rela.çao
a qual há· repetidos testemunhos 'de
aprêço, de am1Zade e. de devotamento
no seio da comunhão nacIonal.

oS' Estados .Umdos, repreSentaram
elevado papel durante a fase da guer
ra. e,' agora, nar~onstrução da. paz.
defendem principios que são a conse
qüência da' 'Declaração de. Diretos.
com a qual, se abriu nova é.-a. à cul
tura humanístlca do universo.

'Vo. ÉXcia.· hã' ·decompreen.der" ~~
'l;1hor Pre.sidente. que~um p~rtido" co
mo~'a,' União Democrática Nacional.
inSpirado'nos preceitos "que ~~ dig
n1ficam 'a 'perso~dadehuma~.não
podia silenciar no momento ~qu~se
prestam homenagens que transcendem
ás liabitua1S~manifestaçõesvota.das pqt:
eSta Casa. -para· en~olver. na sua. ex..,
preSsãó mai~ adeq~.· a cultura. de
que" DeSte ,instante é expoente a:80
cledade norte-amer1cana~ (Apoiados. )

,Qiia.ntos "DO Brasil 'prezam emam
a liberdade'" sabem.·o que. devem' ~à
grande .República: 'do. norte. 'penhor~
até êste, niomento, dGS. mais sagrados
cllie1tos individuais e·. das ia'rallttas.·
s~~as quais_ séria Impossível,4esfru
tu 'os'-valores •mora1s' da ex1stênc1a.
"Com estas paIàVras. Sr. ~dente.

s®1Wco asoUdàr1edada -de meu partl
dO':à'homenagem que', se. reque: ao
pleI1á.r1o~ :' (Muito bem;,muito bem-.
Palmas.)' '.

··o':SR..cAmÊs. DE. BRITO "";"Se
nhor 'Pres1clente. peço:a'· palavra, 'para
"encaminbaravotaçi.o. -' ::-. ' .'

O SR. PRESIDENTE - Tem a--pa.- .
lavra -'0 nobre Repr~ntante_

(t) Náo ·f01 revisto pelo orador.
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o SR. C,t\..!RES ,DE BRITO (*) 
Sr." ~esidente. a bancada do Parti
do Comunista Brasileiro associa-se às
homenagens que' nêste momento se
propõem .sejam prestadas à grande
República Norte-Americana.

Para nós, é motivo, de justo orgulho
.homenagear o povo americano, no dia
de ·hoJe, sabedores que somos do seu
herólco~esfôrço na. "luta comum dos

·-povos. na última· gt:lerra. para des
truir' o in1IJ:.1go de todos nós - o
nazi-fascismo. . , .

" . 'Desedamos, com a maior sat!sfação.
· associar-nos a essa. homenagem, '~nis-
· to nAo.couftmdindo o povo e as cor

rentes 'pr,ogress1stas da grande Repú
blica· do Norte com os grupos' mono-

. poUstas. E tanto 'maior é nossa sa
tisfação quando temos nos"·Estados
Unidos ~voe grande e."(emplo· de. po
vo que soube. em, seu tempo, pugnar
pela independência. nacional e 'crIar
em base~ sólidàs. funcla.m..entadas na
justiça. UIIl3. .verdadeira democracia.

· E' . necessário fique bem acentuado
no àia de hoje, que. sempre estive~
mos liga~os à luta do povo amer!cauc
pela suaindependênc1a. 'e á dos povos
da América p6la' siJberania e :progres
so qoCont1nente~· Já no tempo do
grand;e 'l'jradentes, não foram ,poUcos
os brasileiros que. inspirados' nei sen
timento democrático, mantivel'&m re
lações politl?S com líderes daquela
grande. RepublJca,' notadamente, Jef
ferson, .na França. e~ue; guiados pe
lo seu r.obre exemplo. vieram para o
Brasil semeando o grande ideal da
república. o grande ideal de .nossa. li
bertação econômica. Infelizmente
aqui êsse ideal não se concretiza, ao
contrário do que ocorreu na podero
sa' nação do :~orte, pois nos encon
tramos~ ainda-nesta data' em pugna.
cerrada. para levar aefe1to a nosSa.
revolução democrático-burgu&a cons
truindo uma Pátria Verdade1ràmente
livre :e 'independente_ ..

.Por eStas raZões;.~o .. Sr. Presidente,
o Partiqo Comunis~'com'grande jú
.bllo se ~ ~ocia. às homenagens tri
butada' -à grande república irmã 
(MUito bem; muito õem. Palmas).

. O SR~ ,i::OZEBI0 ROCHA - se
nhor Presidente, peço a·' palavra. pa
ra encamjnhar'& votação.

O SR. PR.ESTDENTE,- Tem. a pa- ,
lavra 1) nobre Rei)resentante. .. .. ;.; ~ .

(. ) Não foi revisto pelo orador.

o SR. EUZEBIO ROCHA (*) -Se
nhor Presidente. trago a adesão do
Partido Trabalhista Brasileiro _às ho
menagens ora. prestadas à gloriosa.
república Norte Americana.

É que a data da independência. re-
.presentando a emancipação nacional
de um povo, o inicio de ~ sua vida.
polftica no concêi'to das nações. - é
~empre lembrada como das mais caras
'para todos. nós. principalmente quan-
do se trata.· de república como a. Amé
rica do Norte. cuja tradição de liber-

'dade e de democracia tem inspirado .
os ,povos .nos últimos tempos e que,
maJ.S ainda, quando ,·parecia o mundo
,na .iminência de' um desastre. com
o 'dominio do fascismo nefando. pôde
dar ao universo, com. ardor eJdfaor
diDário. com pOSSibUidades econômi
cas incomuns.· com vigor magnífico.
colaboração sem dúvida decisiva para.
a vitória. Essa vitória, de que hoje
desfrutamos, no surgir de uma demo
cracia 'nova, em que os povós sabem
não haver mais clima para. os gol
pes. tem para nós significado espe
cial. Tudo isso faz com que nos as
sociemos.· par vinculos mais- profun
dos, ainda. à data festiva da. América.'
do Norte, levando-lhe a firmeza de
uma ..política que se há de . nortear.
por séculos e 8ée~os.pelos principias
de amizade. de solidariedade. de paz.
em benefício .da humanidade. <Muito
bem; muito bem. Palmas.)

o SR. PRESIDENTE - Os Senho
res Representantes -ouviram a leitura
do Requerimento asSinado pelos Se
nhOteS- Sousa Costa e' Nereu Ramos.
..Os senhores, que' o aprovam. quei-

ram levantar-se. <Pausct.) ,.
Está aprovado UnAnimemente.
Tem .... ~lavra. o Sr. Vieira de Melo.
O SR~ .VIEIRA DE MELO - Se-

nhor .Presidente.· Srs. Constituintes,
em continuaçác do meu discurso
ontem . interrompido e no qual me
propús refutar o argumento de que
há .profunda' incompatibilidade entre
o-ser católico e o ser divorcista. pre
tendo hoje analisar. já não os docu
mentos básicos. os documentos funda
me~ta1s em que a Igreja católica ali
cerça. •.o .dogma. de 1ndissolubilidade.
mas a doutrina' propriamente . dita,
1sto é. o pensamento dos mais emi
.nentes canonlstas dos, pr1m~iros tem
1>os da. Igreja e dos atuais.
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V~jamos, prellminarmente, como en- V, Eugênio IV, 'Paúló m, Pio IV.
carava o pl'ôblema Thomas Sanchez. Gregório XIII, Clemen';.e vm. etc. fi
uma das grandes autoridades da Igreja. xado a jurisprudêncià da d!s:olablli
cuja' popularidade. tl3. Espanha, chegou dade 'dos casamentos ratos. os teólo
ao ponto de se estabelecer o c d1tado, se- gos e canonistas mais eminentes c da
gundo o qual 41Ss.nchez.do mr:..trlmô- c época negavam' ao Sumo' Pontífice
mo entendia mais dO'queo "demônio". c aquele poder, ·sem que nenhum, dêles
Po1s~ bem; êste insigne canonista. que fôsse excomungado ou anatematizadQ
viveu de ·'1551 c a 1616, c publicou uma. pela Igreja. .
das' .obras m8is' c volumosas sObre ..o Isto c prova. SIS,. Representantes.
Dlreito Canonico - "De Sancto Ma- que a Igreja Católica. jamais prescin
trimonli Sacramento" (Tomo X. Livro diu da cooperação. daco1a.bomeão
II~ Dispósiçóes XIV, n.0 1)." dados qU~ daqueles que," adotando-lhe a doutri
cito. a fim de' que 'meus dignos adver- na. não se deixam levar pela cegu.ei
sários possam melhor pesquisar a ra;antes. procuram, acima<~de.tudo.
fonte em que beberlque1. E' êle quem encamiDhar a,d1scIplina católicsc no
diz . ser probabiUssbna a· afirmativa sentido de um. maior bem, da..ma.ior
de que· o Papa não tempoder.pa.m tranqüilidade e .!eilcida.de ,dos povos.
dissolver casamentos ratos e acrescen- Para completar à 'demonstração liles
ta que esta tese é a comumente sus- ta assertIva, vejamos ainda 'o que es
tentada por todos os doutores da creve BUluart. outro canoIílsta nota
Igreja. bilissimo, ainda hoje citado pelas de-

Depois ·de Sanehez, vem. outro gran- cisões' do Vaticano, opinião proferida
de canoriistada. '-Igreja, Domingo Soto, mesmo depois que a Igreja Católica'
que afir;na.: . já. havia "'declarado a dissolução de

"sentcntiam . contrariam nee milhares de'easamento~ ra.tos. confor
probabllita.tis umbram habet" (a meates~ .a Aeta saricta Se~:_. .-

- sentença. contrária. . nem sombra. "Todo matrimônio -verdadeiro-e
de propabilldade tem)." legitimÓ'-- af1mla êleno "TraCta.-

A sentenÇa, contri.."1a 'é a que 'afir- ,tus de Matrlmomo",. :tomo· m .
........ "'A_' o 'Pa'c"a o" pode d"" cU.ssol "pág~ 713. edição, Wirceburgense
~ '-=, p', r,.. " - .,' de 1767 - é:-por 'd1réito divino in-
ver casamentos ra.tos. ':. ~ .,. ~ . dissol'ÚVel. ~..

Vejàm, 'Srs: 'Consti'GUintes. estamós . .
ainda. em pJeno século. XVI e nenhum Isto. já no SéCulo Xvlli .era aflrmado
canonista. ,da ·-Igreja. se aventuroti"a por Billuart. Vemos' que. desde' o,sé
afirmaTo: poder do 'Papa' de cUssol- cuIo XV~ o" Vaticano pronunciava dis-
verca.samentos ratos.', ". soluções de, casamentos 'ratos. Não· me

. ." , .' . c~nsta, também, que Billuart, o gra.nde
Passemos a. Diego de Covarrubias. mestre do :dire1tO" canOnlcC" tenho'sldo

outro nome. notável na Igreja cató- fn]m1nadóp:): qua.lqueranátema" ou
llea, e que. em seus ""Comentários às excomunhão. '
~retales de Gl'egorio IX" (parte . , .
n :.:...~ VII" n'o 13) '" ,.u_. . J:: êlé, aiD.da "'uem" continua."retl-,• _~. •• • \..U<Co. ~

rando: as 'suas conclusões da' doutri- :,
"E' mais segm' e ~verdadeixa. a Iia ,do EvangelbtJ de, S.Marcos e do . ,

comum .opiDião das _teólogos., que Concilio, de._ Trerito: . "
prova omatrim6nlc rato. não se- '
guido; 'tocisvia, "da'misturn da car";' . " "Mas o concílio tala. do matrlmônlo
ne,.e assim não .consumado. 'de. " em si mesmo•.vel'dade1ro: e legiti--·

" netlhumamaneira. pode dissolver.. mo. seja consumado ou não ~eja,
.se pordipensa,. do:RomanoPon:' como, . é, ma.nifesto por todo'. ,o -:

..... 't1!iee. '., '. . ... texto.~do·~ltuIo"'... ': .
Sustentaram'a mesma teSe'S.Boa- Aqui está a resposta: e um nobreRe- ....

Yentura,Escoto.A1mai!l.. Vlctoria, (o presentaIite que, ol:tem. afirmou não
mestre' da geração de Tr~nto). Pedro . ser verdadeiro o cassmento rato. -
de Soto, Pedro, de ,Lodegnea.'vernE, maiS ~te: '
Crm::, . Córdoba~Vega.. Torquema.d.a. "Em S. Marcos capo Xo' disse
Tabieria"';' M8.tiemo. Gutierrez e (,-en- 'ertsto: "Aquêle- que despedir sua
tenas' de outros que. seria fastidioso mulher e tomar outra comete adul-
enumerar." , .~ tério sôbre e1a~·. E· emS. Lucas
~. ~pois. certíssimo que. mesmo' de- "Todo aquêle querepud1a.r sua

pois de haverem os, papas Martinho mulher se' mancha". Estas ex-

/.
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pressões: "aquê1e que" e "todo
Aquêle que" (continua BilluartJ
referem-se. sem exceção, a todos
os CÔnjuges, já antes já depois da
consumação do matrimônio".- '

Portanto está. a,qUi mais a palavra.
do grande teólogo Billuart, afirmando
que tanto ,o casamento rato como o
casamento consumado são legitimos
e verdadeiros. Não há que distinguir
entre um 'e outro.
, -1: preciso chegar aOs 'séculos XIX e
XX para podermos encontrar. dou
trinàr1amente fixada' e defeDd1da pelos
canon1stas ri. dissolubiUdade dos ma-
trimônios, ratos. .

'PaXa, tiã.o: cansarmos a Egri;già. As
sembléia,com multas citações•. ouça
mos apenas o, mais. notável dósteo
lagos _contemporâneos, o Pe. Francisco
Wern, oral da Companhia de Jesus,
inspirador: do novo ..Codex Juris Ca~'

nomei" e mestl'e de tôda a geração
moderna. de _canonistas. Diz êle:' 04 a
senteça que 'afirma esta prerrogativa
da Sé Apostólica (a de dissolver ca
samentos ':ratos) é de tal maneira.
certa. q~e; a opinião contrária não só
carece 'de' probablli'liade. senão que
por nenhUma razão pode ser susten-
tada por um católico". '

Quer-dizer.. Srs~ Representantes. que
até Q século XV. a opiniá<f,UDãnime,
o sentir,. de _todos, os, teólogos e cano'-
nistasda Igreja... - ,

.' O 'Sr. NeStor Duarte -,APoiado.
O SR. vIElRA DE MELO ... era

no sentido de que ao Papa não era per
mitido dissolver casamentos ratos.:

O si-:. Nestor D1Utrte -' V~ Ex.a está
combatendo no campo do' advusárto,
e combatendo admiràvelmente.
, O-SR. VIEIRA DE MELLO - Che-
ganios exatamente aocontrãrio:' lá
não tem sombra' de< probabilidade, J2l
não pode ser. o ~ mesmo ~tentada por
wn'católico a. tese' qu&.-:afirma que"
Papa "não pode dissolver, casamentos
rat.os. , ...' ~_ ~ -" .

Eis.- Srs. Representantes.' a ,conclu- .
são s. que eu desejava chegar. Está

'provado•. ,1rrefutàvelmente. dentro da
doutrina., que a Igreja Católicamodi
ficou. evolveu.na, sua. concepção" a res
peito do dogma., da 1ndissolubilkla.de. .
Se êsse dogma. era. absoluto até o sé·
culo,XV,e se é relati\r~século XX,
isto prova; irretorqulveImente. que' .:1.
Igreja Católica já não encara od~

. da in<fissolubilldade eomoc dogma. de
direito divino, mas de dU"e1to eclesiás
tico. que PÕde ser :nod1flcado.:~ cUs
c1pllna que pode ser reformada. por-

que a Igreja assim tem procedido em
referenda a outros capitulas do direi-
to canônico. .

O Sr. Nestor Duarte - Entre .os
própriosevangelhistas há discordân
cia quanto à interpretação da pala
vra. de Jesus. Além do evangelho d.e
São Mateus, insisto na referência. da
grande significação do Sermão da
Montanha.

O SR. VIEIRA DE MELLO - Obri
gado aVo Ex.a.
, O aparte do nobre Representante
Sr. Nestor, Duarte vem demonstrar
que estou interpretando a tese e a
doutrina católicas como católico, por
que, não fôra càtólico, iria buscar opi
niões divergentes da. nossa. Igreja. que
sustentam que, no Evangelho de São
Mateus, _Jesus Cristo abriu -ll::;,gran
te exceçao para o divórcio, no caso de
adultério; mas respondo. proclamo,
dentro da própria doutrina católica.
que o dogma da lndissolubilidade é
hoje relativo. quer cUzcr, dogma. de di
reito pOsitivo eclesiástico que pode ser
revogado; assim o aconselhem os con
veniências da comunidade ca.tólica.
'~ E -para que não fiquemos nos do
'\,;umentos. nas fontes e na jUrispru
"dência. vejamos também a legislaçáo, a.
própria lei que regula o matrimônio,
dentro do, Código Canônico. ' /

O Sr. Adroaldo Costa ~ Permita
:z:.e V. ELl1· um .aJparte. Estou ouvin.
do seu brilhante- discurso com tôda
a atenção. Não suponha, porém, que
o fato de não haver aparteado. impor
tt: concordâncIa com os prine1pios por
V. Ex.& expedidos. O que a Igreja. Ca
tólica afirmou. em todos os tempos
roi isto: - "MatrimoniumWlidum ra
tum et consumatum; nulla humaU3.
potesrete nullaque causa, praeterquem
mortem. dissolvi potest" <O matrimô
nio válido, rato e consumada, a não
ser pela morte. não pode Eer dissolvido
por nenhuma.autoridade humana e par
nenhuma. caUsa.). Eis o que a Igreja.

- tem ensinado em Vinte séculos, sem
contradita de_ espécie alguma. e eu o·
provarei <Ui. tribuna, quando me for
dada 2. 'palavra'; : ','

O SR. VIEIRA 'DE MEI.ToO - A V.
_Ex.a devo ser sumamente grato. por
que veio confirmar _exatamente tudo
quanto eu dJsse. A tese é essa.; e/ se

_V., ',Ex.a. tivesse esperado; iria. ler o
. dispositivo do pr1men-o Código-.e do
que se aeba. em vigor.

O Sr. Nestor Duarte - O nobre ora
dor não se deve impressionar com o

.. apart~ .do -ilustre Deputado Adroaldo
Costa: é apenas um 'aparte tático., .•
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o Sr. Adroaldo Costa -' Absoluta...
mente. Não quero' que niDguém. se
impressione com as minhas palavras.
Meu _objetivo é que o meu.silêncio não
seja tomado, como confll;são.· e para
que amanhã não se diga, qu-e' a. Cã."
m.a.raouviu., muda" o discurso do no
bre. orador,· por não ter resposta. a<?s
argumeltos'expenàidos por. Sua Exce-
lênc:.a. ::.

O SR. VIEIRA DE MELO - Mas,
até ag~ra, J:1ão teve V. Ex.aa.rgumen
to a.lguIlf~racontrad1tar...me:O dig
no colegâ conffrmou'oque' estou (fi..
zendo. - No meti: discurso de ontem.
citei a ·oplri.ião 'de 'm'Úmeros Papas da
Igreja. que afirmaram:· que à. Sé Apos
tólica não- t1nha o "Poder .de dissolver

_. casamentos -ratOs.' . Foi o que -afirmei.
e, J::I:U:à, que. 'a. partir do século XV, a.
Sé "Apostólica . tem d1ssolvido eonti..
nuadatilent~ repetidamente, casamen
tos não consumados. . Esta; a minha
tese, e desafio quem quer que seja a
contestá-la, buscando, como busquei,
nos documentos legítimos. em· fontes
fidedignas da,Igreja. a 'comprovação
necessária.. ,.. ..
Aq~e5tá o .que drz o C~gO Ca.-

nônico, no ,Canone cxvm:, -.
- I .. , > - ~. - ..

.. ,·"0 :ma.tr1mOnlo não' consumado,
. , '-entre batlsados ou entre uma. par

te batisada e ontrEi' não batisada
se dissolve.• ~?

, .
Eis a Igreja ,dizendo. pelo -Canone

CXIX.. que"o cs samento' rato se dis-
solve 'de' pleno direito. .

"-,-'- -.... ~

(DiTigindo..se·ao, Sr. Adroaldo Cos-
ta): Escute V. Ex.:r.: .

~. . . ~ ~ '.
(~):"

"O matrimônio l1ãc consumado,
-entre batisados ou entre uma -par..
te bat1sada ,- e outra. não 'batisada,
se. di$olve., já' de direito. 'em vir..
tude, de ,solene p:ofissão religiosa,

. jã por dispênsa.concedlda. com
justa. causa. pela Sé Apostólica, a
rOgo de ambas as- partes ou de um.à

. delas,am.da Que·se oponha ,a ou..
r"t ' tra~1 ~t ...:.- ~~. ~.. .

..Em .face :dêsse. diSpOsitivo de' lei 
é o Código Canôn1co que fala - quem
pOde dizer que' a' .Igr.eja. ainda··hoje,
sustenta a indissolubilldade' do casa,
menta rato? Ouiu não sei lei .oum..
tão o Código CânOmco 'não sabe trans..

.mitir suas idéias•.. Porque aqui eStá
que ~ '~entó ~nãl) 'consumado se

dissolve de direito, pela profissão re
ligiosa e por",d1spensa do Pa.pa, nos
casos justificados em que isso lhe {ôr
requerido. ; . ~ .' '

Esta•. ao minhátese. pará, qual, até .
o momento, não vi leVa.ntar,:,,~ um
argumento sério 'no P~o~

'O Sr. DanieZ FarQ.CO - Vossa Exee
lêD.cfa. Sabe -:-que ,i:linguém .st1Ste~tou
que a.·Igreja. considera. :0- .e:a.sa.m.,ento
a.penas rato' e tiáo' consumado' como
inciissoluvel. V., Ex." está arrom.bando
uma po~aberta.. .', . . .
. O SR~"VIEÍRA' DE MELO - Estou
Citando 0- Código·Canônico.'· ...

Ontem, disseram que" eu queria' ser
mais papista; do que -:0 'Papa;,' agora.
vejo c.p!.t611cos pretendendo - sobre~- .
se ao Cõã.tgo-Canôn1co. A dissolublll"
dade do casamento 'rmo ··é-'dogma.":~_
~greja. Vimos o padre Wern'~ ~-_...
que nenhum católico pode negar ao
Papa. êste poder. Como então dizer
que a "Igreja. nunca considerou. dIsso-
lúvel o casamento Tato ?/. .

O .Sr. Oscar CameiTo- Quando
dê'fende a.' mstituição' . do d!vórclona.
constitu1ção, V. h&'1lâo -distingue as
duas ,formas· decasamento·~ o~a
m-ento Tato e o casamento c.omumado.

'O SR' .VIEIRA DE MELO -,Estou
falá.ildo ·dà··'doutrina católica,' não ~do
casainento'como instituição civil. Afi
nal de contas. sou bacharel e ,'sei fa
zer àistinção' entre 'o easamento .como
sa.cra.mento eo casamento como ato,
cfvil"

O ·Sr. Oscar .caTneiro . -:"Estamos
contra'o d!.vórcio dentro' da' Constitui;..
ção,é cwo. Tampém .SOU b~c~ e .
advogado. .

O·SR.' vIElttADE MELO-Vossa
Excelência "está.'m~ atribuindo' uma.
confuSão' que nã~ 'fâ"çc~Estou tratan-

.do do ca.:mmento·como sacramento.' .
o Sr. Oscar'.CG.rneiTo - A. teSe do

nobre colega- se l'esume em adotar na
ConstitUição 0- dIv6rclo. . -

·O.:.sR.VIElRA··DE MELO - AbsO
lutamente-~'Vossa Excelência ,está· me
!àzendo' uma: 1Í1júria, e pedIria à'Yesa
que' Il'UUl,da5se "ler a' justoiflca.tlva' ~e
minha emendai onde digo que a Cons-:
t:tu1çã.o não deve estabelecer nem .. o
divórcio 'nem ain.d1sso1ubmda.d:e:~ão
é" a.ssutito' constttudomil., E" es~~'a
tese que ·os·.DeputadosNestor-Duarte.:
Hermes Lima. e eu temos sustentado
aqui.. (ApOiados.)
._0 Sr. Plínio Baneto - --Acho que a
~..1SSâO é. extemporânea.



o ST. Atctliba: Nogueira. -E' a legiti- libllidade de Sua Santidade o Papa,
ma. concepção 1ndi~dualista dos sé- 1s~o é, que o Papa é in!á.llvel. quando
cuIas xvm e XIX. A Constituição fála, em matéria de fé e costumes. ex-
só se ocupa da. estrutura. jurídica do cat1tedrCt. à Igr.eja. universal. Sua San-
Estado. V. Ex.a está no liberalismo tidad ft_~{__ • di 1 .
no incliVl·d..... lis o, em pleno s.l:._.,,: e =~ a m sso ubilldade do

...... Ç\;lM.v vinculo, e diz que quem· ensinar o
. XX•• ~ contrário: Anathema sito Ora Vossa

O SR. VIEIRA DE MELO _ No- Excelência defende o clivó.rc~o ese diz
bre colega.: a. Constituição deve <:Ui- ~t6l1co ao mt:.smo tempo, cousas que
dar da tamilla. A<:ho que nenhum ss- nao podem coêXistir _. hurZent de se
sunto deve merecer tanto· ,ctlldado; trou'Ver ensemble. Ou é cat6lico e
mas a indissolub:lldade .não é' atri- aceita o ~Ogma. d3. igreja. cu não é.
buto... . . Mas. dlZer que é católico e. ao mes..

O Sr. Ataliba Nogueiiâ. -:.. E' da eS- mo tempo, defender o divórcio é êrro
trutura do Estado. ., .. e heresia, é .verdadeixo contrasenso:

(Palmas.)
O SR. vIEIRA DE MELO - ..• da.

fa.milia:é atributo d{) cásamento, e o . O SR. VIEIRA DE MELO- - Tôda
c~mento não ê. instituição· constitu- s Assembléia. me corilprendeu, menos
ClOnal, quanto a.o modo de se consti- os meus sistemáticos opositores. Eu
ttúr. . ' não d!sse que infrinjo, que estou con-

O Sr. Nestor Duarte _ O nobretra. o dogma. indissolubilidade. O
Deputado. Professor de Direito Públi- que digo é que êsse dogma é 'dogma de
co, diZ que-o casamento ~(11sso1úvel cUreito positivo,eclesiástico, e que pode
é da estTutura do Estado. S. Ex.a êstá ser revogado.
.........do _0 Sr. Ataliba Nogueira - li IgreJ"a
............ • nao cllz iSso. .

O Sr. Ataliba Nogueira - Mas o êrro
ê natural aos homens... O SR. PRESIDENTE -Lem.bro ao

O SR. VIElRA DE MELO _ Se- nobre orador que está a. findar o tem..
nhores constituintes: eu c:ievia. uma _ po .. de que dispõe.
satisfação aos nobres colegas, e essa, O SR. VIEIR-~ DE _MELO - Se-
satisfação a tenho dado, mostrando nhores Representantes: -vou trocar
que Dão sou católico· da. boca para iSso em miúdos, para vêr se...me faço
!óra.~ sou católico que' estuda a sua, entender.- ,
religião, católico _que não abjura. que' Qua.ndo ataco um dispositivo _da lei
não e:bdics. do direita de pensar e que, 'penal, quando proclamo. quando advo
respel~do os dogm.as da Igreja, pro.. . go ao revogação de um dispositivo da.
cura. or:.entar o seu espfrito com ela.. lei penal, por aehar Que êle não a.ten
riVidência e absoluta certeza daquilo ... d~ mais às. converi1ências do momento,

. em que está crendo. Esta. ao satisfação nao ~stou' infringindo êsse ãisposit:.vo.
que deseja.?ar aos <:oIega~:p'orque,em (Apma.dos.) Enquanto êle fôr vigoran-
verdade,'nao é sob. o aspecto religioso te, eu o respeito. <Muito bem.) -
que desejO tratar do assunto, desta O Sr. Nestor Duarte - Para respon-
tribuns; e, se o s.oorde1. foi para: tran- der -ao ilustre Representante, Senhor
quilldade da. tamIllacristã: brasile1ra.· Adroaldo Costa, V. Ex.1. podia dizer .
para tranquillds.de'daqueles quCi jul.. que a-Igreja não é a.penàs um sistema.
gam, através de propaganda. mverti- de disc1pllna; é taInbém um. sistema
da, 'fê: no divórcio UlIl atentado aos de crença. para. qual todos nós pode
principias da rellgião:um atentado à mos aconer livre e espontânea.m.ente
sua crença de católico. quando, lJa O ,Sr. Ataliba Nogueira - V EX-
l'eaJidade, ~ que há -é disclpllna da. celêneia diz "nós". mas não~. ·Quer

. Igreja e que. -se nós,. comocató11cos, estabelecer a confusão.
não podemos absolutamente' infringlr (Tracam·se numerosos apa1'tes.)
também não temos, de modo algum, O"~. PRES'IDiENTE Uaze»oo soar
o direito de.· pretender- nnp6r àqueles ~ tímpanos) - Atençâo! O orador
Que não a aceitam. ._ na.o pode mais ~ber apartes. pois
_ O Sr. Adroaldo Costa -: V. Ex.a aea-- tem de dar como concluido seu cUs..
oba de atirmar'que é católlco~. Por <:on- curso, visto estar esgotada. a hora -do·
seqüência, afirma -. 'que' aceltatudo expecUente.· -
quanto a Igreja Católica ensina-;' ora, O sR. vIEIRA DE MELO. -' Neste
-esta en:1na que há. o dogma.da infa- caso, peço a V. Ex.a,Sr. Presidente.
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conserve minha inscrição, ao fim de
pross~guir. ~nhã. <Muito. bem;-
muito bem. Palmas. O ora.dcr é cum-
primentado.) . "..

O SR. PRESIDENT.E - Está finda
a hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Comparecem mais 154 Senhores Re-
presentantes: .

Pc.rtião Socíal Democrático
Acre:

Castelo Branco.
Amazonas:

Alvaro Mala.

Pará:
Magalhães Barata.
Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lameira Bittencourt_

Maranhão:
CJodomir Cardoso.
Vitorino Freire.
Luis Cal"Valho.
Afonso Matos.

Piauí:
~enault Le1te.

cearâ.:
Moreira. da Rocha.
.:awr' Barbosa.

Rio Gnndc do Norte:
Georgino Avelino.
Deocléclo. Duarte.

Paraíba:
S8.lllueI Duarte.
José Jom!.

Ptrnambuco:' '

Jarbas Maranhão.
.Ferreira L1In'l.
,. Barbosa. Lims..

Alagoas.:' .
Teixdra de Vasconcelos.
G()es Monteiro. .
Silvestre Pé....-feles.
. :Bahia: .

, .,. ~..
Lauro de Freitas...
Aloísio de Castro.
Regis :pacheco. .
NegrelI'os' Falcão. ,
Eunápl0 de Queiroz~-

Espírito santo:
Ai! Viana.
Carlos Lindemberg.
EurIco Sales.
Alvaro Castelo.
Distrito Federal:
Jonas Corre!a.

Rio de Janeiro:
Pere.iraPinto.
Eduardo~Duvivier.
Carlos Pmto.
Paulo Fernandes.
Heitor CoUet.
AcÚ!'Cio Tôrres.
Miguel Couto.

Minas Gerais:
Benedito Valadares.
Juscelino Kubitschek.
ChI'!stiano Macha.do.
Gustavo Capan~ma.

CeJ.:1o Machado.
Olinto Fonseca.
Lair-~tes...__

São Paulo:
Cirilo Júnior.
Gofredo Teles.
Antonio Felic:ano.
César Costa.·

.José Armando.
Horácio La.!er., .
Lopes Ferraz. .
Ataliba. Nogu~1ra'
Ronoria Monteiro ~

Goiás: c

Diogenes Magalhães. '
Caiado God6L 
Galena Paranhas.
Guilherme Xavier.

Mato Grcsso:
Ponce de, Arruda.

Paraná:
Flávio hu1ma.l'~s.
Munhoz...de Melo.
AI'amis ,Atbaide.

Santa. Ca.tarina.:
Ivo d'Aq.uino.
otaeillo Costa.
Roberto Grossernbaeher.
acgério Vieira.

Rio Grande do Sul:,
Ernesto Dornelles.
Gaston EDglert.
Brochado da Rocha...:
Teodomiro·. Fonseca.

. Antero Leivas.
Sousa. Costa.:
Bittencourt Azambuja.



Glicério Alves.
Pedro Vergara.
Bayard 'Lima.

União Democrática Nacional
Amazonas:

5everiano Nunes.
Oeará.:

Beni Carvalho.,
Fernandes Teles.
Leão Sampaio.

Rio Grande do Norte:
~nreaade Sousa.

Paraíba:
João Agripino.
João úrsulo.
Pernando-N'Qbrega.
Osmar Aqulno.

Pernambuco:
Lmla Cavalcanti.
Aldesampa10.
João Cleophas.
Gilberto Freire..

:Bahia:

Otávio Mangabeira.
Luiz Viana. '
Clemente Marianl.
Rafael Cinc,urá..
'Nestor 'Duarte.
Aliomar Baleeiro.
'J()§.o Mendes.
Alberico Fraga.
, .

'Dlstrlto Federal:
Hermes Lima. '
:h.clides. Figueiredo.
Jura'ndir Pires.

Rio de Janeiro:
Prado Kel1Y. - .

'Romão Júnior.'
José Leomll.
Soares Filho.

M'inas Gerais:
,-14aga.lhães Pinto.
Gabriel Passos.
Lopes Cançado.

Goiás:
Jales' Machado. ./

Mato Grosso:·
.João Vilasboás~'
Dolor, de Andrade.
Agrfcola de Barros.
. Santa. Catarina:

Tavares d'Amaral.
Tomás Fontes.
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Rio Grande do Sul:
Flores da Cunha.

Partida Trabalhista Brasileiro '.
Bahia:

Luiz Lago.

Distrito Federal:
Rui Almeida.
Benj.a.niin FarB.-h.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
5egadas Viana.
Benício Fontenele.
Baeta Neves.
Antônio Silva.

Rio de Janeiro:
Abelardo Mata.

Minas Gerais:
Leri Santos.

São Paulo:
Guaraci Silveira.
Pedroso Júnior.
Romeu Fion.
Berto Condé. '
Eusébio Rocha.

Paraná:
Melo Braga.

Rio Grande do Sul:
Artur Fischer.

Partido COmunista do Brasil

Pernambuco:
Gregório Bezerra.
Alcêdo Coutinho.

Distrito Federal:
Ma.urfcio Grabois.

São Paulo:
Osvaldo Pacheco.

Rio Grande do Sul:
Trifino Corrêa.

Partido Rep'rLbUcano

Pernambuco:
Sousa Leão.

sergipe:
....Durva! Cruz.

Amando Fontes .
Minas Gerais:

J'acl Figueiredo.
,Daniel Carvalho.
Bernârdes Filho.

,Mário Brant.
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Paraná:
Munhoz da Rocha.

Partido Popular Sindicalista

Pari.:
Deodoro Mendonça.

Ceará:
Alves Linhares.
João Adeodato.

Bahia:
Teódulo Albuquerque.

Partido Bepublica.7UJ Pr~pressista

Rio Grande do Norte:'
Café Filho.

São Paulo:
Campos Verga!.

Partido Libertador
Rio Grande do SUl:

Raul Pila.

O SR. PRESIDENTE - Tenho em
mãos a comunicação do Sr. Antônio
TeL"'teira Gueiros. 1.0 suplente de
Deputado Federal. que passo a ler:

ExIno. Sr. Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte: ~

O infra assinado, Antô~o Teixei
ra Gueiros, eleito primeiro· suplente de
Deputado Federal pelo Partido So~

ciaI Democrático, seção do Pará. con
vocado para ocupar a vaga do l)epu
tado licenciado Lufs Geo1as de Mou
ra Carvalho, vem declarar ao V. Ex
celência, para os cieVidos fins, não
pcder assum!r o exercicio da mesma.
vaga dentl'o do prazo legal, em virtu
de ,de estar ocupando e continuar a
ocupar as funções de Secretário Ge
ral de Es....ado, do m.esmo Estado do
Pará.. podendo. assim, ser convocado
o suplente ilnediato. .

-. Rio de Janeiro, 3 de julho de 1946.
-Antôni97'eixeira Gueiros.

-Convoque-se o 2.° Suplente, haven-
ào. A renlincia é ato unilateral "e in
depende de assentimento' da .Assem
bléia.

Li s; comunicação. apenas, para es
clarece:- que considerei- como renún
cia. o fato de haver S.' Ex." optado:
por um -cargo de confiança, o que,
pelo nosso Regimento, importa' em
perda. do mandato. A renúncia. é ato
unilateral, que inàepende do assen
timento alheio. Convoco, imediáta"::
mente o 2.0 suplente. '

o SR. PRESIDENTE vain~
passar à matéria constitucionat co
mo determina a Ordem do Dia. Tem
a palavra o senhor Carlos Marighela,
primeiro 'orador inscrito.

O SR. CARLOS MARIGBELA 
Sr. Presidente, Srs. Representantes,
venho à. tribuna. para debater o pro
jeto constitucional.

A bancada. do Pârt!do comuriiSta.
já tem ocupado a tribuna.. mais de
uma vê2: ~ra dar sua opinião sôbre
o mesmo projeto, depois que no ple
nário foi lida a declaração de voto pe
lo ilustre Deputado Caíres de Brito.

Dizíamos. então, que o projeto cons
titucional era reacionário, talho e in
suticiente, prêso ainda a !6rriiula:s a.n
tiquadas, sem vêr a reaI1dade brasi
leira, assegurando a' hipertrofia do
Executivo, mantendo um velho . ins
trumento de estagnação e retrocesso
como o Senado, negando o direito. de
voto a praças de pré e aos~abe
tos, sujeitando a j'qstiça, eleitoral ao
Poder Executivo. negando a autono
mia dos-muniç,ípios, negando o direi-
to de. greve, passando para uma. ,: tí
mida repressão aos trusts e monopó':'----
11os. em vêz de impedi-los; não abrin-
do perspectivas para liquidação do
monopólio da. terra, fonte ,do atraso
dI! todo - o nosso povo, e, por' fim,
nao assegurando a completa sepa
ração entre a. Igreja e o Estádo~

Fizemos criticas ao projeto exa
tamente por êsses motivos. Hoje, cou
be~me a honra de debater, em nome
da minha bancada•. o ponto, _a· . que
acabo de refer..r-me ~ a separação da
Igrej.a do Estado... Nas críticas que
adUZ1mCs. natlJ.ralmente não envolve
mos a Grande Comissão, em seu con
junto, uma expressão da cultura e da
notabilidade do nosso povo, mas que,
evidentemente. não poude elaborar
projeto capaz de sa.tisfazer às' nosSas
condições. c:, por isso mesrilo. de nans
formar-se em .Constituição que encar
ne a realidade brasileira, que impeça
os poderes ditatoriais.e. tam~ evi
te ao volta da reação e do fascis'mo,·
assegurando à nossa Pátria, progresso
c democracia.. -

Sr. Presidente. corno· tenho de me
referir, particularmente, à separação
entre a Igreja e o ,Estado, devo ana
lisar os artigos do projeto· relaciona
dos com êsse assunto - alto 159,
§§ 9, .11 e 13 e art. -164, H 37 b 38.
Importante•.para. nós, é .o ccinfronto
dos dispositivos anãlogos das' Cons
tituições de 1~4 e 1891. .
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.To~mos O artigo do projeto de
1946 atbente á liberdade de consci
énc1a, e ao teor seguinte: (Lé)'

"E' inviolável a liberdade de
consciência e de crença, c garan
tido o livre exercfcio dos cultos
religiosos, desde que não contra
venham á ordem pública ou aos
bons costumes. As associações re
ligiosas adq1lii'em personiilldade
jurídica na fôrma da lei civil."
(1l..rt;. 159, § 9.°).

A. ConStituição de 1934, no seu arti
gO 113, item 5. diz mais ou menos a
mesma coisa quanto à liberdade de
religião e à. liberdade de consc1ênc1a
e de crença. Mas a de 1891, no ar
tigo 72, § 3.~, tem redação- mais pre
c:1sa, indicando maior progresso· que
o projeto de 1946:

"Todos os indivíduos e confis
sões religiosas podem exercer pú
blica e livremente o seu culto,
associando-se, para êsse fim e
adquirindo bens, observadas as
disposições do direito comum."
(Art. 72, § 3.°).

" O dispositivo do projeto de 1946,
com. as restr1ções que estabelece no
atlnente à. ordem pública e aos bons'.'
costumes," dá, mais uma vêz, á. polícia
do Bl-asi! poderes ps.ra,intervir.nas
questões -relativas à religião e impe
dir o livre ex:ercíclo· dos cultos reli
giosos. -Não nos devemos esquecer de
que, durante o longo penado do Es
tado Novo eram os Centros espfritas
!ech3.dos sob alegação de 'constitui
rem locos de agitação. Esse mesmo
perigo correrei:nosse, por acaso, inad
ve..'""tência ou imprevidência, sagrar
mos o que ficou assentado no dispo
sitivo do projeto constitucional .de
1946.

Veritica-sli." Sr. ·Presidente, do con
frontocntre o. projetoora.em. debate
e a Const1tu1ç:"~ de 1S91,. que esta le-
va a palina. .

Se a.naUsa.nnos o artigo referente aü
casamento civil, .também haveremos
de ver qUe'".a Vitória cabe ainda àque
la Constituição, porque o art. 159, §
11. do projeto, de~ o seguinte:

"O casamento será civil. e
gratuita a sua celebração. O ca
samento religioso· equivale:á ao
casamento civi1,:1esde que se ob
servem os impedimentoS legais
dêste..... .

E acrescenta, por ú~timo, que o re
gistro civil "é gratuito e obrigatório".

A Constituição de 1934, no art. 146.
ficou, mais ou menos, nos têrmos
do cüspositivo do projeto atu~l. En
tretanto, a de 1891, no' art. 72, § 4. 0

situa. a questão de forma muito mais
clara e deci.s1va, ::Lfirmando que "a
::República só reconhece o casamento
civil", eVitando assim de modo com.
pleto. qualquer ligação que, nesse
sentido, se pretenda estabelecer en-
tre a Igreja e o Estado. .

Em. relação ao ensmo, enquanto o
projeto de 1946 determina, no mesmo
art. 159, no § 13, que "o ensino reli
gioso. nas escolas oUelais, constitu.irâ.
matéría dos seus horários". a Cons
tituição de 1891, no art. 72, ~ 6.°.
diz, precisamente, qUI:! "será leigo o
ensino ministrado nos· estabelecimen
tos públicos".

Mais uma ·vez observa-se que a
Constituição de 1891 supera o proje
to em debate.

Perceberemos. ainda o dedo dos re
manescentes do feudalismo. preten
àendo. no ano da graça de 1946, en
cobrir suas tentativas de manter o
Estado ligado à. Igreja, se formos ao
art. 193, item m do projeto. o qual
veda à União aos Estados. ao Distrito
Federal e aos Mtinicívios:

um _ Ter relacãode allailça
ou dependência com qualquer
culto ou igreja, .s~m prejuízo da
.colab'oração· recípro~a em prol dos
int.:rêsses .coletivos".

O texto correspondente da Cons
tituição de 1891 - Art. 72, § 7.°

prescrevia ~

"Nenhum .cult-o ou igreja go
zará de subvençãe oficial, . nem.
terá relações de dependência ou
aliança com o Govérno da União.
ou dos Estados".

01'3. 51'S. Constituint~s. aínda t.Ima
vez conetata-se. do cotejo dêsses dis

_ positivos, que a Const~tuição de 1891
também. leva ao palma sõbreo atual
}:>rt:>ieto.' . ,- .

Na,- verdade, Sr. PreSidente, uma
tese pree1sa ser debatida aqui: a de
que nem sempre a Igreja esteve li
gada ao. Estado, como, também, nem
sempre, esteve separada dêle~

Assi.m como nem C'E-mp.."'e existiu
uilião I da Igreja co:c! o Estado•. nem.
a. sua separação, é :.tecessãrto a.cen
tuar que o Estado também nem. sem
pre existiu. E' Que c Estado não é
senão a resultante dos antagonismos
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de classes; e, mais, ~ a instituição
que visa refrear êsses mesmos anta
gonismos. Como instrumento de do
mfnio de classes, tem êle de valer-se
de todos os meios para impor a vop.
tade das classes ~omillantes sôbre as
dominadas. v

Impõsto, policia. cadeia, tribunal,
sã.o:~como que os quatro pontos car
dia1s do Estado, instrumento de do
mlli3.cão de classes E não deixa.
também. de valer-se de um ()utro
meio, e,xatamente a !'ellc.~o.

Lenine afirmava - e tenho de ci
tar Lenine porque ~stou fazendo a
demonstração de uma tese materia
lista-dialética:

..A religiãó- é um aspecto da
opressão espiritual que pesa sem
ere e por tõàa a parte sõbr~ as
massas populares submetidas pe
lo trabalho perpétuo em provei
to de outrem. pela miséria e a so
lidão. A fé em uma vida melhor.
no além. nasce, me...itávelmcnte.
da impotência dr..~ classes eÀ1Jlo
radas contra os exploradores.
tanto quanto a crença -nas divin
cades, nos diabos. nos milagres.
etc.... nasce da impotência de
selvagem em lútr.., contra 'a na
tureza". '

Se a religião nasce dessa impotên
cia do selvagem contra a natureza
pelo seu d~onhecimento dos fenô
menos, ou das causas que explicam
os' fenô:nenos dessa .mesma nat"oll'eza,
e se a religi.ão serve, também, como
instru.I:2.ento de opressão das classes
dominantes. é cl:rro Qtõe o Estado, co
mo instrumento de dominação de
cI3,sses. não poderia de maneira al
guma, deixar de parte a utilização da
religião; porque. comlt diz M;arx:

"A religião é o suspiro da cria-
tUra oprimida. a. alma de um

,mundo sem coraç.ão, bem como é
o espÚ'lto de uma civillzação da
qual se excluiu o espírito•. Ela
é o ópio do povo".

Quer d1zer: a religião adormece.' a
religião faz que os explorados Dão se
possam.. erguer contra os seus explo-

"l'adores. a não ser quando se tornam
cientes da própria exploração e adqui
rem a consciência. da. classe. Mas. ass1m
como a rellg:1ão era ut1lfzada pelo Es
tado, a Igreja. o 1"01. O mesmo acon
teceu com o CrlstianJsmo. Entretanto.
como a' ',tese que procuro demonstrar
é de que o Estado nem sempre se
tem mantido llgado à Igreja e á rel1-

gião. faz-se mister. no estudo do ini
cio do Cristianismo, observar que ~ste
representou uma. religião de deser
dados, de escravos e. por isso mesno.
se opôs ao Estado durante muito
tempo.

Era de Kautsky, ao rempo em Que
era- marxista, a seguinte 'interpreta
ção:

U A igreja, cristã t-em sido uma.
organização de dom1n1o, ora. no in
teresse de seus próprios dignitá
rios, ora. no interêsse dos dignitá
rios de outra organização, o Esta
do. ~nde êste-"conségUlu obter o
contrõle da igreja. Quem batesse
êstespoderes teria também que
bater a Igreja. A luta pela Igreja,
bem como a luta contra a Igreja.
tem sido, por conseguinte, uma
causa ele partido. àtlual se acham
ligados os mais importante inte
resses econômicos."

~--eomo-afirmava._porém, Sr•. PresI
dente. que o Cristianismo estava em
seu inicio colocada como a religião
dos explorados. dos dominados, devo
fundamentar a assertivs.. E é o que
podemos fazer.- se tomarmos 'a Bíblia
e a campararmos com os Evangelhos
escritos .à época em que 'o Cr'.stianis
mo era' ainrda uma. religião de escra-

,VOS, e com os Evangelhos da época.
em que o Cristianismo já constituía re
ligião do Estado.

O Impcrador:::nIocleclano sabia., per
feitamente, que não contava mais com
os exércitos infiltrados de cristãos que
não mais impUDhavam. o gladio ro
mano e. sim, a cruz, e que não obe
deciam às ordens dos césares romanos.
Foi Constantino. chamado o Grande.
pelos clericais. quem. compreendeu ser
o único recurso transfo.-mar o cris
tian1sIno em religião do Estado, e o
fêz no século IV.

No tempo, portanto. em ~ue ainda
não era rellg1ão do' Estado, cUzia Je
sus. no Evangelho de Sáo Lucas. es
crito nos principias do século n:

"Dificilmente entrarão no Reino
de Deus os Que têm riquezas. Por
que mais fãcll é entrar' um ca
melo pelo fundo' de uma agulha,
do que um rico entrar no reino de
Deus. (Xvm - 24-25.) .

Quer dizer. o.problema levantado
por Jesus não era o do rico setmau.
nem o do rico. não ser religioso, mas,
preeisamente. o fato do rico ser rico,
do rico ser explorador.
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Era. a· mesma. cousa que aflrmava.
.Jesus. no Sermão da Montanha:

"Bem-aventurados os pobres, por
que dêles é o Reino de· Deus;
bem-aventurados os que têm fome,
porque serão saciados; mas ai dos
ricos I a.i dos que estão fartos,
porque terão :fome1 ai dos que
rtem agora, porque depois chora.
rão!" (Lucas VI-20.>

~ o mesmo problema., portanto: o
rico a ser castigado, não porque seja
mau, mas, precisamente, por. ser rico
e por ser explorador. .

Já no, Evangellio de São Mateus, es
~rito no século rv, em que a religião
-cristã passou, por determinação de
Constantino, a ser religião do Estado
- já no Evangelho de São Mateus,
escrito no per1odo de colaboração do
'Cristianismo coma Igreja. - o Ser
mão da Montanha é adulterado: náo
se fala· mais em bem-aventurados os
pobres; fala-se, agora, em "Bem-aven
turados os pobres de espfr1to..... , o
que, na realidade, não tem sentido
nenbum_ .

~ MAs a religião Cristã, o cristianismo.
a.dotado como religião do Estado, ser
viu de sustentáculo a todos os senho
res de ,escravos e a todos os domina-_

· dor~- da Idade Média e do feuda
1ismo. A fllosotia escolástica ê a que
servia a êsses desígnios de explora

.ção dos senhores de· terras e dos baró~
feudais •.
. Quando a. burguesia se }:evantou na.

França contra o feudalismo. lnsurgiu
se. predlsamente. contra a religião,
que fôra o esteio. de· todos os senho
res feuda.1s. Ai, então. é a. pr6pria
burguezia revolucionária que preten
de 'estabelecer uma· sepa..'l'3.çâo entre
a Igreja e o Estado.
. Antes disso mes~o. na Alemanha.

feudal, tivemos a reforma de Lutero.
que se ergueu. contra.; a união eXisten.
te entre os senhores e barões feudais
de então e a Igreja. Em 1523 e 1525.
a História pôde registrar movinientos

· da pequena nobresae também dos
camponeses, inspirados na. reforma lu
terana. Mas Lutero. tlue representava.
os interêsse da burguezia, não foi ca
paz de-Ievar adiante sua reforma, pa5
sando-se. com armas e bagagens, para.
a própria nobresa, e a religião lutera
na. ficou. então, como religião do Es-

· tado, dentro· da Alemanha.
Na. França, Calvino pregou, .tam

bém. sua re!01'IXl&, que. no fundo. re
presentáva as aspIraçÕes da burgue
zia que se insurgia contra os senho-

res feudais não conseguindo. porém,
a vitória em sua. terra natal. Mas o
calvinismo se espalhou como reUgião.
principalmente pela burguesia de paí
ses como a Holanda e Bélgica. E por
que não tivesse conseguido a vitória.
a burguezia. no tempo de Calvino. em
1789, por ocasião da Revolução Fran
cesa. levantou-se mUito mais sêria
mente contra a religião, dando lugar
ao materialismo do Século XVIII. Mas
dt;;?Qis que ao bu:rguesia ass~~ o seu
poder,reprimindo a religião ou esta
belecendo com raíses mais profundas
a. separaçáo entre a Igreja. e o Estado.
- por quelsso interessava a ~la pró_o
pria, como classe,· para que se liber
tasse daquela outra que o dominava.
a.nteriormente - logo a vemos numa.
posição contrá!'la, quando o proleta
riado começou a aparecer como elasse
em si e para si. .

Depois da revolução de 1848, a bur
guesia francesa. não esta.va mais in
teressada em manter o materialismo
do século XVIII. em manter a sepa
ração entre a Igreja e o Estado. Para.
que a burguesia explorasse o proleta._
ria.do l-ançava mão, novamente. da re
ligião.e procurava ligá-la ao Estado.
embora. sob forma disfarçada. E' o
tempo em que surge o positivism.o. que
é uma filosofia reacionária para· sua
época, dentro da França. porque era
uma doutrina criada com o intuito de
es1Ilagar o proletariado. a classe mais
conseqüentemente revolucionária. des- .
tlnada a libertar-se a si mesmo e a
tOda 5ocieda.de.

Eis aqui o que o ilustre historlador
russo Scheglov afirma 3, rp.speito do p0
sitivismo:

fIO positivismo de Comte slgn1
fi<:a um retrocesso em comparação
com a filosofia da burguesia pro
gressista e revolucionária, com o
materlalísmo fr&.ncês do século
XVIII e com a dialética de Hegel.
Comte expressava o ponto de vista

/ áa burguesia já. convertida numa
classe reacionária, preocupada em

--esmagar a luta revolu.clonária. da.
classe operária. ...

E. assim. Sr. Presidente, explica-se
porque, quando a. burgucs1a. está .in
teressada em manter seu dominio, se
vale da religião. procurando ligá-la ao
EStado. •

Transplantando para 'o BrasU esta.
mesma sttuação, podemos dizer que.
depois de 1~, quando já havia. sido



iniciado o movimento pela. nossa, emane
cipação polit!ca, a burguesia ainda in
cipiente e muito fraca começava a
ccmpreender a necessidade de luts.r
contra o po<ler tem.poral, contra o po
der dos Papas, contra a teoria que di
zia ser fonte do Direito o Poder Divi
no - o7í1,nia potestas a Deo est. Quan
do já. esta Situação se veri.ncava. den
tro do Brasil, pudemos também as
sistir a fatos como o que se deu quando
o Papa Leão XII baixou a bUla. "'Pre
~aPortugaliae" , instituindo a Ordem
de Cristo para que os Imperadores.
dentro de nosso país. ficassem com
atribuições ~no sentido de nomear bis
poo e eclesiásticos, e a Assembléia Ge
ral de então reagia contra essa bula,
em. 1827. por intermédio de uma decla
ração do Padre Diogo Antônio Feijó.
de Limpo de Abreu. Bernardo de Vas
concelos e José Clemente Pereira. .

O· parecer da Assembléia Gers.l ·di..
zia o seguinte:

fiE quais são &ses direitoS? A
blllat os designa; e são, segundo
ela. to<:ios os privilégios e direitos
sObre as igrejas e· beneficios con...
ceà1dos pelos papas. Mas onde es.-.
ta.rá o 1Ilventário dêsses direitos
e privilégios que os Reis de p!)rtu..
gal exerciam sôbre as igrejas .do
Brasil, adqUiridos por concessão
dos papas1 ,

Acaso há. SÕbre a te..-.ra. outra.
fonte de onde derivem atributos
majestâticos que não seJam as leis
tundamentais dos impérios?"
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Nã'O são, porém. sàmente, as posi
tivistes que têm clesempenhao.o papel
ace::J.tuado. no sentido de separar a
Igreja do Estado. no Brasil. Há. .opi
niões de outros publicistas e filósofos
que também se colOCam dentro do
ponto de Vista demoorático e justo.
adequado ã. situação em que vive o
POVO. que precisa de libertar-se e
construir a sua própria grandeza.
como é o caso do padre Ventura de
RauIic3.. que' diZia: a religião não
é nenhum. pontiflce;-sacerdote ou cris
tão. muito menos pode ser instrumen
to do govêrno.

Laboulaye. grande publicista francês
que tem tôda a razão de ser aqui ele
tado. Visto como não ê materialista.
nem também adepto do marxismo.
afirmava que o Estado nada tem a
~co~ o !iel ou o crente, mas com.
o ciCIadao. - 000 • •

O próprio Laboulaye dizia a.inda.que _
e justo negar-se à Igreja a posse da.
terra, porque um dos màtivos que a
tem levado - e falo aqui, em Igreja..
de modo geral - a resistir, quanto a
essa separação entre a religião e <>
&tado, é que, realmente, tem ela in..
terêsses econônUcos profundos ügados
a essa. situação, isto ê. de prcpne..
tá...~ de terras c latifúndios.

Sr. Presidente; sustentando aponto
de vista' da. separação entres. Igreja
e o Estado, estamos, necessàriamente~

nos colocando r..uma atitude democrá
tica, de vez que não pode haver de
mocrac!a sem a liquidação do mono-

Al, Sr. Presidente, verificamos pre.. p6lio da terra, que é contra. o pro-
clsamente a reação daqueles que pro.. gresso. Se ainda nã.o- conseguimos a
curando Iíbertar-se do domínio d~ Por- liquidação. dêsse monopólio, qual se
tugal. já começava oor não aceitar essa acha tão esn-eitamente llgado o clero.
ligação estreita entre a reI1gião e o =eu 2- Igreja, que, pelo menos. d~en
Estado. Mas, a tendência para a se.. volvamos os maiores esforços no sen
pa.ração entre a 'Igreja e o Estado. no tido de garantir, no proj~to const1...
no Brasil, se aprofunda com o movi.. o tucional de 1.946, a separaçao ~ntre a.
mente lJela itnplantação da. república, Igreja e o Estado, não deixando ma.r
e justo é destac:l.r..se ai o tlapel dos gem alguma para. que os remanescen
positivistas. - tes do feudalismo tripudiem sObre

O positivismo que. na França., repre- o nosso povo•. servindo-se dos dispo
sentou um papel rea.eionárlo porque sitivos introduzidos no referido pro
se atira.va contra o proletariado, den- jeto.
tro do Brasil representa um pa.pel pro- Nós, comUDistas, sabemos respeitar
gressista porctue é nossa burguesia ln- as religiões; somos pela. liberdade
C!plente que se volta contra ·os senha- completa. da consciência e não Uese
reg de escrav(;,S. o que dominavam no jamos, de forma alguma. que essa.
tempo do Império. &te o carater pro.. liberdade seja. utillZada pelos domina- ,
gress1sta. dos' positiVistas dentro do dores. pelos fascistas, pelos reacioná--

-l3raSíl e. por 1sso, com tanta f1rmeza se r:tos. peJos senhores feudais~ acor
dedicaram à. luta pela separaçãO entre re:atar o nosso POVQ, miseril.Velmente.
a Igreja e o Estado: como o têm feito.
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Não combatemos religiões, porque
não seria útil, proveitoso, nem mes
mo cientüico, VÍsto como a religião
só desaparecerá quando desaparece
rem os anto2'aníJmos de c!3sse. E'
necessário compreender que, hoje,
todo o povo sofre sem que seus do
mirudores se leulbrem de PIoourar
ver se os que estão selldo explora
dos são católicos, positivistas, teoso
f~st:.s, 3 te~'!.s, cu pcrte!lC~rr. n. G....l~l:J.'.1er
outro credo' religio.so. O patrão, ca-

. pitalista explorador, não paga melhor
salário a seus· operários, porque se
trata de um católico se a religião
dêsse patrão antipragressista é a ca
tólica. O sistema de exploração é o
mesmo.' A única dinsãll que se pode
fazer no seio da sociedade é realmen
te entre os expl~rados e os explora
dores.

Dal. Senhores Constituintes, a posi
ção do Partido Comunista em querer
lutar, com tôdas as fôrças da Demo
cracia, como Partido democrata que
é, para se garantir-se. no Brasil, li
be=dade de consciência, respeitando-se
todos' os credos, fazendo que se não
estabeleça privilégio de um credo sÔ
bre os demais. ou não se recorra a
essa situação, no sentido ele impedir a
liberdade derriocrática e acorrentar
mais ainda a nossa gente.

Para encerrar a parte referente à
.liberdade religiosa, vou ler trecho de
A. J. de Macedo Soares (que não se
confunde com nenhum dos seus ho
mônimos àos tempos atuais) no qual,
em folheto publicado em 1879, sob o
titulo "Da Liberdade Religiosa no Bra
sil", tratou do assunto aqui venti-
lado: .

..A conseqüência da· posição da
religião em frente do Estado é que
êste, como instituição encarregada
de realizar o direito. deve reco
nhecer a. liberdade da religião e
garantir as condições necessárias
para. o seu desenvolvimento".

E: mais adiante:
.,A questão da liberdade religio

sa est2. decidida a· favor da de
mC'cracia e parece q~e. antes que
o século XIX se volva nas som~

bras do passado, terá recebido a
consagração de c:lSO julgado."

Assim, Sr. Presidente, dentro de
nossa tese materialista dialética, inter
pretamos a s-:paraçtio entre n I~ja e
o Estado não considerando de ma-

neira alguma entre êlcs UUl&0 eterna,
mas vendo tudo em mov'...mento e li
gando sempre êsses fenóme:los às con
dições lru1teriais de vida, às relações
de produção, porque religião não ~

coisa que tenha proporcionado a exis
tência do homem e• .slln, porque a vida
dêste é que faz a religião. Quanto ao
Estado. como nem sempre exisdu, t2.m- .
b6m não pod.eria Sei" d::<':c aoui C~:::lO

coisa estática que tivesse sua ~ existên
cia sempre ligada à Igreja ou à. re-
ligião. .

Apresentamos emenda::; ao projeto no
que tange à separaçâo entre a Igreja
e o Estado. Já foram publicadas e
as defenderemos no momento oportu
no, tão logo sejam submetidas ao voto
do plená.rio.

P::.ra terminar o debate acêrca do
projeto constitucional. vou tratar de
outro assunto correlato, consu:Jstan
cíado nos parágrat'os 37 e 38 do art. la4.

O pl'imeiro dêles diz o seguinte:
..A familla, constitUÍda pelo ca

samento indissolúvel, tem direito
a amparo especial dos poderes pú
blicos".

Ora, Sr. Presidente. a família, coOs
tituida por qualquer forma, merece
o alnparo elos poderes públicos. Como
Representantes do povo e Constituintes
àe 1945, devemos procurar exatamente
a realidaJe. Não adianta firmarmos
um..'\ coisa no papel. sendo .outra a.
reall~de. (Muito bem.)

Nunca houve êsse casamento indis
solúvel em todo o desenvolvimento da.
humanidade. A própria familia nunca.
teve êste aspecto estático. que muitos
legisladores lhe atribuiram. Sob o pon
to de vista materialista-dialético e da
nosss. concepção marxista. a familia.
também evoluiu e tem de se adaptar
às condições materiais de vida. Não
são! aliás.. somente os marxistas Que
asSIm afl."'"Illam; ilustre sábIo norte
americano que, dumnte Quito tempo,
viveu entre os iroqueses na América
do Norte também. adotava êsse cou
ceito sóbrc a evolução da famllia.

Ouçamos a palavra de Morgan:
..A !amilla é o elemento ativo;

nunGa permanece estacionária•.
mas, sim, pa~a de uma forma

. interior a uma. forma. superior à
medida que a sociedade evolue de
um grau mais baixo para um mais
alto." ~ '.

Isso demonstra clar3lnente. Srs. Re
presentantes, que a. fa:nllia, tendo de
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op.::clcccr a cs;:;a. evolução. nem sempre
fei o que é hOJe. .

E:tistia muito antes d~ casamento
monogâmico, da família monogâmica
o casamento por grupos a fa.milia con ..
sa.nguinea. E pare mostrar, dentro do'
nosso critério' .::ientliico, como esta é
ao realidade. posso citar Engels, grande
mrox!.5ta.~ que tão orofuLdamente es..
tudou a evolução -da família., ntnnS.
obra completa como é «A origem da
família, cUJ propriedade priVlzda e do
Estado". .

Diz êle:
"De Môrdo com a teoria mate..

rialista) o móvel es::.encial e de..
eisivo a que obedece a Humanida..
-de na sua história é a produção
e Do repr.odw:;do da vida imediata.
Por sua. vez, êste move! divide-se
em duas partes: de um lado, a
ao produção dos meios de e$tên.cla.
de tudo o que proporcione al.f.n1en
to, vest.uárío, habitaç!l..Q e .utensllios
domésl:J.cos. e, de outro lado, a pro
dução do próprio homem, a re
produção da espécie, As institui
ções sociais sob as quais vivem os
homens em determinado pais e em
d~terminada época ~tão .em íntima. relaç.ão com estas duas espécies
de produção. o tr(l,b~lko e a fa-
mília.. '4

Quanto menos dese.üvolvido está
'I o trabalho, mais rest.rita a quan

tidad~ dos produtos cio traballio
e menor a rlquezs. da sociedade.· a
ordem social está mais subordina
da aos laços de eonsang"'.J.ini.<la.d€tt.

Sr. Presidente. quer c:lizer que hou
ve um momento em que a famllia era
c;)nsanguinea, em que não .ha.via bar
l'eiras no comércio sexual em que ·pais
e filhos podi3.111 contrair matrimOnio,
em que DO limite da fanúlia a'Vôs e
a.vós eram ao mesmo temp: mandos
e espõ~as, em que PlÚS e mães eram
mandos e espósas Igualmente, e.' as
sim, n.eto~ e netas, bisnet.~ e bisnetos.

O grande e primeiro progresso que
... se realizou na· evoluçã-o da !amilla foi

justamente a çroibição ~o casamento
entre pais e 1:ilhos, e. em seguida o
outro grande pro~esso. a proibição do
casamento entre irmãos e lnnâ.s.

Mas, no tempo em qUl" predomina.va
(l comunismo primitivo. o comunismo
espontâneo, que existiu na. época da
p"!é..h:istól"ia da. humanio.ade. o casa
mento era por grupos e êsses laços de
'Consa.n.guinidade iam em grau bastante
avantajado.

E' com a fam...ttia punalua que se ve
rifks. a ?~cibi~á() de c9.s~)"lento entre
irmãos e il-mãs. e o progresso que· se
dá. em seguida é eol'l; a chamada.
família sindiásmica. segw:.do a. classifi
cação de Mo-rga.n. Ainda. 3.-1 o casamen.
to ê por grupos.

Nêste momeuto) o pt'og,resso que se
faz é e.~atamente que entr:: os vários
maridos e as dxias mulheres há. uma.
lnuh'1er .preferida e um c.spôso prefe
rido, mas podendo-_o__ c~o.men.to dis
so1ver..se a. prazo curto~-·~tlualquer mo
m~.ntc, se tanw interessar a. um dos
CÔnjuges.. -

O outro ::Jrogresso em relação à fa
mma sindiásmi<:a é o dli. 1'am!lls. mo
nogâmica Chegamos ass'...m, à família
monogâmica dos dias de hoje, que nem
sempre foi .monogâmica, segundo es
tou demcolStraIldo pela tese que apre
sento-a:os. $rs. Represent.nntes: famí
lia monogàm1ea- '?p<)lada._na pl't>prieda
de individual. --. -

Quando se- passou ti", prol>nedade
comum. da. propriedade coletiva para
a individuaL, o homem que pedia des
posar, com Vários outros de seus com~
panheiros, dentro das gens, as mulhe
res que bem quisesse e entendesse,
achou que era necessária, para poder
transmitir seus bens de fortuna, de
terminar quais eram os' sew- ti!hose.
por isso. apenas por' ~a. questão de
ter estabelecido a propriedade Priva.
da, exigi.u que a. mulher mantivesse a
indissolubilidade para. cl.Im I) espOso.
Obrigou-a, porém; a.. ter um só marl- "
do. Mas em vez de rese:rvar para si
uma. só mulher, como seria de 'esperar.
preferiu continuar a viver em poliga
mia como ainda hoje vive, pois. na
realidade, monogâmia e indissolubUi
dad~ é s6 pano a mulhe!'. 'Os homens
praticam a pollgA,mia, fazem casamen
tos por gl"UlXls, enfim, tudo Q que
achàJn que é imora.l, mJts que se jul·
gam com, <üreito 'de prat1cu.

Essa.. Sr. Presidente. a realidade que
precisamos reconhecer, a realic.ade ca
pitalista, cuj8.S causas residem na. pro
príedade privada dos mf"~OS de produ
çáo, causas'essas que precisam ser es
tudadas e m.elho't meditadas l)aI'a que
pOSSamos fazer obra. digna de· nossos
tempos.

A Igreja Católica nega o divõrclo
prec1samente porque sabe que- o adul- .

. térlo é tão inevitável quanto a morte.
e o que. não se pode remediar, rem~
diado está.. E' bem verda.d.e que o ho
mem, por ter consegUido a ~ropriedA

de privada, suprimindo o direito ma
terno dos velhos tempos, obteve a.ss1m~
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uma vitória sôb:-e a mulher e nuis
subordinando-a à situação de escrava'
em q~e até hoje se enCC!ltra. '

Fora de dúvida, entretanto, é que
z.s mulheres 've~cidas <:onseguiram,
~e!o menos, enfeItar as respeitáveis
cabeças de seus maridos, única viu
gança que podem tirar, a~é que trans
formemos esta sociedade. Assim, quan
do a l,:,opl"iedade dos meios de pro
-dução passar a ser novamente cole
tiva, a ser social e náo mais como nas
velhas épocas do comunismo p!'imitivo,
mas dentro da abundância e da téc-
nica, quando pudermos utilizar da

ciência e dos recUI'sOS materi..'\i.s aue
possuímos. quando, enfim. realizarmos
essa tràns!ormação social. entã.o have
rá verdadeira -mónogamia, não sômen
te da mulher para com o homem mas
t9mbém dêste para com a mulhe"
E' .balela o que ~ pretende atribuir
ã União SOviético. - que cor.seguiu
já estabelecer o sodalismo - d~ que
ali não hã familia, nem se respeita
a família. P.rooisament ~ por êsse mo·
tivo, lJOl"C!ue a.li se estabel~eu essa
t~nsformação social, porque os bens

. de prociuçá<> passars.m para as mãos
<lo proletariado, predsamente ali a
mulher é digna de todo o respeito e
pôde deL"'{ar de se sujeitar às condi
ções em que se encontra dentro do
capita.l!'smo, com essa monogamia que
é acompanhada inevitàvelmente' de
um lado, do adultério, e, do ~utro,
da.. prostituição'). .

Não é possível, pe:tanto, pretenda
mos ignorar a-sltuação real em. que
nos encl)ntramos no Brasil. Não<> há
3. indissolubllidade, a não ser para
a. mulher. E' necessário, pois, coloque
mos a mulher no verdadeiro papel
digno que lhe ~n1pete. não somente
dentro da '''familla. mas também ta
zenGo-a participar d? pY'odução social.
porque- o que estabelece essa sitUação
de escravisação da mulher é o pre
dominio econômico. E' o homem o
único que está. a tr:lbalhar ligado à
produção e que sustenta a famUia c.
por isso. se acha 'com o direito' de
fazer U,das as imposições sôbre a

•. mulher. .
O Sr. Campos Vergal ~ Lembra

ria. me10chistosamente~ o seguinte:
o p:v.>cesso de desquit'3 - e futura
mente o processo ele divórcio - é tão
pesado e caro' que constitue priVilé
gio das c1:lsses abonadas. Mas a gTan
de multidát> que 1> aí existe, de hb
mens e mulheres, -:-epara-se sem ligar
1m~ortã.'"1cia a preconceitos te a outros

.sentimentos retardatários. aue vêm
impedir a ei'olução natural das
cousas.

O s..~. CARLOS MARIGHEL...I\. 
Obrigado a V. Ex.a ; inteiramente de
acôrclo.

Ilustre dama d<l. sociedade caríoca
aliás católica, casada, quando preten~
deu dissocíal·-se de seu. marido, por
que tinh:l fortuna, pôde gastar cêrca
ele quatro a ci.'1CO mil contos e .casou
se cem não menos ..ilustre cidadão
da sociedade carioca. também cató
lico, que se dissociou de sua mulher.
E novo casamento foi feito, legal São
tidos como figuras de relevo de ~OSs3.
sociedaâe e nunca ninguém lhes ati
rou a primeira pedra .

.E' que. Srs. Representantes, o di
vorcio .. no Brasil, é privilégio de ricos.
A rçalldade é ql.4e a 8'rande Ir'..assa de
nossa população não podc!'ã estar 3.
olhar para os tc~:tos que são fabrica
dos sem que se verifique' o que ocorre.

Dentro do Brasil existem dois mi
lhões de separados por desquite ou
separados natu!'almellte, sem obedecer
a nenhuma lei. pOrque os casamentos
Dão sairam como esperavam. Um mi
lhão de filhos adulterinos e, mais
ainda. um milhão de amancebados ou
aInasiados comuns.

O !>Ovo brasileiro não casa. com
tanta~ comp1ic2ç~O; com tantos papéis;
pc:' este ':~$~O mterior, para trinta
milhões de analfabetos o c~amento

indissolúvel é uma balela. O C2.sa
menta indissolúvel é apenas Um dog
ma religioso. Não é disto que precisa
mos. mas vêr a realidade.

Os caumentos que se fazem no in
terior ocorre::"! quando o padre passa.
pregando as mi~sões e depois acabam
resolvendo-se da melhor maneira,
po!"que os pobres que se casam nessas
missões, sob a proteçâo de DeUS, quan
do ~s cot:sas não vão lá muito ~m
sabem, sem muita pomp.a e sem muita
gala. resolver sua situtl.ção. e set)~-
ram-se naturalmente. ' ..
. Neoessàr1amente teremos de vêr
essas causas e. })Or isso, nã.o poderla
mos deixar de dar nossa oob1ão fa
íurâvel ao divórcio. Não ql.l~·c()m o di
vórcio ve~hamos resolver os proo~e
mas do nosso atraso. porque tUdo isso,
Srs. RepJ€sentantes, é conseaüência
do monopólio ds terra. Enquanto hou'"
ver feudali.c;mo dent.To do Brasil. é
claro Que l1averen10s de encontrar essa
situação, mas não tenhamos medJc de
m:.u-ch.ar aberta e !r~lncam~mte pelo
cam;~lho que está traçado di~nt~ de
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nós, que é a ~atninho obj~tivo de en
carar as conciições brasileiras.
. Não podemos. de lnaneíra alguma,
tlca.r a fazer <lbra cle gabinete a dis
cutir dentro de uma Assembléia, com
graves responsabilidades, como esta,
ápenas para atender aquilo que nos
àita o dog;n.a da Igreja, o dogma da
religião.

CQnpree!l!lamos. o tempo em que vI
vemos. A matéria, realmel~te, não ê
constituciona.l,· mas da legislação or
dinária.. Nzo tranquemos, portanto, as
pQssíbUidad~s da solu~ão dêste pro
blema, fazendo passar no projeto de
46' um. dispositivo que, evidentemente.
é rea~ionário, como o do art. 164, § §
37 e 38. .

E' necessário estudar a realidade t:
deL"taJ:' possibilidades para qUe. mais
adiante, possamos ter no Brasil o dJ
vórcio, facilitando o casamento.

Em Portugal. enquanto não se tl
nha estabelecido o divórcio, a .situa
ção era se:nelhante à do Brasil. Ins
tituído a divórcio, cêrca de quatro :.'lo
cinco mil ~asos su=giram de uma hora
para. outra. Mas eram ~a~os que, pc
detnos ã.iz-e: esta.vam à. espera de so
lução, ali ::lelhoJ:', iam se resolvendo
de qualquer maneira porque a l~i l1ão
atendia à realidade. Mas, logo que o
divórcio se t:"&.11siormou em matéria
de lei, que se ve:'ificou? Diminuiram
os divõrcios. D2 qu.atro a cinco mil
~sos, passaram s sessenta e ~t~nta

po!' a!lo.
Na União Soviética, também. qmmdo:

se. estabeleceu o divórcio, milhar'êS e
milh3res de casos surgiram ·repenti.na
mente; rnss eram remanescente.5 do
capitalismo Que h9.v~a sido destruido.
Logo depoís, quando se regularizou a
situação. o divórcio. na União Sovié
tica, vem cllminulndo. porq~e. na :-e:l
lidade, o que o hOM(!n1. aspira é à. mo
nogamia e não às condições. estal;)ele
cld:ls pela opressão negra do capit:l-
lismo. .

Assim ta.mbém, no Brasil: estabe
lecido o cüvórcio, !remes vê: que imi
meros casos surgirão, ttl2S sãoêsse:s
C2.S0S que e~istem por ai encobertos
são êss.es casos que todo o mur~do s~n
te; e grande parte da nossa. pooula
ção sente na própria carne, mas que
3. lei nio quer. encarar. A l€i. como
afirmava, é para vê:- a realidade. ~
vem~s declic.ar-ncs a fazer obra à al
tura d::r nossa époea e qt:e sendo de
mocrática. estude o problema na ~or-

. ma. em que se apresenta e não sõ:.n.en
te busque introdUZi: fórmulas, com?
acontece com o projeto de 1945. Se

mar-eh.amos para. a ,de.mocrada, se es
tamos sinc€rarnente d~votados a re~
peitar a ophl1.ão cie nosso povo e a.ca:'
tar a realida.de. é preciso considerar
que a lit'jUldaç..io do monop611B cà
terra é o primeiro passo pa.ra che
garmos f;l. democracia. a que asptra
mos. M~s também não existirá. de
mo<::-acia, em hipótese nenhuma, sem
a liber1ade de culto, sem. o ~ll samcnt~

civil. - casamento civil sem nennu
ma intromissão da' religião, - sem o
ensino leigo e sem o divórcio. (l\IIuito
'bem; muUo bem. paZmas. O orador
é cumprimentado).

(Durante o discurso do Senhor
Carlos Marighelct, a~sume a 1JTe
Sidéncia. o Sen1wr Otc:ivto ·,2i.lan
ga'beira, 1.° Vice-Prest'ãente) ..

O SR. PRESIDENTE~ Tem a. pa
lavra o senhor José- Varella..

O SR. JOS~ VARELA (Zé D se
guinte discurso) Sr. Presíáente,
Srs. ConstitWntes. sejam minhas pa
laVl"aS bllciais, pedindo permissão,'
com o respeito devido, para acentuar
a extranheza que me cau!5ara não se
encontTar-- ~nn.--C.omissão Con$titucio-
nal,. que elaborouo-projeto·,-umsó__. _
médico, apesar . de quase cinqüenta
constitUintes haverem merecido a.
confiança de seus concidadãos para o
representarem nesta augusta assem
bléia.

E a. minha eD:Ar'anheza é ainda.
maior por estarmos vivendo um pe
ríodo histórico em que os problemas
de maior transcendência soc1.al não'
podem preScindir da opinião e conhe..

, cimento cienti!lco da cIa.:;se médica.
O Sr. Soares Filho - V. Ex." não

está certo. Há pelo menos .um mé-
dico. .

O SR. JOSE' VAR.EI.A - Na Gran
de Comissão não bA nenhum médico.

O Sr. Soares Filh.o - Rá o Dr. MU..
ton ames de Brito. brllharitkolega.
..O SR.. JOSE' VARELA - segund~
m~ informaram, é bacharel. .

O Sr. Brochado da Rocha - Faz
parte também da- C<lmissão Constitu
cional o Sr. Raul. Pllla, que'.é médico.

O SR. JOSE' VARELA -.,;, Também •
memiorm~mqueéb~b~~.A~.
procurei esclarecer~me pergmltando 8.
mais de um membro dsquela Comis
são.

O ·Sr. Plinio Barreto - Foram in
formações inveriõ.1cas.
;'0 SR. JOSE" VARELA (Lendo) 

Nestas circunstâncias, ninguém me
lhor. que o médico...



- 30'1-

o Sr. Dioclécio Duarte - Real
"Mente. ninguém pode conhecer me
lhor o problema' social que o médico.

O SR. JOSE· vARELA (lenda>
.•. d-eve e pode colaborar na. estru
turação da. cartatundamental de um
país. descortinando às novas gerações
largos e claros horizontes para. fel1
cidade l" completo progtesso dos povos
que Querem se organizar.

.' Temos. Sr. Presidente, nesta. Casa
representantes médicos com cursos es
pecializados em Saúde Pública. em
Assistência Social e' em ramos diver
sos reservados a quem deveriam ter
papéis de relêvo na elaboração da
nossa Carta. Constituci~nal nesta fase
de nossa r.enovação democrática. Te
:riam -certamente os llustres repre~

sentantes. cujo espírito se formou nas
pesqUisas de laboratório.s. na rigorosa
.observância de detalhes da fisiologia e
nas virtudes altruisticas que ao con
tato com sofrimento das criaturas
inspira. contribuindo da melhor ma
nefra no sentido de da.r às diretriZes
constitucionais um caráter humano,
do,qual não podem fugir nesta hora.
angustiosa que o ·mundo atravessa
todos os sociólogos e os Iucidos legis
ladores modernvs.

Aliás. é justo proclamar que a
Constituição que aqui estaJIlos elabo
rando obedece um. critério elevado U
vre de estreitas e sistemá.ticas pre
ocupações partidárias. nela tomando
parte elementos dos diversos credos
políticos para atender 'melhor a. ex!
-gênclas _coletivas e situando-se no
plano superior de ver o Brasil orien
tado para o seu verdadeiro e lógico
,d~stino. .

A Carta de 37, táo amaLdiçoada
nesta Casa. por alguns foi mais pre
cisa e mais clara em assunto 'de Saúde
Pública e quando veio para ãiscussão
já. trazia' o artigo 16 que estabelecia
normas para defesa e. 'Proteção da
saúde e o artigo 18 que autorizava o
'Estado a legislar nos casos omissos da
lei federal e em outros casos onde
tôsse preciso suprir as deficiên-cias e
:as falhas da mesma..

,Sou autor, Sr. Presidente, de 25
em.en<1as aó projeto da COnstituição e.
entre eJas, se encontram duas:

A ptimeá'a referente à criação do
Ministério de Saúde Pública, autô
nomo. e a s~unda trata de restabe
lecer os artigos 16 com' inciso 27 e
artigo 18 da Constituição de 37.

Com a emen<b 8iPresentada, obri
gando o Govêmo a crlar o l\finis
:tério de S3.ú-de, estou bem. certo que

teremos preenchido uma. grande !alba.
de or.dem ad1n.1nistrativa. que virá
sabsfazer as exigências hâ mUlto re
clamadas.

E estou certo de que. só com minis
tério único pOderemos executar um
plano de' ação Que venha a resolver
tão graves problemas, cujas câusss
vêm de remotas épocas, assumindo
vero.adeiroo aspectos de calamidade.

-- ~ urgente, portanto. desenvolvermos
.os serviços sociais, os serviços de hi
giene e de saúde Pública em tôcla.s as
suas modalida.des, criando um órgão
amplo e· rigorosamente aparelhado
para, com eficiêru,ja, defender as fu
turas geraçóes e minorar os sofri
mentos das atuais.

Devemos levar a educação sanitárfa.
às cla.<;ses mais desprotegidas. ensi-'
nando-lhes a melhor orientar a exis
tência. dos descendentes com cUid8.dos.
recomendações e conselhos que lhes
assegurem mais saúde e robustez e
uma '\ti.da mais feliz e produtiva.

Redigi nestes têrmos a emenda que
ora vou justificar: Deve ser criado
um Ministério de Saúde, independente
do Ministério da Educação. Fui levado
a fazer esc;a emenda porque nem
sempre os Ministros são médicos e
mUltas vêzes um programa delineado
por um titular úm.eo. prejudica o
outro. PrecisalllOS em nosso pais muito
de eãucação e mUito de saúde; dêsse
modo o Ministro deve ter preferência
por um dos dois problemas a executar.
traçando sem;pre um 'programa que
lhe pareça mais urgente. e mais in-
teressante. .

Quando acont~e que um tituIa.r e
educa.<lor no desempenho de .seu cargo.
entrega a parte de sl:'.úde a técn1eos
no assunto, tudo corre muito bem.:
porém, muitas vêzes êsse ministro co
nhecedo~ de assuntos relativos li edu
cação. pOrém nada entende de saúde
pública e acha que não d.eve ser
orientado por InfluêncIas estranhas.
Nessas condições serão períOdos mi
n-i.c;teriais sàmente de prejutzo para
um assunto que nunca. det"e estar
esquecido.

Estou bem certo de que- será. essa.
emenda toIllalda na eons:!:deração de
vida. Terei que defender esta emenda.
consciente de muito prestar um gran
de semço a um dos problemas que
deve ser encarado com mais seriedade
-no nosso País. .

Pastetu" d!Zía. .que o futuro pertence
aos POV\)S que tenham feito mais pata
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.diminuir o sofrimento hUlJ+SD,o. Ora,
Sr. Presidente,.se nós não procuramos
todos os meios de conquistar uma
situação em momento como êsse. si-
-tuação que nos' t!"aga apare1h3.mento
seguro para. beneficiar de u'a maneira.
mais eficaz as diversas atividades da.
saúde pública. no nosso pais, não es
tamos preenchendo as fínalidades que
o nosso mandato DOS conferiu. Não
me venh:1m diZer que a emenda não
seja de matéria constitucional. Médico
.que sou há vlD.te e três anos, exultava
de contentamento tõda. vez que era.
criado um' novo órgão em proveito de
medidas que salvagua.xdassem a nossa
integridMie física e que viesse ser
WI12. conqUista. em proveito da saúde
de nossa raça. E por que não· ser agora
criado êsse Ministé:l0 que serã uma
cOD,quista há multo reclamada. pela
claise médica do Bmsil, que aguarda

::-- ansiosa o aparecimento de um órgão
que solue~one tantos problemas urgen
tes e graves, q1,Je se possível fÕ5Se por
sua extensão· e complexidMie só por
si exigiam a criação de um. Ministério?
Nã.o é eJi:agero, Sr. Presi<lente, se eu
reclamasse e pedisse um Departa
mento para a solução do proble!Ila da
tuberculose, outro para. a lepra, outro.
paTa a verminose-, outr9 para a sifilis.
outro para a i.n:fâ.ncia e a·maternidade•
.outro de saneamento, e assim por di
ante~ tendo c~da um, especlal:sta, que
cuidasse com seriedade ........de cada um
dêsses problemas, todos de gravidade

-.-extrema. contanto que tivéssemos
medidas produtivas dentro de um fu-
turo próximo. .

Não seria exagero, como disse. se
eu apresentas~e emendas pedindo- De
partamento para. cada. um dos graves
problemas que estão a. reclamar so
lução. A cr.ação porém do Ministério
de Saúde. se impõe, principalmente na.
época em que não se pode prescindir
nem 'dos consdhos médicos, nem da.
orientação dos técnicos em todos os
ramos da. medicina e da. saúde pu-
bUca. . .

Desde a construção -da casa, dentro
dos preceitos higiênicos. a onentaçã.o
dos !rabalbos, de alimentaçã'o, do ves
tir,. dos problemas eug~cos. dos cui
dados da vida. desde a !o~ção em-

. brionária até a j1dolescência, não se
pode hoje dispensar a ação do médico.
Devemos. cuidar dos filhos cuidar das
mães protegendo-as para evitar uma
prole defeituosa. e também cuidar dos
Pais. orientando-os e aç.vertiD.do-os

dos excessos, dos vícios e também 'dos
excessos dos trabalhos no desempenba.
de tarefas incompative:s e exagel'adaS
para a sua saúde. E' a medicina nas
esccl~ que corrige o ensino dos de
sajustados e anormais. regulando tam
bém o hOrál"ÍO escolar e as dema1s mi-
núcias que se !az·:;m necessárias. .

E' Sr. Presidente, conveniente criar
um órgão único que seja orientador
Gos grandes problemas de saneamen
to dos nossos grandes rios, nossos va
les. nossas terras alagadas. para que
nelas não proliferem elementos preju
diciais à. ação do homem.·

Precis:tmos de uma educação sanl-·
tária de nosso povo, em tôdas as cama
das para conseguirmos-1ml· -nfvel -de
v~c.a m~!5 de 3.cõ!'do com a época que
~amo.::; atravessar. Precisamos· de ~.
ministério que trate exclusivamente
dos" assuntos que falamos e também
das doenças transmissíveis, em -suas
formas agudas, de doenças epidêmicas,
de doenças {;ndêmicllS. de doenças ru
rais, ministério que cuide· de xna.n1
comios..-de sanatórios, de reformató
rios, de preventórics,- de ma.terni~des•.
de fiscalização de exercício de prof1s=--
sÓ'es, médico, íarmacêutJ.eo, dentãria.
da defesa. sanitál"ia das cidades marl
Umas, enf:m de tudo que tenha. rela-
çio com higiêIle, medicina é saúde do-
pov~. . .

Nã.o~ negamos qUe muito se tenha.
feito nestes últimos tempos em relação·
ao assunto que ora trato. reclamo-por
uma emenda apresentada por que são-·
diferentes os métodos e os prograxoas
no Ministério único e por !sso é· que
tem r.avido falhas grandes prejudi
cando a marcha do::; programas Esta
belecidos.progrll.m.a de complexidade:
tão ev~dente como eãucaçáo e. saúde.
d1!ícil portanto de tratar anualmente
pelos aspectos inteiraznente diversos e
por sua relevâncill. No artigo 133 à3
ConstitUição .ora estudada, diZ que a.
União aplicará nunca menos cie-lO por
cento e os' Estados, e o Distrito Fe
deral e os Municípios 'nunca menos de
20 por .cmto ela renda resulte.nte dús::
impostos na manutenção e desen.vol~
vimento do ens~o. Ora Sr. Presiden
te. deveria -ter sido logo inclUída uma.
taxa obrigatória para a saúde e eis
porque achei de apresentar ~.

,emenda como medida. radical, dete-r
m1nando completa autonomia, "'no ~
nistério, sendo seu -MiIli.stro espc""..:.aC
zado. evitando obstáculos que apare
cem todos os aLOS nas ex~cuções dos.

.-
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programas. todos graves e de Ul'gen.tes
.providências.

Confio Sr. Presidente e Srs. Cons
tituintes no interêsse que será to~~do,
principalmente por parte dos medicos
que aqui devem defender a saúde do
povo cUjos destinos estamos represen
~do.

Vou passar, S:-. Pres:dente, ao exa
me de outra.' em.enda que é referente
ao amparo ao funcionalismo público.

Sei qu~ alguns Srs. Deputad.os,
apresentaram em.endas relativas ao
amparo à. classe. dos servidores públi
cOS e como não saiba a.té que pento
sejã. êsse amparo formulei ce uma
maneira. decisiva uma que viesse dar
estab1l1da.de aos funcionários inter..nos
e extranumerários. Assim procedi por
~que durante. os cargos acln:tiIústra~iycs

- a mim contmdos sempre procureI m
11uir ·u\) sentido de amparar essa.· clas
se e lhes conceder as reivindicações
que julgava ter a mesma direito.

A emenda é a seguinte: - Sâó con
Z5iderados estáveis para todos os efei
tos, ind.ependente de requisitos do ar-

\tigo 173 n.a 2, os !uncionãorios notn~a

doS sem concurso e, empossado até a
data. da promulgação desta Constitui..;
ção .desde- que tenham fiemonstl'ado
zêlo. aptidão_e probidade no exercicio
do cargo.

O critérlo a.dotado no 0.° n: do ar~
tigo178 elo ante..projeto de Consti
tuição. que considera estáveis os fun~
cloiuirios nomeados sem concurso. de~

po1s de dois.3;nos de .exereicio, pOdel:á
-acarretar senos preJmzos à mataria
.dos servidores públicos da. União. des
Estados e dos Municípjos. porqtt:imto,
a.tualmente.não há nenhum funcio
nário com dois anos de exerdclo, S~
fôr cotisiderada Jl, interrupção de tem~
pc sorrida' em conseqüêneia :3os con
cursos do DAS? que, no seu dema-
s!ado rigorismo, há deixado d~ .a~ro
'V3.r milhares de funcionários Vf~F~aa~':
~te int.eligentes e aproveltável5.

, E. para se aquilatar da,' ca1Ja.cidad~
intelectual, e produtiva de qualqu{'r
suvidor•. torna-se desnecessária. a e:d~.
gência dos dois anos de exercicio que,
alfás. se nos a!igma realmente dem(,f,-
smoo. I

Assegurando-lhes, desde logo, 3,' ne
cessárIa estabilidade, a p:-esente emen..
da vai ao encontr~ da justa asp~a~

~ de tão numerosa classe, rev~s"
tindo·se de um mais amplo e elevado
:alcance social contribuindo para unla
evolução que se iBZ necessária po.r tra..
2tt a. louvável conquista. de tna.ls um·

BEM.. Desde que sejam lugal'~s d~ 9ue
não podem presdnàir as repartlçoes,
não sei l)orque fica c Govêmo nessa·
::.lternativa de demitir e exonerar.
com atos prejudiciais ao servIço pú
blico. Sou pela permanência do fun
cionária efi~:'ente ao trabalho. pelas
garantias que êle· deve toeI' eomo. c~ti
muJo ao cumprimento de suas obrI·
gaçóes.
~ um ato de justiça se l1ssim prOCe

dermos. premi:lnd.o bntos servldol'~::l

públicos que cOnfiam nOs representan
tes do novo nesta hora.s presente. ,

Ora Sr. Presidente, acho que não
devemos em hipótese alguma. agra
var o problema dos deSelIlp~g~.dos e
-por isso apresentei uma emenda. essen
cialmente democrática porque fala em
-proveito de uma coletiview.de, que põe .
seu trabalho em troca de pequenas
compensações que aPenas lhes dão pa.-
ra viver vida modestissiIna. .

O funcionário s€m estabilidade, vive
sempre sobressaltado, intranqüilo, e
nunca ~ esquece d€ sua situação in
segura, portanto não pode prodUZir
tantas vézes como devia. Não me ve
nham dizer que as ~xigêneias dos con
cursos sejam mediàas depUl'adoras
para .Ull1a boa seleção. Os conc'~rsos

. efetuados pelo DASP 'Versam muitas
vêzes sõbre matérias distanCiadas das
!WJ~ões exel'c1das. .acabemos com ésse
regime de burocracia q~ o DASP im
plantou, pois êsse :regime é mIl en
trave ã$ realizaçÕEs ad~ati~as
que düicultam ?.}jenas sem definlr
aptidões, e sem fa~er seleção .dos ca~
pazes. Como prova de que digo. vou
lembrar a realização de UIn cC)ncul'~O
feito de 1944, em ~atal, em. que pre
sidi. r..a. qualidade de l?refeito a pr..
meita prova: de 207 candidatos Ins
critos, muitos antigos funCionários de
diversas repartições, outros rapazes e·
xn~s que se preparam. com a.ntecen
dência foram todos desclassificados.
Ds.! porque Sr. Presidente insurjo·m~
contra. ~stas formalidades, <:;,uc 2.0 m.~1l.
modo de ve~ nada traze.w de p:'017el
to ao trabalho públlco. Estou ~rto

'que .a aceJtaçáo desta emenda. será um.
premio a tanto~ abneg9.do3 que servem
nos diversos departamentos publicas
e que saberão C3.da vez mais empre.3
tar seu concurso e desp.ender suas
energias em proveito de maior rendi~

menta e melhor êxito de suas r~ali
zaçõe5 para 9. admin!stração. . .

O Sr. Dioc7.écio Duarte - E que :-e
velaram maior ef1dência no ser.nço.

O SR. JOSE: V.ARELA - MUito
obrigado a V, Ex.a.

,.
•
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As demais emendas, são de oraem Esta Assembléia. COnstituinte, asso-
jurídica e me foram inspiradas por ciando-se às homenagens que, no ES'
ilustres coestaduanos desejosoa de tado de São Paulo, se prestam à. me
também colaborar para o bom ê.xttt) m6r1a. do grande, d~ insigne paulista.
-dos trabalhos constitucionais. revelan- . nomeou um~ comissão que,. neste m0
do-se dessa arte possuidores 'de ele-- mento, partlcipa dos festeJOS na C8
v2:do patriotismo, com exato conhe- pItal_ do meu Estado, assim como se
-eimento da marcha dos nossos t.'"9.ba- transportará, no próximo dia 7, ~ ~_
lhos. Quero assim Sr. Presid~n,t~. d;ade q~e tem seu_nome, a. fim de'8SSlS
aproveitar o ,ensejo em que me en- tu" à m9.uguraçao ,de um busto em
contra nesta. tribuna que considero a praça pública.
mais honrosa e de maio!" destaque. pa- Comemoramos, Sr. Presiden.te. 1lm&
Ta agradecer e exaltar a inteligência, efemérlde que fala. especialmente aos
a cultura e sobretudo a compreensão legisladores do Brasil. Alvares Ma.-
de solidariedade de cooperação, eorn chado morreu na atividade pol1t1ca e
que ês.ses distintos conterrâneos jul- em pleno mandato de Deputados Ge
'garam por bem enviar-me as referi- ral pela minha então provinc1a..
das emendss que constituem a sin.- " O seu nome se projetou no Brasil.
'te~ de estudo esclarecido, honesto e wrquantl)~--.havia sido Presidente' da
indiscultivelmente frutos de um de- Provincla deSão-Pedro'do Rio Gran•
.seja muito digno de serVir a nação. de do Sul. tornando-se uma das figu_
Deixarei para .d~fendê-las oportuna-. ras que merecem a comemoraçt, ora.
mente nopIC'nano. realizada..

Agora, Sr. Presidente, desejo, an- O centenãrio de sua morte pode
tes de concluir minhas palavras, pe- ser lembrado como data do desapa-
nitencíar-me do engano, não só meu reelmento de um grande brasileiro
como de ilustres cú1egas. inclusive dos (m.uito bem). Dentre outras atlvida-
mem·bros da Gra!1de Comissão, que dés parlamentares do n~ patn-

. '.me .afirmar~m .na~- existir nenhum . cio. salientaram-se as segumtcs fnf.-
médico naqu~le. orgao .técnIco: '--cmtivas-:-de!endeu_ a~~C?l"osamente a

Eu teria feIto a precIsa justiça, aquê- autonomia das proviriClS.S;na-ebama-
les colegas, poré.!ll reitero a extranh~~ eiS. Lei de Interpretação do Atcf' Ad!- ~. - .
~ue me causou o fato de haver€:n Sldo cional. que não passou de uma ca-
mcluidas poucas palavras no allte- moujZ"g,; a. fim de se voltar à época
projeto de Constituição, a. respeito de anteri~r' combatendo êle, portanto,
.saÚde Pública e de ~giene•. quando êsse ~reacionarismo,; defendeu o te-
a C3.r+..a de 37 tinha ma.1S elasten~ e fa- SOlll"O contra as pretensões de Gut-
lava ~s de perto.a ~s 'aSSuntos. lherme Young &Fllho; combateu.

Replto que faria JustIÇ3. a êsse3 co- também o projeto de aliciamento de
legas da. Grande Comissão, aos quais mercenâ..'ios. a fim de serem enga~
~Udí por engano. e que s.ão nom,,:s na- no Exército. que se movia. 1;10 comba-

"Clona.1s que. eu acreditava apenas te .aos FarroupD.has; e."m1tou as qus_
gra.nd~ constitucionalistas, pro~essôl'~S !idades morais, o caráter e':~ bravu-
de direJ.to, .eomo o Dr. Raul Pilla, fl- ra dos grandes campeadores rlogran-
gura por demais conhecida, e multos denses. foi campeão do ~olpe de Es-
outros, também lIustres. que. figuram, tado que culminou com a maiotida-
no, ante-projeto de 'Constitui~e. mui- de de D. Pedro lI.
1;0 bem defenderam os direitos'de todos Assim Sr 'Presidente temos um
:os brasileiros pO~ êles :epr~e~tad~ paulista' que· serviu ao Bi-asn. denoda-
nesta Ca~. (M~.to bem. mutto bem, damente. aqui' 2 'fon:. dos arraJals de
o ora4or e cumpnmentado.) São Paulo na distante e longinqoa.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA - Sr. Provincia do sul; serviu aqui, na en-
"Presldente, peço ~& palavra, pela or- t:io chamada, Côrte. de saudosa. me-
dem. m6ria, sendo parlamentar llustre. c0

mo a.cRbo de demon.o-trar•.O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.- ~T

lavia o nobre Representante. " Envio, pois, à Mesa. o se~nte:
O SR.ATALmA NOGUEIRA (Pela REQ~

ordem) (lO) - Sr. Presidente.· faz um '
século, na data. de hoje, fale<::ia, como OCorrendo. hoje, o centenátfo

t Ge 1 d Impé ' Fr ci&: de morte -de Francisco AlvaresDepu ado ra o no, an"o M....chado de Vasconc...'...... antigoAlvarez M3.chado de Vasconcelos ~,. ~

deputado' geral pela provfncia ele
(*) Não foi revis.to pelo orador. São Paulo e presidente da provin-



...
- 311- ..

Ao dispositivo sàbre Direito de Pro
priedade apresentei emenda no sen
tido de que êsse direito. em seu con
teúdo e lim.:.res, sofra as restrições que
a lei fIxar.

Sôbre os serventuários' de justiça.
se o legislador constitucional estabe
lece que êles serão vitalícios logo, ne
cessário se torna determinar o res
pectivo direito à aposentadoria. Isso
já ..está previsto na legislação ordi
nária de vários Estados; mas. há outros
que nada estabeleceram sôbre a ma~
téria.. Ora, o serventuário de justiça
presta inestimáveis serviços à causa
pública, como valioso auxiliar da JUS~
tiça. Importa, pois, que se lhe asse..
gure li. aposentãdoria.. como comple
mento necessário da vitaliciedade.

Aditei à emenda em aprêço. o am~
paro à classe dos escreventes ju.
ramentados, que' desejo tenham pre·

. :ferência à substituição dos titulares
efetIvos, na forma que a lei regular.

Entre as atribuições dos Tribunais
de Justiça dos Estados coloco, em
emenda ao art. 116, VIII do Projeto,
a faculdade de pronunciamento só
bre a criação de novas comarcas. ou
supressão das existe:1tes e mudança.
das respectivas sedes. Tudo isso deve
ficar a cargo dos Tribunais, para que
os dominadores poli~icos não possam
interferir. suprimindo comarcas, cr1an~
do novas ou transferindo suas sedes, a
bem de interêsses partidári"Os. E' uma
medida que me .parece imprescindí
vel, para maior prestígio da justiça.
estad,ual em assunto de seu direto in
teresse.

Versa. outra, da~ minhas emendas.
SÔbre a permuta e remoÇão de ser
ventuálios de justiça, medida de que
se têm esquecido os legisladores. Ora.
se os juízes podem ser removidos,
desCe que o tribunal por dois têrços
de voto se pronuncie nesse sentido.
i>or que o serventuário de justiça,
qua.ndo serve mal numa localidade,
não pode ser transferido•. de vêz que
se trate de oficio semelhante e com
rendimentos idêntkos? Da mesma
forma se· o serventuãrto quer permu
tar o 'seu cartório com outro de cfí
cios semelhantes, por que não lho per
mitir? E) dispositivo que, a meu ver,
-deve constar da ConstitUição.

O Sr. Fernando N6brega - V. Ex
celência não acha melhor d~~ o as
sunto para a lei de orga11lZZ.çao ju·
dIciã.ria, que s6 pode ser modificada
d.e cinco em cinco anos?

O SR. ALENCAR .tüMRIPE·- ~irn,
mas. desde C!ue o legislador coustttu-

c1a de S. Pedro, brasileiro notá
vel e de largos serviços à. Pátria,
requeiro se consigne em ata a no·
menagem da Assembléia Nacio
nal Constituinte ao insigne par
lamentar.

Sala das Ses..~es. 4 de julho de
1946. - Ataliba Nogueira.

Era o que tinha a. dizer. (Muito
:õem; mU1to bem.)

O SR. PRESIDENTE - Tem s.
palavra o Senhor Alencar .Araripe.

O SR. ALENCAR .ARARIPE;""~Se
nhor Presidente, Srs. Ooxatit.mtes,
~endo apresentado" ao projeto consti-.
tucional vári<\s emendas, cabe-me .0
dever, nêste instante, de vir ·.prodUZ1r
-a sua justificação, notadamente ela
quelas que dizem respeito ao Pod.er
JucUciá..."'1o. ou melhor com a organi
zação do Supremo Tribunal J:"~de':8.1
e com a matéria de sua competênCl3..

-no que se relaciona ao recurso ex-
traordinârio.

Além das' emendas que versam essa
tnatérla, tiveoponuwdade deapr~n

"tar vtLrias outras ao projeto, ~entre

as Q.uais se destaca. a que V1S8. a
isenção de impostos de qualquer na~

"tureza. sõbre proventos auferidos p~-
los jornalistas e pelos que se dedi
cam_ao magistério, bem. como ~bre
tôdas as pessoas pobres, ISto é, sobre
() pequeno criador, lavn.c;.or, com'!, tal
qualificado aquele. que nao po~1U ou
não produz se nao 9 nec~o, .?U
o que não basta, à sua manut~I?-çQ~,

já estando por lei isento de contribUll'
para o ImpOsto de Renda, porque au
fere recursos apenas indispensáveis à
..sua. preeá.ria subsistência.

Em. favor do Município ofereci
emenda no sentido de ter êste direi
to ao 1mpôsto sôbre atos. e negócios
·de sua economia, dos sel'Vlços que 'or
gaDjze e também para que, dentro de

-<:inco anos, não possa ser desmem
brado. e, quando ésse de!membramen
to venha· a ter lugar. nunca se per
mita que seja para deslocar a. parte
de um Municíoio em benefício de
ou~oe sim, eXcepcionalmente, quan
do se tratar da elevação de distrito
-ao município. . .

A finalidade desta medida é evitar
que, por politicagem. em véspera de
eleições, se retire de um Município
determinado Distrito para ligá-lo a
1:lUtro Município, de modo que'o Go- "
vêrno ou senhor ela situação, possa, •
a~: ganhar o pleito no setor onde
êle a julgue perdida.
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cional fixou a vitaliciedade taI::lbé!D.
deve .regular a a:;Josentadorla, e a re
moção como o faz no Que toca aos
juízes. Há a mesma razão.

O ST. Ferna..nao Nóbrega. - O no
bre colega, Sr. Aliomar Baleeiro, tam
bém acha que ô assunto deve ficar
para a orgaItiZação judiciária.

O ST. AZiomar Baleeiro - Dá. mais
estabilidade e dura mais. A Constitui
ção de 34 jâ dois anos depois sofria
emenda. .

O SR. ':ALENCAR AAARIPE
Apresentei também.emenda no sen
.tido d~ qu~ c.s !uncloná,ncs demitidos
antes da Constituição de 34, e a res
peitados quais houve diligência feita.
pela C,pmissão nomeada. pelo Go
vêrno, voltem às suas funÇôes, desde
que a Comissão se pronunciou sóbre a
ilegalidade da demissão e g, conveniên
cia. de reintegrá-los. E' chegan.do, a~o-

- ra. o momento de restaurar os direitos
dos aludidcs funcionários.
. A respeito do caso. cito t:m cidadão
que há mais de vinte ~nos exercia
uma função pública, na Rede VIação .
Cearense. E' pai de !amllia, tem
dez filhos e não dispõe de out1:os re
cursos senão dos· que lhe advinham
do cargo de Agente dessa estrada de
ferro. Foi,· no entanto, demitido. por
falta. de somenos importância, e ten
do recorrido à tal comissão organiza
da de acárdo CODl o art. 18 das ~
posições Transitórias da. Constitui
ção de 34. esta achou que êle devia ser
reintegrado nas suas funções. Reque..
rendo, porém., a reintegração, o dt
tador Vargas apenas despachou: 
..Arquive-se· ... e até hoje o pobre ho
mem permanece em expectativa.. Já.
não desejo, como estabeléce a emen
da oferecida pelo nobre Representante
Sr. Alfredo de Sá, que s. restituição
venha com o recebimento, a que teria.
dire1td, dos ordenados anteriores: pre
tendo, ao menos, se determine um
prazo àentro do qual êsse funcioná
rio seja reintegrado em seu CaTg~, SO~

pena de passar,. daí em diante, a au
ferir os proventos que pelo seu exer
ciclo· são atrlbuidos.
. Registro alnda outra. "emenda, de
J.ainhn. la;rra, sõbre a disponibilidade
ou supressão de cargos rtta.l1c!os, de
modo que 3. C()nsti.tui~ assegure
venc:mcntos integrais aos funcioná
rios afastados de suas atividades.
Quando amparados por aquela situa
ção: .

E em aditamento ao art". 164, § 39.
do Projeto Constitucional propugno
pela pre!erênda ao chefe de ta"J:DSlia.

nu.merosa~ em igualdade de condiçóes,
para o preenchimento.de cargos pú-
blicos. .

Existe uma: emer.dn. de rclnha au
toria, a respeito das acumulaÇÕes re
muneradas, emenda mais ou menos
de acôrdo com a op1n1ão assentada
pela maioria das Srs. Representantes.·
visando a que o exerciclo. do magisté
rio não iigure enb:e as atividades proi
bidas por efeito ela acumulação,· des
de que ocorram horários compativeIs.

Uma emenda: que também apre
sentei - por sinal não saiu pubU
.cadn, c,..rtamente por se haver ex
L:Lavlado - estabelece que é braSl"

-leira a estrangeira ·~tia· com bra
sileiro, qWlnào, pela sua. lei. nacio
nal, o casamento lhe faça seguir a
nacionalidade do marido. Pelo Códi
go Civil de algu."15 pa.íses. a. mulher
o..ue se casa. com estra.ngeiro perde a.
nacionalldade. Ora, se essa. mulher
se casa. com brasileiro perde, pois sua.
nacionalidade e não adquire a do
marido. porque a nossa. Constituição

. nã"d::t--consigna.... nesse .sentido ~
O Sr.. Rui Santos '- E se ·élã.-não.---

qUiser s~ brasUeira? ,
O SR. ALENCAR ARARIPE - Af..

ficará. sem pátria. .
O Sr. Lu.iz Viana - Nêsse parti

cuIsr, permita-me o nobre orador cU~
zer o seguinte: já. no COngresso JU
rídico de 1922, o Dr. Rodr!go otavio
apresentotl uma tese no sentido de
que a nacionalidade da. mulher casa
àa com brasileiro tOsse atribuição da.
lei ord\ná.ria, de acôrdo com o pará
grafo constitucional que permite a na
turalização. Parece. êSse o cam1nl1o
mais justo. A matéria, no meu eJ1
tender, deve figurar na. lei de natura
lização e não na Constituição.

O Sr. Fernando N6lJ'rega - cam1-
~o justo e 16gico. .

O SR. ALENCAR .ARARIPE
Muito beIn. O certo é que carecemos
de legislação a respeito.. .

Sóbre o recurso extraordinário ofe
reci, igualmente, uma emenda." A I

letra a, do art. 74. III,. do Projeto
torna permissível o recurso cxtraoJ'-·
dinár!o tôda a vêz que a decisão {õr
ccntrá.."'1a a·qualquer diSpositivo da
ConstituiçáQ. Acho que, conforme a·
emenda n.~ 752,· por mim oferecida.
em t61 hipótese só se deve admitir o
recUTSo extraord1nâr1o quando a ação
ou ele/esa !e lu:n4ar cliretamente em
dispositivo da Constituição.

O recursO extraordinArio. Srs. CODJ)4.
Utuintes, como 1Je,"n dlZ o ~omc, n.iG
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é um recurso ordiná..."'1.o. 'rem por fim.
- sabemos todos que r..os dedicamoa
ao estudo do Direito - IIlanter a proe
minência da lei federal e a. unidade
da jurisprudênci.a de todos os tri
bunais do país.

Pet'mitindo-se o recurso extraordiná
rio sempre que a decisão seja contrá
ria a qualquer dis;,:~sitivo do. Consti
tuiçúo. abre-se a port:l, paro ~ rm.:lti
plicação do aludido recurso, sem fun
damento plausível.

Com efeito. não há talvez dispositivo
do Código Civil, do Código Comercial,
da legislação ordinária que não tenha
'lualquer correlação com os principios
fundamentais da nossa Cart:i '·Consti
tucIonal. Dai, mterposto o recurso,
com aquêle :fundamento' tão amplo e·
vago, admitirem os Tribu..'1afs dos Es
tadÇ3 que suba à Suprema Côrte, indo
os Senhores Ministros, já sobrecarrega
dfssimos de trabalho, perder tempo
com o exame minucioso de todos 05
detalhes de demanda, ao fim de verifi
car se o disposItivo, ou dispositivos ln
vocados, realmente foram eontrari<l
dos, ferindo, a decisão final proferida,
o têxto constitucional.
. Se a ação funda-se em disposItivo

constitucional, deve vir, desde a en
trada da inicial em juizo, aI:.'imada
nêsse fundamento. se a contestação
se estriba em princípio constitucional,
que tenha o mesmo enunciado com
clareza em um dos seus articulados.

O Sr. Fernando Nóbrega - Podia.
V. Ex.:\. por gentileza lêr a emenda?

O SR. ALENCAR AR.A.1UPE - Poi~,
não'. Vou lê-la por pa...';;es, fazenào a
devida justificação.

Excluí o recurso es:traorc1inário sôbre
literal d!::i~osição de -lei:

O Sr. Fernando Nóbrega - Trata-se
da letra a?

O SR. ALENCAR ARARIPE - Sim,
do art. 81. IV, como matéria da com
petência dos Tribunais de Recursos,
contra. cuja. criação ~e pronuncio.

A êsse respeito, a minha emenda
teve fe1úmente o apoio do Instituto da
,Ordem dos Advo~dos, quando o mes-'
m.o versau a matéria, em suas lumino
sas sugestões. Para. conhecer de re-

. curso extraordinário. com tal funda
mento, em regra. () j':i1gadol" vê-se na.
-cont1n~ência de ter,~ecess1dadede des
c"': à. ailállse d9s.4Uestões de fato con
trovertidas, o que, por si, transformaria.
dito recurso em melo de reparar in- .
jcstiças. , .,'_(

Eis aqui as razões em que se este1a.
o aludido Instituto corroborando o
nosso desautorizado modo de ser:

.. O caso da letra a - decisão
cont.ra literal disposição de lei
federal sôbre cuja ap1ic~ção se
haja questionado - apresenta vá
rios inconvenientes de ordem prá
tica.' Em primeiro lugar, é de con
ceituação difícil e incerta. o que
tem levado os presidentes de tri
bunais dos Estados, em regra, a ad
nútí-Ios 1ndistintamente, eIlcami·
nhando ao SupreIno Tribunal Fe
dem:l uma avamnche àe processos.
acolhidos em ínfima percentagem.
Além disso. põem em prejudicial
instabilidade, durante longo tem
po, as decisões definitivas dos tri
bunais de segunda instãncia, oca
sionando, na hipótese de provi
mento, düicil e ruinosa restaura
çâo da situação econômica criada
pela decisão recorrida.. Ocorre,
mais, que o. viclaçs.o elo tú'Cto legal,
do direito em tese, pode ser repa.
,rada por meio àa. ação rescisória. E '
considere-se. ainda, por fim, que
as decisões contrárias li literal dis
posição de lei muitas vêzes podem
ser objeto de recurso extraoràiná
rio com base 110 inciso relativo' à
divergência de interpretação. Pou- -

.,.. cos sao, mesmo, os recursos ex
tl"~rdinãrios interpostos com fun
damento apenas' na permissão da
letra u." .

o Sr. Fernando No'brega V.
Excl:1. quer que haja recurso extra
ordinirio quando a parte fundamentar
seu direito' em dispositivo constitu
cional. Infelizmente, não posso acom
psnhá-lo. em tal modo de ,opinar, por..
que não é a ação que deve ser funda
mentada no dispositivo constitucional;

'a sentença de que se recorre é que
deve, violar cllspositivo constitucio-
na!.

O SR. ALE:NaA...~ ARtARIPE 
Recebo, com prazer o aparte de V.
Excia.. e esclareço que se não ,fór in.
vocado .pelo autor, ou pelo' réu, um
princípio constitucIonal. naturalmen.
te.... o julgador não terá. de se pronun
dar em consonância com o mesmo, ou
contrariando-o e assim não há" de fa
to decisão sôbre matéria constfttlclo
nal. O pronunciamento há de vir da.
discussão das partes, como consectá
rio natural da provocação dos 1nte-,
resUldos.
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o Sr. Fernaiulo Nobrega - Estu~
dando o caso. pode o juiz violar prin~

cipio constitucional; ai vem o recur
so extraordinário. Acredito que a. Co
missão tenha procedido desta. manei
ra, porque quis criar o recurso extraor
dinário moldado na violação da Cons
tituição para o Supremo Tribunal, e
criar o mesmo recurso, quando a lei
federal fósse violada. para os tríbu
'nais de recurso. E' a anoznalia de re
cursos para dois tribunais.

O SR. ALENCAR ARARIPE - A
jurisprudêncin abundante do Supre
mo é no sentido de só ser admitido o
recurso extraordinário. em tal hipóte
se, quando se fundar diretamente na.
Constituiçã.o; se é indireto ou im- ,
preciso o fundamento, díHe não co~
nhece.

Quanto á letra lób", do art. 77. m,
concordamOs com o projeto.

Relativamente á letra "c". depois da
pala.vra "Constituiç.ão", acresceDtamns.
as expressões "ou de lei federal."

Dã-se. assim. a reunião da letra "c"
do n.O m, do art. 77 do projeto, com
a letra "c" do n.o m. do art. 81, do
mesmo.

O Sr. Fernando Nobrega - Neste
caso. V. Excia. acaba com o recurso

. extraordinárlo para os tribunais· de
:recursos, tribunais intermediários.

O SR. ALENCAR ARARIPE - Aca~

bo. Explicarei: sou terminantem.ente
. contrário à .::riat;ão de ditos tribunais.
O .Supremo -:;:'ribunal- ~:::que deve ter
elevado o número de seus 'membros;
e, como hoje está dividido em turmas.
Julgará; por uma destas. as ações em
que a União seja. parte. interessada.
Os Juízes de direito julgarão em pr!~

meira instância, e c Supremo em úl-
tima iIlstância. •

No tocante ao recurso extraordiná
rio. o que a minha emenda preliminar
mente estabelece é que s6 seja admi
tido. quando o Caso fõr de revista, de
pois de interposto êste recurso legal.

Ora, a revista. sabem todos os ju
ristas desta Assembléia, é o recurso a·
ser inte....-posto quando existem duas
decisões inteiramente contrárias•. pro~
feridas no mesmo tribuna.!. pela sua
coletividade, ou por - alguma. turma.
Por que. pois. fazer subir UDlS decisão
ã. suprema. instância. quando o pró
prio tribunal. em recurso compatível
com as SUhS atri~Y1ÇÕeS. ainda pode
reformá-la? Quando. portanto. o caso
!Ór de revista. dever-se~á !)rlmeiro uti-.

,/

lizar êsse recurso. e, depois da decisão
nela proferida haverá o recurso ex
traordinário para o Supremo, se no
caso couber.

O Sr. FeTTuln,do No'brega ~ Neste
ponto. estou em divergência com o no
bre orador. Acho que é matéria. do Có
digo de Processo. da qual não devtmos
cuidar agora, na feitura da Constltul-
ção.

O SR. ALE."'iCAR AÍt.ARIPE
Quando o legislador.trata do recur
so extraordí.ná.rio, a. primeira coisa que.
deve t::r em Vista é a necessidade de .
desafogar o Supremo Tribunal FederaL
onde existe uma montanha de autos.
que cada dia m.ais se'·avo1Uma. Que
se ver1f1ca, entretanto, de referência.
ao recurso extraordinário? E' que de
90%' deles o Tribunal não toma. conhe
cimento. por não ser caso.

0=8., para que continuarmos com as
mesmas normas, encarecendo a Just1ça.~

,tornando inutU o reeurso, quando po~
deria ser, concedido apenas para ca
sos~os, certos, e, portanto.
útil? ~.._- -"

Observo que há também o' recurso
e..~traord1nár1o de deeisóes da Justiça
do Trabalho 'que 1nfrlnjam dispositi
vos da Constituição ou violem a coi
sa julgada. A tal respeIto. adianto po
rém. que já existe legislação; parece
me que' dela tratam os decretos que
I'egul9..:n as atnbuições do Conselho Na
cional do Trdbalho. Just1fica~se o re~
curso em aprêço, em tal hipótese por
que a cousa julga.ca. é lei e. como tal.'
reconhecIda.. não pode ser invallda
da. sem. que se abra nova ,jnstâncla.
para conseguir o seu prevaleclmento.

Se o Supremo Tribunal Federal é
a cúpola do' Poder Judiclár1o; caben
clo-lhe defender os pnnc1p1os cons
titucionais e assegurar a preeminên
cia das leis federais. logo,' é natural
que não podem' prevalecer decisões.
atentatórias a~ estatuto fundamental,
mesmo quando proferidas por uma. Jus
tiça. de exceção. como a. do Trabalho.

Passo. aq;ora. 8rs. Constituintes, a
tratar da organização do Supremo Tri
bunal Federal, de acOrdo com a. emen
da. que apresentei.

Antes de ver&ar diretamente, o as
sunto, tenho de aludir aos chamados
"males do regime.... bem como. ao
sistema de freios e contrapesos que lhe
são peculiares. .
. Há muitos anos. pr..n~ipal..nente de

1930 para cá, atr:ü a opini~.o dos ho- .
mer.s públicos do País a questão rela~
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t1Vs. à hipertrofia.. do Poder Executivo
- ê:sse mal dos males do regime pre··
sidencial sob que vivemos.

Diz-se. COIU razão. que tem havido
exagerado alargamento da órbita do
Poder Executivo, de modo que o Pre~

sidente da. Repúb~ca tarDou-se, a bem
dizer, um déspota. em tõrno do qu~l
giram, como meros satélites. as de
mais poderes.

Af1rn1a-se, com sobrada razão. - e
:toi repetido desta tribuna, não sóm-cn
te na Constituinte de 34 como agora,
- que o Presidente da República. for
ma, com. os presidentes 105 Estados,
mna ollgarquia, cujo poder pessoal é
lSóberano, absoluto, incontrastável.

O Chefe do Govêrno Provisório, em
1933, em Mensagem dlr:gjda à Assem
bléia. acentuou, em frases que des~jo

fiquem registradas no meu dlscur.so,
&se estado d.e predominio...,sistemático.
do Executivo:

"Com -absorvente predominância
do Executivo sôbre os demais po
deres. falseou.-se o equilibrlo ine
rente à estrutura do regime. O
COngresso era p::oduto de um
processo eleitoral'profundamente
7Jiciado, e··os seus -membros, com
raras exceções. não representavam
a (1)inião nacional, mas a vonta- 
de tLos oligárcas. todos criados pel3.
mesma máquina t!e puro o.rtiffcio,
11UJ1l.tada pela fraude, e coligados
na defesa de 'Utt1a politica de la
17OTi'tiS'tMs pessoais, que se exer
cia., às ,vêzes. escusamente, e
sempre à revelia dos interesses n.3.
c1ona!s. Fechado num circulo de
JD.t~s restritos que se confun- .
cliam com os da pequena minoria
iDstala.da nas posições governa
mentais, o Poder pÚblico tornou-·'
se, aos poucos. a1J1,eio e impermea
'Del às e:rigê1%.cias :)ociais e eco~

'JU5micas da Nação. Ad"õeiu-lhe. em
conseqüência, uma situação de
desprestígio e de. isolamento. Es-

·pessa atmoSfera de L'ldiferença
separava da politlca profissional
as fôrças vivas do País. Renovara
se. afinal, o diSsídio cZássico entre
as aspirações 'Vitais da nacionali
àaãe e a orga~ção do Estado,
aberto. dtsde a Independência. e
que poderia ter encontrado' solu
ção no advento .da República.. A
reação tinha. ele 'Vir.. ineV1tavel
IDe:l.te. Fon,m-lhe primeiras ma
fti/estaçáes.. as revoltas de 22, 24.

Da! por diante, o mal estar e a.
hostilidade do Pais a semelhante
estado de coisas revelam-se cres
centes e ind:sfarçáveis".

E acrescentou, o Chefe da Govêrno
Provisório, que as r·evoluções d.e 22, 24
e 30 tiveram, tôdas, seu motivo, seu
fu-'1damento, no absolutismo dos go
vernos àa República e dos governos
dos Estados. Foram as intervenções
indébitas, foram os estados de sítio

. ilegõ.is, foram as conspu!:caçõas do di
reito de .voto, foram os d·;;srespeitos à.
justiça, foi tudo :550 que fêz inom
perem as revol~ções de 22, 24 e 30.

A Aliança Liberal, movimento me
morável nos fastos da história' políti
ca do P:lfs, tinha como lema especial
"Representação e Justiça". O mani
festo democrátic<) lançado. então, pele>
grande prõcer republicano Assis Sra
sil, também trazia. no frontispicio \)

. mesmo lema: "Representação e Jus-
tiça". .

Por sua vêz. o então Tenent-c. hoje
General, Juarez Távora. figura de tão
elevada eÀ-pressão na politic::l.. na cul
tura e na democracia nacional, em seu
livro, "A Guisa de D~~poimento", jâ
cIarl:l't'a. :J.rdorosamente pelo díreíto
do voto.

A fim üe que deixasse de ser um
mito, uma ficcão constituc~onal, a di
reito de représentação, já se batia,
aquele intrépiào militar com justa.
eY'1.!tação cívica, para que se liber
tasse '" justiça. das pelas e das in
terferências da política.

Desta. tribuna. I') emérito republica
no, Deputado Raul Pilla, e os Depu
tados José Aug--usto, Gomy JÚr..i.or e
A.rn.3nco Pontes. salientar:un, há pou..
co, os males do reg:me. dos quais se
destaca o exagerado poder do chefe
do Executivo, ao qual julgnm mister
opõr freios e contrapesos.

Falando à. imprensa. nesta capital,
o DI'. Osvaldo Aranha. outra. figura
de grande realce no mundo político
brasj}eiro. mostl'Ou-se concorde com
tais opiniões, af~ando, sem reserva.s.
em cllvulgada er.trevista à 1mprensa
que, "ao envez de exag-arar os pode
res do Executivo. se '3.~Ui. esti'\resse.
como reprecentanté- da Nação. trataria
d~ contrabalançá-lo com o parL'Unen
taris~o, sem chegar propriamente a
êste. (i) mal'do Bras1l- diz S. Ex.a em
continuação -'- tem sido, cemo mostra.
a e."l:periência. o excesso do poder exe
cutivo, po5.s o atual regime presiden
cialista é quase totalitãrio".
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Os tr-e:os ou contrapes·os, como sabe
mos, visam conter a ação ilegal de
um Poder mediante a interferência
de outro. O Legis1a~i"o, por exem
plo, contém as ileg&lldsdes do Exe
cutivo, jã chamando o respectivo che-'"
!e à responsabiliàad~, já negando
aprovação a atos. como sejam nomea
ções de cônsul~, embaixadores, ,mi
nistros do Supremo T:ibunal Federal.

. que. dependem de seu assentim-ento.
Em 1934, cllscut;u-se, no Congresso.

com grande interêsse. quaiscs males,
quais as causas precípuas do desequí
librio da vida governamental do País.
Então, em memoráve:s discursos, aqui
proferidos, os notáveis jur.stas e WJ,r
lamentares Levi Carneiro e OdUon
Braga, demonstraram, de maneira pal
pável, que o.mal do. regime procede,
sobretudo. primeiro, _da passividade
do congresso; segundo, da falta de um
bom sistema eleitoral.

Pergunta-se, agora: a hipertl·ofia do
Poder Executivo procede do uso do
próprio regime, ou é· resultado dos
abusos praccados no exercício dêsse
regime?

:::: Vários constitUintes. notadamente.
os Uustres adeptos do parlamentaris
~o sustentaram, desta tribuna, na_
,atual legislatura. que o mal provem
da. própria natureza do pnsidencialis
mo.-Para chegar-se a esta conclusão
.é preciso, desde logo, adm1tir que no
Brasil houve a prática do presiden
c:aUsmo. Entretanto, o Que. de fato.
se verifica é que em nosso País.nunca.
se praticou o presidencialismo de.acãr
do com os fundamentos estabelecidos.
1nicialmente, na Constituição de 9I.
Regime presidencial· ·sem voto e elei
ções livres, não se con~be: ora, até
1933 não tinhamos assegurado gará-n
t~as para os· sufrágios p01Julares, e. as
sim, ainda mantinhamo~s em desuso,
neESe particular, a aludida 'Constitui-
ção. .

Até 1930 no Brasil, como já disse.
o cUre1to de representação era uma.
ficção. Quase tôdas as eleições eram
feitas a bico de pena, e os reconheci
mentos se processavam a bel prazer.do
Presil:lente da República. e dema.is do
natários .da situação. Logo, não foI
o uso. e, sim, o abuso do regime pre
sidenclal o que produziu os males sob

. -os quais ainda. hoje vivemos.
Agora, -é tempO de indagar. 5enho

res ÇollStituintes: há. regime de go
vêrno que, por si, seja bom. ou mau?
Pa.r~e-me que não. Todo regime.

já dizia. Aristóteles. pode ser pro
vàvelmente bom ou provàvelmente
mau. .

Quando estudava direito 'Constitu
cional tive de consultar, mais de uma
vez, o compêndio da lavra de um. dos
homens de maior erudição no norte

• do Braail-o Dr. Tomás Pompeu de
Sousa BrasU;e êle, realmente uma no
tabilidade no assunta, ensinava que
não há forma ce govêmo que. por
si. seja boa ou má.

Há formas de govérno que se cos.
dunam com os hábitos, (lS sentlm~n

tos e a mentalidade de um povo; que
produzem sua felicidade, enquanto
que outro póvo,utill2ando a mesma.
forma de govêrno, já não colhe os re
sultados esperados.e noutra parte (lb
tidos.

O Dr. Levi Carneiro a. cuja auto
ridade muito me honro de recor
rer, por se tratarüe um dos lumina.
res das letras jurídicas no país e um. '
decidido patriota, teve a oportunidade

-de.-d.izer desta. tribuna, em 1934:
"E;-'preclSô, pór-conseqüên~.--

que, sem exagerar a parte da cul-
pa. de cada um, não atribuamos
a textos constitucionais infiuên-
eia. exagerada. Mesmo porque tal
exagero envolve a pressuposição
ingênua e perigosa. de que um
texto constitucional, qualquer que
s~ja, possa·dar a uma. nação como
esta, afligida por graves e difíceis
problemas, a soluçã.o desejada. por
todas. Não acreditamos, nós que
.aqui estamos empeDhad(ls ·na ela
boração da. Cana Constitucional,.
que possamos plasmar. em texto
de lei,. a forma salvadora, Infa
lível, e mdependente das vicissitu
des e dos homens que o manejam
capaz de levar o Brasil, segura.
e tranqüilamente, aos seus altos
destinos...

Em recente e mui fundamentado
artigO incerto na "Revista. Forense"". o
mesmo notável· jurtsta repete a de
monstração exaustiva de que o upro_ .
blema. político não depende sõmente

-de uma ou maIs leis, e que as leis.
tôdas as leis, s6 por si, nunca o re
solvem'". E acentua: "O que mais
importa., o que dá, aos textos legais
feição deff.n1t1va.. é o espírito com que
os homens de govêrno, institUições .
e Cidadãos os apliquem."

A êsse tempo, em 1934, a Deputado
Morais Andrade teve OpOrtunidade de
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.dizer que não compreendia como se
pudesse agrllhoar determinado regime
de govêrno às bondades ou às mal
dades que efISa forma OU êsse regime
possa ter provocado, pela simplíssi
ma razão de que podemos ser felicís
simos numa monarquia a1:>solutamfmte
autocrática. e ser in!eli.zes num regi-
me democrâtíco. .

Srs. Constituintes, como vimos, o
regime de govêrno vale pelo que va
Iem os homens que o executam. Já
diZia Poincaré qu.e não dev'emos es
perar lançar numa Constituição a
perteição que nór mesmos não temos
dentro de nós.

Instituições pecteitas - escreve o'
notável comentador João Ba.rbalho 
só entre homens perfeitos.

Desta tribuna o Dr. Gabriel Pas
"Sos, conhecido jurista, cujo nome de"
clino com respeito e admiração, jã'
teve oportunl~ade de Salientar tam
bém que de nada valerão as leis que
vamos vct~ se nã.o forem exeCutadas
com espírito de patriotismo, com a
preocup:lçii,o de fazer valer seus dispo
sitivos em tôda sua compreensão.

A solução definitiva de nossos pro
blemas, ·Srs. Constituintes, depende
sobretudo da tra.nsforma.çã.o do es
pírito coletivo-peJa-expansão da cul
tura nacional, para a. preparação geral

..,.. do hom:ml: tê-Ia-emas, quando che
garmos ao estádio da sublimação da
consciência cívica, através o alarga
mento da instrução.

l'Tão creio que se possa modificar o
nosso meio objetivo, sem a préVia

. transformação. cias mentalidades que
têm ele impn](O!oni-Io; nem as forma.s
de govêeo que possam sobrepor a.o
conteúdo da civilização' que lhes serve
de substl-ato.

O regime pres'idencial que adota
mos, poderemos melllorá-l0, aperfel
çoâ-lo, antes de tudo pela prática da
democracia. de que. cumpre aos go
vernantes dar os melhores exemplos.

Se êstes agirem com decoro, com
-austeridade, com singeleza, o exemplo
há de frutificar; mas. se os Chefes

.de govêrno, nãt' tiverem honestidade
e dissiparem os dinheiros públicos, ou
permitirem que outros os dissipem:'
se êles forem os primeiros a usar dos
processos de mistificações e desma.n
-dos; se os governantes não tiverem a
austeridade prec1sa no exerclclo de
suas funÇÕes, de modo a se imporem à
confiança pública e ao respeito de seus
concidadãos: se os Chefes do Estado
não usarem -da necessárta s1nge1eza
no, desempenho de sua atividade, não

será. assim, sem essa prática. continua
da e permanente da. democracia. que me
lhoraremos o nosso regime, que o
presidencialismo se afirmarã como a.
forma de govêrno capaz de felicitar
nos.

g .preciso que nossos homens públi
cos' atendam, sobretudo aos supre-

. mos interêsses da nação, e não se dei
xem levar pelos pendores am1gue1ros,
pelas inclinações da politicagem, pelas
solicitações dos correligionãrios exigen
tes e inescrupulosos.

As razões graves de Estado. os m
terêsses ~upremos da. coletividade, as
ambições n,aciona1s, o dever, a lei, 
eis ai o que deve ser o lema intangivel
dos que querem realmente exercitar a
sua ação de governantes dentro das le
gítimas práticas da .democracia,.

A organização do Supremo Tribunal
Federa.l, conforme eMenda que a.pre
sentei, baseia-se nos principias que pa~

50 a enumerar.
Propugno pa.ra que o Supremo Tri

bunal Federal tenha o seu número de
11 membros elevado a 15, a fim <le que
possa exercer as funções cometidas,
pelo projeto constitucional, aos Tri-
bunais Regionais. .

Sou dos que acham que os seus
membros devem. ser a.ssiJ:n escolhi
dos = 2/3 de advogados militantes, e
1{3 - vejam bem, Srs. Constituin
tes. pois esta particularidade é do
maior interêsse para a Justiça - e
môrmcnte para os pequenos Estados, e
1/3 de wembros dos diversos Tribunais
do Pais.

Tive em vista, com esta.: sugestão,
abrir porta para que, amanhã, um
membro do Tribunal de Justiça de
Pern~-nbuco, por exemplo, um magis
trado notável como Cunha Barreto.
possa aseen~er ao Supremo Tribunal
Federal; um juiz ilustre, corno o ;los
sul o Tribunal do Rio Grande do Nor-
te. o Desembarga.dor Seabra Fagun
des, possa ingressar na suprema ins
tância. Exemplos como êsses encon
tramos nos diversos Estados, que pos
suem.luminosos jurisco&-ultos de notá
vel saber, homens de ca.ráter ilibado,que,.' - .
a não ser por êsse meio. jamais atin-/,:-:
girão a suprema instância. desó.e qUf:'

. pr.Jvaleça o principio de que o Pre·
sidente da República tem o arbítrio
absoluto da escolha.

O Sr• ..Fernandes Távora - V. Ex.1I.
permite lfi:n a.parte ?

O SR. ALENCAR· AItl:r.RIPE
Com prazer.

O Sr. Fernandes Távora - V. Ex."
não prec1sa.ria sair oc. r~c:ssfJ·.:::~ t·~do.
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•
cujo Tl'lbunal de Apelação conta com
De.,cmbnrgadorl's do alia cultura e de
envergadUrR mornl, no grnu mal$ ele
vado.

O SIl., ALENCAR AnARIPE
Estou Int('lram~nw de Rcórdo com V.
Ex.'. Não quis cllAr o Ccnrt\ por se
tralar do meu F.st:tdo 1.1\. rcnhncnte
no nlto cenâculo da lustlça, cxlstem
mnglsll'ndos rnpazc!. dI' honrar o
mnls cl~\'ado Tribunal do pais.

N:l cseolha dos 1I1(-1I1bros do nu
premo Tribunal Fcd(~rnl cst,j. o n:)
górdlo dns medIdAs para conter os
nbusos do Executl\'O.

Enl(lnde-se que o Presidente da
RellúbJlt'.l deve contlnunr n tlomcl\
10:'1. n seu nrbU1'lo.

Om, S1's. nt!urc~cut:\Ilt<'~ se se
condr.tll\ o nrbftrlô, o cxcrsso de fõr
~l'\, o cx:\gerndo pOl\~r do Presldt'nle
d:t HcplibllrA: Se o ntnlot In:tl do re
Almc pf!'sldenclnl rl.'~lrle secundo to
dos cnncunlCtnenlc n1:lrdclnm, na
hlpertrorta d:J Po~lcr F"ccull\'o, como
\'a1l10s entrcgar n l'5se po.ler a com
p(\.~I~ão do Supremo l'I'\\)ullnl F{'de
ral. o maIs rlr·vadC' trllmnal do Imls,
o Interprcte d01; Inlerpretes do noss!\
COIl!;llt\lil;'~lO !' das 110S5as 1{'ls, o rrl
buna I sob cuJa églrle se abrIgam to
dos os no:;:;os dlreHos, c Cjue C o Su
premo p:\Iâdlo de no~s:\s lIbr.rdndes? I
Nilo é Ilossfvcl Isso, Sr5. Constituintes I

Ao tempo dA CO:1~t1ttlln!c de 34.
o DI'I}\llrrll ) Dr. Le\'I Cntl1clTo Insls
tlll. dehnltle, com fundnoC's motivos,
prlr,\ Clt!? SI? t1rass~' do. nrbltrlo do
)o;xccull\'o fi nomcacilCl rir MinIstros
do Suprl!mo Trlbuml: e o Ilustrado
Dr. Josb Fcrrrlrn dr SOll5a, atuol Se
11 n"t1 (\1 p('lo Rio Gmm\( do Norte. f'
Itlslgne Pro[í.'f-S01' de Direito, formou .\
t'cu Indo, plC'ltcfllHlo se acabasse com
scmclhanto Jlrl\'IJ~:t!(l,

F.stlJt~.:-1 com Intrr,;~!t(' l\ questão, c
nrlflfltl(,! n (:IICllS~f.,.., tI Avnda l\ res
pclto em 1691. qUAnoo José flfglno,
Anfllóllulo CAmorn e out tos legls\ado
r!3 C:c alio rnrtc, bntrralll-Se com
Ardo:' para que se 11{ll' drsse 1\0 Pre
sld~ntc '(b Rep\'IbHrn mAis éss/! poder.
C'(ll(l~nn~1] l'm S\II\S mi\os uma MOla
poderoslssJma contra as pr6prlas
Inslltulções,

QIII! rcslIHou dnl? O Poder Legls
la 11\'0, como n(Jrmnvfl o grnlllle Rui
DnrlJO:in, aliado sempre (10 Executivo
cm leMas ·as c.xlgblclas c solicitações
a$. mais absurdas l=nnclonnva, Invn
r({trrlmentr. as nomeaçõr-s de f\lInls
l1'Os do Suprclno 1'rlbunrll Fl'd('ral,
\!m 'dos Atos mais Importantes, de

mnls RUa 5lgnUlcnção. que pode bnlxa:r'
o Presidente dn RCp1ib}lCll.

Alegavam, pnra Issc o perIgo dl\
ollflArqulA judlcllu1A. Mas, que peri
go, meus senhores, se OB lrlbuMls do,"·

Estados, estão ai, todo o dia, indican
do membros' pata sua formaçÃo e O!l
Oovérnos dl' Estado fR?cndo I\S no·
tnl'açõcs de AcOrdo com AS listas trl
pllcl's por êll'S fornecldns? Ati! ngon.
1\0 Invés de mal r::sa prátlcA trouxe
benc[/c1os lncnlcull\vels para o pres
tfgIo da jus l!~l\,

O Dr. Rnul PIII\ t~ve ocaslClo de
nf's(!vcrnr JU5t((1c:-.nllo emendn Ofcrc
cldn no m(!smo sentido, que no Ulo
Grande do Sul n pro\'ldêncln da ('seo
lha de dC3e111bar~'1(lor~s pdo Iltóprlo
trlbunnl tcm dniio os mrlhorl's rf'5ul
tnelos. No Ccani, ntrslo, tem dado
ótimos rrsuHados,

O grande Jor,o D:trLnlho d11. 1l<oS
se\1S "Comentários" n Constftulc;~o
de 1691, que l'J:11 polltlca nl\o se anell\
rm bU3c!I cf!' q\!lJm rns, procurnm-! c
COi~1S l'osslvcls {' nr!".tIrl\!i,

Os Govcrno3 rio:: En ~HI(lS 1101l1C3
\'om i\ sua vont:tct~ (Ir dl'l;emb~rgadn

l'e5, hoj~. só o~ c~~olhi'1ll dcntro de!!
sa II!;I:\ ttlplJcc o:crreldn i\ sua con
fi'krr.ç"o p(!lo Trlbunnl. Os juizes de
(liNHo siío nomc.1cfos desta mcsn:n
formn.

Por que 5Ó o Supremo TrlbuOl\l
1-'edernl, só o RUgusto e sober{mo In
terprete do no~o Dlrello Constitucio
nal Ilã de contltwllr sob o JURO <Ia
{loUUca dominante, do~ senhores .10
I~{jvern'). Fob o llrhl!rl!J sl~lemMlco 110
Pre~!llcntc tia R'!pú\lllcn. no ql::\1 eles
11' \I'!huna, os oradGT['!> de 3-1. como
(I~ (te nrorn. alrlll1l('~j torl()s os 111:t\C'!
(:II~ nos nfllrcm e Cjuc Jâ nos l~

,'aram a dl\'ersns revoluções?
O Sr. DoTor de ti Tldrndc - A

Co\)slltulção exige II aprovação do
S(!ll:ldo.
. O Sr. lo'crn-.ndo Nó!lreqrt ~ Nilo hA
~ssc arbflrlo.

O SR. AJ.f':NCAn AnARlPI~

Qallllto l\ Il~ro\'at;~f) CIO Sl"'llIdo qua(1
Inlrlrir minhAS ~on!ilder:tçõ['.s InvI)o
('rmlo l\ lição do ~:f1Tldl! rcpubll~t\n(1

Dr, Assis nrnsll. qUAndo Ilqu\ se
m!< nl!estoll nrdorow partidário ,:IA
rom!)leta s~narn\{!o da Júsllçn dn po··
J{t.!rn.

Os julzes que !;:' nomclem. os JlIi·
1CS Que 5(' cnstlguNll os Jlllus q\IE '
H! cOllcl."lnm IIcelll;a<:. os juizes qllE!
se I'posrntcm - dl?la nqll~lc J):uln
m('llt:\f. O~st'Jo que rlquem reglstl'l\"
do~ no meu dlscursl' as memorA\'elw
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. pnl:wrns cnt~o llrOrcrlul\S pelo IIUSi.
t1'e repubUc.atlO Assis Brasil. .

O Sr. Ftrnandel Tdvora - Estou
de pleno Rcôrdo rom V. Ex.' SÓbre
ê3te ponto; pola acho que quanto
mais araslndo esll\'L!r do Poder Exe
cutivo II (orma~1io do Poder Judlclâ
rio mrlhor sem patl\ 1\ Nação, porque
~s3e Poder é Que deve renlmente ser
Ilutônomo e livre; sem cstn auto
nomia do Poder Jmilclárlo sereUlOS
tiUllpre escrl\vos do Poclcr ExecuU
vo.

O SR. A.LENCAR ARARlPE 
1.1ulto ~m. RUI, o grande, o Inco
mcnsurAvel Rui lJl\tbosl\ dh:tn definin
do o po(ler do 1illptNllo, que llle é,
Inconl('."lAvelmentc: .

"O derrndelro arbltrlo da cons
titucionalidAde dos atos do eon
g:esso". o "grande Trlbullal da
Pederaçno (Jltrll sentenciar n01l
casos suscitados enhe a Unll\.o e
0.\ F.st...1dos c, em derradeira Ins
tância, nos pl~\los debatidos enLro
03 atos do (Jovêrno. ou os atos
leclslntlvos. c a constl tulçlio", o
.. Juiz supremo e Irre1:otrlvef da
Slla competencla, IlSslm da dos
outros polifas do Estado: quando
t-le se pronuncia. ! 5un dtcl.tAo
consmJe, definitivamente, a lei,
e a mais LHa lei do pnls".

O 8r. João Mangabeira, fi seu tur..
no o dcscrc\'cu como: .

.. O gr.lmle órgáo pollllco, de
cUJos II restos depfude multas vê
zes a sorte da Nação". e Levl car
neIro cognomlnou-o "a jóIa das
Instlluçlóe5 Tt'pubJJcllnns". maJs
b('1:\ da.. criações dos conslHuln
t!'s de 91, a malr alta gaTan\l"
dos t1lreltos dos cidadãos."

Tenho aqui IIlll estudo complelo
~õbre n (JI~ cU!;sno da .rnal~rll\ riA
Constltul~do de 9J.

L..'1nll'nto Pl'Olllr1d:lInente nlndR qlle
os ~'OI~COS Imtnntl's de QUc dlspollho
niLO IM p<'rmltnl1\ ler ns oplnl~
emltljas ('nUlo por AnfU6qulo CArnalu
c JO.ié Hlgino. Jllrlsl.tls c polftlcw
di! J~'nom(l, UI) pais. verdadeiros pro
{ctn••, pÍtfqllC o que lllcJi anunciaram
e I~o:;lcrlorml'nt(; \'UlrtCrullOO, com t.6<U
n prer1hfio, lol que n nomrnçáo de
MjJ)J.~lr03 do 8111Ir(>",u Tribunal t1cacla
n:\G mãos Prc~ldente dn República,
Ilnm ~rcsí'n~ar M'II~ amigos e os urao
l!('.'J f:r.tt\cfQ5 <IUC Ih~ deram nuniero
e)cTlldo de f']cltorl'l>.

Com efeito, os AflnlatrCl.\ do 8u
premo Trlbunal &1)111 .saldo dOI M!nl!
t~Tlos (' dA Chefia de Polio,•• Q'" doi
Tribunais dor. Estados de Mlnaa Oe~
rala,"~' de '8ão ~uto, que>8em~~ Vl
nMlm dltttndp~o~. bAlt~.dti pólJ&léA,
nac ona." .

.QURnto no., 'l'rlblllll\l& "0& Al1nUos
do norte 116 Dle COIl.t!' lerem (lln)tchto
apenas um - o mnjnentc Wh,l.,tro
Pedro dos 8nnlos do Trlb\uua) \In
Bahln.

De nenhum outro Trlbuoal do OOl\e
h·nho núUcla de um d~embl\rlPdOJ'
(lU lIuslre Jur15tn aproveitado parti
l's!a Rita COrle de- Ju!lIça,

Rul. Stlllpre o gr:mdl'. Rui I\I'-'\\e
matizou t..11 slstcrnl\, (Ioando d1ase co
mentando a l1olllcaçâo do 11hú!\lro
P. Mlblell, que Q.ntr n6s ".taIUQ~

Il\'c$lldos a ver l\ mais nUa dlgnld!\de
Judlclt\rla da União converUd!\ rm
"pôsto de tlcesso pllt~ ehefi., dI' PO
lIcla ll , e s:tllrnlou "o (Jrbftrfo t O tI'.'s
lel.lO em que cnlTt' nós CClTrt o t.TCf
cicio ~s$a lun~ao delll:Qda ptku dua,
autoridades. .

0" erros do Judlclirlo, lA procl:\"
mou desta Trlburll (~vJ Carudro,
('Tocedem J)TlncljJa!rnrule ,dM mó, 110-
11Il!aç3u IJIltR o SlIJ'retl1o. .

AInda é do grande Rui a seguLnte
aflrmatlv:'l, quo val~ a p(lnn Trib
bar:

"O poder executivo ~ un'R ~~
mldltalfllrl\ colbtda b IhnitBdn
muito mCriOJ ptlo corro 1('(I"/lt
Ih,"Ó. ~c'l cutnpllcJ habltllol, do
que pelos cihueJ f1 Ireloo CO'MI'
tuC'fonab da fudlto. t'm\J(\m O
rxecuth'o j;tJs o erário,', o IlJI.trC'lho
a~mlnlstratlvo". .::
-- E' nos Trtb\mnls ncenhm o

glorlo~o palndlno (L'\ de:OIocmcln
. ,.btn.:!llclm que tcmero ~ trcm!'w Ot';

MCl!l'dotl's da JnaculnbUh';ul!' n>
. pUblk:\t1l\",

Procede lambém do exlmlD mH\re
~te conceito Il\llldar:

_ "O prcsldendnllsmo nflo undo.
como não tem, 05 ',tIOJ c con-

, trapcsoJ (to go\'érno parlarJ1entar.
virJa' n dar na maU tTcmfTJda 10 ,
ma do absolutismo•. no I\bsolutb~
mo tumultuárIo e Itrt8ponsávtl
das maiorIas legl!IAtlvl18. dR! mnl
Udôcsllnônlrnl\l e dl\& mt\qulm!'
de torturas, Ml 06 dlre"os eupre.
mos I1Q~ IndivldOOli e da I>oolç
dad~, liubtra'c!os pela OoraUhJ~
çAo no alCAIl~t dai· aglt.aç~ea to-



renses, TUú1 tifJe$se na justiça o
asilo de um santuário impene
trá'DeZ"•

Carlos Maxim t nano, comentador
máximo do nosso Pacto Fundamen
tal, sentenciou concordemente:

, "O Supremo protege os direitos
individuais e a própria Lei Su
prema contra as paixões da ma.1o
na parlamentar e o arbitrIo do
Poder Executivo·'.

Vale a pena atentar nas pondera
çé\es de Ba.I'balho:

"Confiar ao próprio poder jucti
ciârio a. nomeação de seUS' mem
bros não' seria mais acertado?

Não dever ao govêmo a nomea
çãó õu acesso é sem dúvida. para
o juiz uma condiçáo de indepen
dência.

Apenas receia tão notável comeJXl
dador, c;:ue se chegue. com essa fór
mula, à oligarquia judiciá.ri.a. Se, po
rém; o Supremo Tribunal organiza
lnna. lista de três· membros - a. qual
bem pod~ ser de maior número; se
podemos tomar dependente de apro
vação do Senado, a essa. nomeação
feita pelo Presidente da República;
se,· por outro lad.o, se recomenda
que dessa Suprema Cõrte de Justiça
façam parte dois têrços de advo
gados m11i.tantes e um têrço de de
sembargadores tirados dos diversos'
Estados do ps.is, está vt:;to que desapa
rece o !lerigo de oligarquia. Nos E?s
tados. me-lhorou-se a vida e o orgam.s
mo judiciário, po:-que. desde a Cons
tituição d~ 1934, como conquista me~

morável dos revolucionários de 1930,
a Justiça passou, a organizar-se por
si Pl"Óp~ a nomear os membros elos
seus Tribunais. a conceder-lhes licen
ça. a regular-lhes a aposentad9ria.
E' conquista d~ extraordinário valor,

. que· .não devemos desprezar. Vamos,
agora, fortalecê-Ia, tirando o Supreml)
Tribunal da tutela do executivo.

DiScutindo o projeto constitucional
de 1934, que adotava. emenda idêntica.
mais ou~menos à Que apresentei ao
projetc 2.tual, o Dr. Levy Carneiro
teve ensejo. de ~:
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"vai ser mantida a faculdade do
presidente nomear livremente os
Ministros do Supremo Tribunal
Federal, no momento mesmo em
que se estabelece que o Presidente
da República não poderá mais no
mear. por sua livre vontade. ne
nhum funcionário administrativo
do ma.s baixo grau da. hierarquia".

Ora, a Constituição esr..abe1e<:eu que
toda nomeação será feita po. concur
so: quer se tratie de jub. de Direito
ou Municipal, a nomeaçâo vem sen
do feita pOr proposta do Tribunal de
Justiça. Entrc::tanto, a nomeaç;lo des
Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral, o intérprete-má."dIno de nos5.'l.
Cartc. lVIagnn., a que~l cg,be coibir os.
excessos do executivo e do legisbtivo.
ficarã, se prevaleeer o principio endos
sado pelo atual ?rojeto, como ílcC?u
em 34. à mercê dos caprichos u3te-

E ser ele escc>1hido pela mesma máticos do. todo po:ieroso pod2l' c::::.e-
eornoração para onde vai entrar, cuth"o.
ou •por quem dela faz parte, por Não sei corno se possa dizer que o
quem tem o dever de zeiá-la e 1UÚJ ......-r.eg~e presidencial pecou por falta.
a quererá desmoral~da pela ad- de frêfo.,,;··que.êsse .. regimE falhou por
missão dos que não a h.onram, essa 8,usência de contra..peso;--e- COInO- .

.é uma: boa condição de acérto da se recrL."lline ou condene o presidencta.-.
nomeação" • llsmo porque nêle, o Pres~dente da Re

pública se toma. um de!5Pots., um ar-. .
bitro sistemá.tico e, no enr.anto, se Quel
ra. ainda uma. vez, dar ao m~o mais
poder, mais fôrça., mais autoridade,

. como no C2,SO das nomea.çõ~dos mem
bros da mnis alta Côl."te de Justiça da
Nação. (j}Iuito bem. Mu.ito bem; pal
mas. O· orador é. cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE - Tenho so
bre a mesa o requer1m.ento de autoria
do llustre Representante Sr. Atallba
Nogueira, que vou submeter à vota-
ção. .

Os Srs. que aprovsm que1raJn le
vantar-se. (Pausa>.

Está &provado.

Tem a palavra o senhor Antenor
Bogéa.

O SR. ANTENOR BOGSA - ar.
Presidente, oradores dos mais brilhan
tes vie:-am a esta Tribunal justificar
emendas e examina:r o Projeto subme-
tido a plenário. -

Alguns dêlp.s elog1~ o Projeto:
a maJ.orta.. porém, lhe fe? act!rbosata
ques, rigorosas críticas Declaro aqui
Que me filio à corrente dos que cri
ticam o Projetõ E' que- êste, a meu
ver, não corresI>Onde il competência.
daqueles que o elaboraram· além de
misturar ma.térias. o Pr·...Jeto consubs
tancla uma . lei elástica e a.nal!t1ca.



-321-

quand.o pre!er1vel seria que ela fOsse
sintética.

Conf!ontand.o-o com as Cartas
Ma&nas de diversos países, v-smos quã.o
longo é o Projeto a que me reporto.
Parece que os seus ilustres a1J.tores se
inspiraram na Constitwção Cubana..
uma das mais extensas que conheço.
Enquanto a Constituição francesa dês
te ano apenas conta 127 artigos, nosso
Projeto contém cêrca de 312 dispositi
vos. entre artigos, :oarágra!os e al1neas.

Da.i. eu declarar que o considero
defeituosíssimo. Apresentei-lhe cêr
ca de 47 emendas e, conquanto não
possa justificá-las' no total, pela ca.
rência de tempo. desejo expender al
gumas considerações em tôrno das
que penso fundamentais.

O preâmbulo não é perfeito, visto
como os a.utores do Projeto, pretensio
samente, se julgam sob a proteção
de Deus. quando, 2,. meu ver (e mi
nha emenda é nesse sentido> devia
se invocar sua proteção, implorá-la..

. Eis .porque a meu Juizo. é bem mais
preferivel ao precelto ali· contido a
emenda Aureliano Leite. se bem que
classifique o substantivo "bênção",
por S. Ex.a emprega.n'Cio. um tanto in
completo, preferindo eu -, "prote
ção. lO

O Sr.' Volor d.e Andrade - Tam
bém não concordo com a forma. indi
reta proposta por' V. Ex-. , no mel}
entender desaconselhável.

O SR. ANTENOR BOGl::a - Éfe
.t1vamente. alguns autores e gramá
ticos são contrários a essa forma, mas
obedece ela a um estilo Ungufstico
clássico. embora gerundieL
. O Sr. Campos Vergal - Queremos
ser mais realistas do que o próprio
rei. Nem R Constituição do Va.tica
no ostenta. em seu preâmbulo. invo
cação a Deus sob aspec~o algum.

O SR.. ANTENOR BOGÉA - Acon
tece que a maioria dos Srs. Repre
sentantes é constituida de catóUcos. .
razão por que prevaleceu o espirito
católico no preàc'bulo. Meu ponto
de vista é que os autcres fie. PrOJeto
não andaram .bem pretendendo estar
sob a proteção de Deus, proteção que.
entretanto. segundo me parece. ~ de
viam invocar ou implorar.

Em relação ao art. 3.°. n.o V. tam
bém tenho uma emenda.· ~. cUspo-·
sitivo fala na permanência. no pais.
de iôrças estrangeiras. Acho. a ex
pressão "'permanecer" demasla.da., a
:eenes lhe a".1uzamos o advérbio "tem-

porà.riamente." Por que permitir es
tejam em nosso território tropas e&
trangeiras permanentemente? Repuw
isso um abuso, um excesso da Uustre
Comissão Constitucional. Daí sugerir
ininha eme::lda se empregue tambem.
o advérbio "temporàriam,ente." E co
migo pensam outros Srs. Represen
tantes' inclusive o nobre colega 6e
Ilhar Afonso de Carvalho, mais radi
cal do que' eu. pois entende que só
em tempo de guerra essa ~anên
cia se justifica. também temporàrla
mente. Quanto a mim. acho desne
cessárlo haver guerra: seja em que
época fÓr. se as Nações Unidas en
tenderem, por uma questão de poU
tica de segurança intema.ctonal. que
devam vir para o Brasil tropas es
tl'angeiras e aqui ficarem por um pe
ríodo qualquer, sempr,e temporário,
mesmo sem luta armada. isso podemos
tolerar.

Achei no Projeto um tauto perigo
so, àirei mesmo - uma monstruosi
dade - a parte em que se isenta -;te
prisão os individuos sujeitos a mul-
~. .

(Lendo) 7" "Não bavel1,\ prisão
por divida, mult38 ou custas, sai
vo o depositário e a proveniente
de obrigação alimentar. na forma
da lei. t. ~

Em relação à matéria penal. o ar
tigo é um clli:late: Com efeito. nessa
matéria. se aplica às vêzes multa como
sanção e. pelo preceito, a multa não
terá qualquer conseqüência prática.
Quando se aplica a multa a um in
frator solvável e êste nâo a satisfaz.
converte-se a multa em pmão e. na
hipótese do Projeto. não st: poàe C::.zer
a conversão. O mdlviduv t. mul~do,
não paga e n~ sofre 'p"mslidad-e. .

No Códit;o Pen,al, há vários dispo..
sitivos que cominam pena alternati'u,
de multa e prisão.

Ora. quando o juiz.fõr aplicar lSan
ção B. um individuo. em vez de esta
belecer a multa, pre!erirá a prisão.
porque sabe que a primeira não ted.
conteúdo práti<:o. E assim se criará
para o infrator, o criminoso. um ri
gor que a. lei não devia' inspirar.

Em matéria de contravenções. temos::::; .
17 delas cuja punição é 3. multa; pelo
proieto. nenhuma poderá ser sancIo
nada dá.qui por diante. ApUcando ~
1tüz a. pena de multa, esõ;a não pode-
ri ser convertida em prtsão. se o in
divíduo não satisfizer o pagamento
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pecunfl\rio estabelecido pela Lei das
Contravençõu Penais.

Tnmbémo projeto dispõe que o Juiz,
1105 cnSOll omissos, Julgue pur li nnalo-

gi~ ml\t~r19. penal, é olltro-pÍ-lí1CIPIO
. Que merece 35 maiores criticas.

ti: ponto ,1llCUICO, neSSI\ mat~rln, que
nAo h" cr me, nl\o hl\ pena sem lei
qne defina RfJuêle e estabeleça esta.

"Nulum crlmen slnc legc; nulla poe·
nA. slne legc" - principIo vitoriosa
mente defendIdo por Feuerbach. .

Entrebnto, o projêlo estabelc<:e que
nos curos omIssos, e pode havê-los, 
o julr. recorrerà à analogln.. e apllcluà,
I)Ortnnto, pena ndo prevista tiO Código
Penal.

Alguns autores brasileiros são fn
vornvell; à I\nalogla em mntllrla p~.
nat, como TobIas Barreto c Robert(l
Lyra, Toda via, outros crlmln:lllstas,
em grllnde maioria, são :lontrAilos aI)
principio anâlogo, por que conslll,'1
I\mea.ç8 ao'direito do cldaelno

Fllturllmenlc. UoJ Brasil, poderemos
ter legislação nova, prescrevendo san
ção contra os que pretendam subver
ler a ord~m social c comprometer a
soberanIa do pais. Se essa lei con
tiver lacunas, poderemos aplicar pc·
nl\s aOi Infratores, por analogia, o que
II l\bsurdo. ,

No tOCAnte ao artigo 127, número
xJI, t.Ilmbém apresento emenda.
. O projeU> estabelece que os. funclo·

JlI\rlos que Impuserem ou conllrma
rem muitos nlio terão porcentagens
sÔhre elM; no entnnto, silencIa no
tocante dO funclol1l\rlo que autua o
oontrlbulnte, com essn omissão, o au
tUilnw lerá dlrcUo l\ porcentagem,
Sou contra Isso. Entendo que nenhum
funcionAria deve t.er direito no pro
duto de multa· que fOr Imposta ao
contribuInte.

Conhcçe casos em que agent('s fls
ca,1s ~m fclto verdadeira "Indústria
das ll1 ultns" .

O Sr. Dolor de Andrade - Todos
cOllhC(:emos•

O SR. ANTENOR nOOÉA - Não
e&tou f!l1-cndo acusação à digna classe
dos flscall de consumo, mas o fato ê
que existem funclom\rlos que fazem
das multas uma Indústria, Conheço
por exemplo um caso em meu Estado,
em que o fiscal de rendas, Indo a uma
localidade, multou quase todo o co·
mêrclo, que se sujeitou n pagar as
multo8, por nAo recorrer para l\ su
pt"rlor Instrmcla. E o lIscal. ao deIxar
!\ locnlldade. calculou que la rc<:eber
dinheiro PlUa adquirir um apartamen-

to. tal o volume das multa.! imposta.,
aos contribuintes.

O Sr. CampoJ Vergal - S. V. Ex.·
permite. direi ainda que a fl.scallzaçflo
deve ter carâter mais educativo lia
que punitivo.-Q SR. ANTENOR BOOtA - Per-
feitamente.

O Sr. Dotor de Andrade - ExlstClm
cIrculares do Mlnlstêr10 da Fazellcla
\'Mlas vêzes expedldl\s nesse sentld'l.

O SR. ANTENDR BOOEA - Pelo
que dl!>põe o Projeto, é Imposta a
multa. sem que o contribuinte \'eJB o
dinheIro que paga encamInhado aos
fins competentes, para a Fazenda; em
\'êz disso. scn\ r~parUdo entre o f1S(:o,
e o funclonârlo autuante: e dai o ~s
t1mulo Ilara tais funcionários. Minha
emenda, portanto, visa evitar n "1':1
dilstrla das multas."

Entendo. também, que o traba1l1c
deve s<>r obrigatório, e não (acultl·
Uvo, como s(' depreende do Proje te
constitucional. 011. êste: "A todas t
assegurado trnbalho que posslbl1!U
exlstên<:\n digna."

Acho que a Constituição deve estl\
b~l('cer que o trab3lho ê comoulsÓ!'lc
uma \'ê], qlle se pune a ocIosidadE'
como contrnvençfLo penal. Por come.
gulnte, é multo mais lógico que SE;
InscreVa, na Constituição, êsse precl~l·
to da obrigatorIedade do trabalho.

O Sr. Dolor de Andrade - Qual a,
modalidade de punição que V. E~,II

recomenda nesse sentido?
O SR. ANTENOR BOO~~A - Jt.

existe a Lei das Contravenções Pen"lu
que pune a p'closldade. no artigo f.9.
Logo, o Individuo ocioso é crlmlnmo,
ou melhor, - é contraventor. Justa"
mente por Isso, estabeleço que o trn,·
bnlho.i! obrIgatórIo, como consequên
ela lógica daquêle dlsposltlvo penlll

Tllmllém julllo que o ensino primá
tio fleve ser ohrh~nt6rlo. umn vez ~1I'~

é crlm... deixar sem RJ:slstêncla In':e
lectual os menores. crime em que !n·
correm os seus Tespons1\'cls. pelo u ..
U~o 246 do Código Pen3!. ~sse pre
ceito flue proponho se In~crevn n',
Projeto desUnR-5C fi Incrementar n,.)
DrlHil1 a tost rurno prlmMln. Toclo~
Aqui ::nbem llerCf'llnmentc do niune
tO (\ ~ilusl Retor de arntrnbetos exr~
lenl!'s no t.errltór1ó nnclonal. Até 01;0'
rn. não hÁ rnl'!o cot'rclth'o parn :\
Instrução Ilrlmdrla e só tornando-,l
cxprnssnnumle obrhmtórln é que 110·
deremos reduzir l\ lcgli\o de anatrR
i'clos do BrM'lI. os quais em vez de
decl'C'sccr, l~nrNC que têm R\lll\entn
do.
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Rã também um preceilo no Proje
to que ~stnb('lcce que o "cstrangcl
ro" nocivo no 13rnsU, pode ser expul
so. 1\11\..'1. (1\1(\·.'Ie ~ no "estrangeI
ro, sem referência Il -estrangeIra".
Pode ocorrer fi hlpót('sc de l\uc um..'
esttllngl'lrn. no Brasil. se lorne no
clvn aos nossos lntel"~ssc:\, e, pelo pro
Jeto. nno f! pO:'i~I\'cl n S\1B expulsA0
do território llnclonn1.

O Sr !Jolor de Andrade - E' In
tel")lTelnção lllulto restrltlva a d~

V. Ex.'.
O Sr. Tolcdo Pita - "EsLrnllgel

ro" não c-ülllllTeendc Jl\ os dois sexos?
O SR. ANTENOR BOG~A - Diz

o parágrafo lÍn\ro do arL. 160:

"O OO\'érno Fedem! podt'fl\ u~
J)ulsnr lia t('rrlt6rlo Melonn1 o CS~
Lrnngclro perigoso ti ordem \>lÍ
blten 0\1 llocl\'O nOS Interesses IlB
elonals. salvo se, cnsado com bra
Blletra. tellhn fllho, brasileiro
nato, na depcnd~ncla da ec0110~
mia paterna."

O S,. Llcurgo Leite - E' questão
de rcdaçfio.

O Sr. Tolcclo flfta - Mas ó restri
tiVA R InterprC'tl!çií.o.

O SR. ANTENon nootA - E'
restritiva 1\ cX\1re."5[\o "ostmngelro
cas:ldo com brasileira". Pormnlo, a
hlllót~sc {:. 156 para o homem, ,nAo
p:un l\ mulher'.

VV. Ex.·s. hÃo de concordar comi·
go em que. se Mr ulIla. estrangeira.
n/lo se IJodcrA Aplicar ~5Se dlsposl·
Um.

O S, Llno ,lfacllado -- V. !::x.A lem
Inteira ra7,ãO.

O Sr. Df'Jl0r de Andrade - E' 'ques·
tl\o de ll1f;llhornr n rrdnçlío.

O sn. AN'I'ENOR BOO~A
Acho melhor Ampliar: QUAlquer es
ll'nugelro. homem ou mulher: Assim,
proponho n o;egulnte redação paro .1
6rt. 160. ll11râgrnfO único:

"O estrangeiro que se tornar
J)('rJgoso à ordem públlcn ou no
cJvo nos lnterils.o;es nacionais po·
der" ser expulso do pois, uIvo
se, tendo cÔnjuge brasileiro, hou
nr filho, brastlcho nato, na de·
pcnd~ncfa ccon6mtcn do primei
ro" .

E li6 {\t'ssn mnnl'lra. leremos dnda
poderes no l('gi~lador, de modo surl
cll'"te, prlrA cX\lulllnr homens ou mu·
Ihrrrs c~lrnnRclras que nno convc..
nhnm nos nossos InLerêsses.

O Sr. Dotor de ilndrade -. A mu
lher estrRngelra ficaria sujeita l.'I
mesmas penalidades. PerleUnmcnoo.

o SR•. }.NTENOn 'BOGltA 1.. O
pl'ojcto também manda afKl\nlznr. de·
fesa llePllu\I\cnle contra os eleitos dns
ll~as lia nordf'st{', e, em todo o pais,
conlm OS efello:! das inundações lnr
tlgCl 3. 11.° XV •• Dt\vemos lazer wna
eUpse. suprimir R cl<prcssl\o "na re
w-l\o nordí'ste" para dar no })lojeto
rctlo.ç(\O mais aml>\n. Se é somente
no nordf':;t(' que 111\ s~cn. nlio prccls:\
n Conslltulr;oflo tcCrrlr·sc l\ essn pnr
t!! gcogrnffcí' do pais. Agom, se tll\
oulros lugates em nosso território em
que também aparece êsse fenômeno,
é Injusto não liC fazer uma refer~n·
<'iR fi ~!('S.

Não ~ minha mtenção praticar tn
JusUll'11 contra n nord~stc c ncho Que
o lIustrc representnnte ccnrense, o
Sr. Pnulo Satl\~ató. com Quem jà con
versei sóbre o assunto, uflo f;Ctl\ con
tn\rlo t\ mlnllA emcnda. porque é dlll~
M!':ltl\·o que beneficia lodo o pais.

O Sr. Paulo SaraslIte - Ud emenda do
51'. Nestor Dpnrte, a ês..o;c rcsl>cllo,
que atende n todos os Interêssl's: não
Ilem em Ilordestl' nem em norte, mris
em Eslados nUngldos periOdicamente
pelas sêel\s. Essn emenda pnrn('c que
satisfaz plenamente. & falAssetno$

.em norlc d.o pn[s, Incldlr[l\lnOS no
mesmo defeito. porque, pela dh'lsAo
geográficA, Estados do JlQrte sAo o
Parã e o Amazonas, onde nl\o existe
st-cn.

O sn. ANTENOR DOOltA - Per
feitamente,

O ' projeto de 'ConsUluiçl\o: em seu
nrUgo 61 diz:

..o Presldenw da Rep\'1bllca scrà
submetido 8 processo e Julgamen.
lo, depois que a CAmara dos Depu
tados d~lnrar procedente n aCusa.
ção, pcrnnte o 8uprento Tribunal
Federal, 1105 crimes comuns, e,
nos de responsnbllldade, pcrl\n~ o
Senado Federal. ,:

Acho que deve dlrer·se "nos crimes
comuns, e nos funclonals"l A cxpre~
sâo é melhor, estando mais conforme
com 11 técnica Jurldlco-pena). Assim
oorno dl.l!cmos ,crime comum, Ctimll
ttllllll1T, crIme eleitoral, devemos tam
bém dizer cTlme lunefonal. Em todos
êles ê C011\UIU tl Indagaçâo da Nrrs
pollsabllldadc" do autor. Se nAo tl
"rcspol\S~\'cl" pelo crime, 0110 pode
~r puntdo. Julgo que devemos tro
car "de teSIJOnsabllldade" por -'un-
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donal" , porque, dessa maneira eVita
remos expressão, por assim diZer, ob
seleta.

O ilustre deputado que me antece
deu na tribuna, O· Sr, Alen<:a.l' Ara
ripe, referiu-se à emenda que apre
sentou sôbre os tabeliães. Sou de pa
recer que êsses serventuár10s devem
ser melhor protegidos pela Constitui
ção Federal, assegurando-se-lhes o di
reito de aposentadoria Em alguns
Estados já estão amparados. A maio
ria, porém, omitE> qualquer providên
cia em relação a êles. MUitos enve
lhecem no serviço sem se aposenta
rem. Julgo que a Constituição. em
bora jã muito elástica, muito anall
tica, .deve também .:iossegurar-lhes um
preceito salutar. garantindo-lhes o di
reito à apOSentadoria.

O Sr. Lino Machado - Já bâ emen
da nesse sentido.

O Sr. Ac!elmar Rocha - t:les Já
têm, aliAs, vantagem sôbre os outros
funcionários, porque começam como
vitaUcios. .

O SR. ANTENOR BOG~ - Mas
não têm direito à aposentadorIa.

O Sr. AdeImar Rocha - No entan
to. é uma vantagem.

O SR. ANTENO:a BOGEA - Mas
há concurso para isso. Submetem-se
a provas antes de Ingressar no cargo.

O Sr. Lino Machado - Estou de
acõrdo com V. Ex.a. A emenà.a é mui-
to interessante." ~ .

O Sr, AdeZ1T'./.tT Rocha - Os demaIS
servidores públicos, mesmo nomeados
em virtude de concurso, demandam
certo tem~ de funçáo para gozar da
vantagem dada de inicio aos tabeUães.

O Sr. Dolar de Andrade - Os ta
beliães não tem, prõpriarnente, venci
mentos. 8eI1a preciso, pOrtanto, dí

, gamos que concorressem para uma
caixa especial. E' uma situa-ção "sul
generis" . __ :

O ~SR.. ANTENOR BOGEA- Com.
efeito. Pode-se fazet isso. O que
não é justo é que o Estado os deixe
abandonados .. No Distrito Federal as
sim não s.conteee, mas em várIos Es
tados do Brasil não existe lei nenhu
ma nesse sentido - no ~ranhão,
por exemplo. .

O Sr. Lfno Machado - Já se "faz
isso no Distrito Federal. como V. Ex
celêncIa salienta. ,".

O SR. ANTENOR. BOGti - Per
feitamente. Mas sou de opinião que
flgure na Constitui;;ão um pr~to
geral. um dispositivo nesse :;.e~t:do.

Eram l?stas, em resumo, Sr" Presi
dent~, as emendas que desejava justi
fjcar, embora pAlidamente.

Em relação às demais. deixo de fa
Zê-lo, po:-que são numerosas e o tempo
n:io !DE' baste!'fe ?ara êsse objetivo.
Estou certo. porém. de que, com o es
fO~o dos bons l>rasileiros, t.eremos
uma Const1tuiçã·o"à~Sllt~rados nossos
foros de povo civilizado =-u.ma" Cons
tituição que nos coloque na posição
de gente democrata, amante da n
berdade; Constituição da qual- se or..
gulhem não só os presentes e os nossos
contempOrâneos. mas, também. tôdas
as gerações do Brasl1 !'U.~uro. (Muito
õem; muito bem! Palmas.}

_.OJ~D~\lI J?() DL~

ContInuação da di:c'..l~EoID1i<:a·~o

requerimento n.o 30, de 1.946, aoltCitando
ao Poder Executivo informações sôbre
o andamento das realizações empreen"
didas em. Alagoas pela Companh19. ID
droelétrlca do São Francis<co ,autor1
zaca a organizar-se -pe!,) Decreto-Ie1
n.o 2.031, de 1945.

Discussão única do requerimento m1
mero 136, de 1936, solicitando a. nomea
ção de 1nna, com1ss§.o de parlamenwes.
para examinar, com ursência.. no local,
a situaço do pOrto de Santos, São
Paulo, em face dos últlmosacontec1-
mentos. -

]j~cussão única do 'requeti:nento nú
mero 48, de 1946, so:tcit.a.ndo 1n:torma
ções do Poder Executivo sô13re B. apll
cação do art. 19, do Decreto-le!. que
·instituiu o Fundo Nacional de Proteção
à Infância e bem. assim Sôbre o:;dis
positivos da Constituiçã.o ce 1934. re
ferentes ao assunto.

Discussão única do re<r..lerimento nú
mero 22, de 1946. solicitando informa
ções ao Poder Executivo, por 1ntermÉ"-.
dia da Ministerio da Ju~t!ça. e Negó
cios Interlo!'es. sôbr-e pagamento de
gratificações .a juÍZ.es eleitorais nos Es
tadOS e aos preparadores das eleições
de 2 de dezembro último.

Discussão do requerimento n.o 46, ac
1946. pedindo se consigne em ata. voto·
de· regozijo pela chegada do primeirc
trem, cotlduzindominérios. a Volta Re
donda.

Discussão única do requerimento nú- .
:nero 44. de l~, solicitando sejam en..
caminhadas ao Poder Ex.ecutivo ·suges
tões sôbre medidas·a serem tomadas
para d~be1ação da crlse eeonOInica.

Discussão única do requerlmento nú
meTO 62, de 1946. solicitando informa
ções ao Po?er Executivo s6bre as m-e-
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dir:1a.& tomadas ou a serem tomadas com
relação ao problema dos nossos ~a!lS-

pOrtes marítImos. . . .
Discussão úDiea do requenmento nu

merô :!:lo de 1946, solicitando que a.
Mesa. da Assembléia oficie ao Prefeito
do Distrito Federal. solicitando SU..9.S
providênc1as junto à administração da
Compa.nhia Light and Power, a fim de
que sejam tomadas várias medidas qu~

benef1c1em o serviço de transporte de
passageiros de bondes. ..
Discuss~ única do reque:1.mcnto nu

mero 63, de 194.6, requerendo seja su
gerido. pela Mesa da A&embléia ~o
Poder Executivo, o estudo e construçao
de duas pontes sObre o ric São Fran
cisco; um& ligando Juazeiro. no Est.a
do d& Bah1a, a Petrollna., em Pe-"'"Il8.m
buco; e outre., neste último Estado, em
Jatinã.

Diseuss.l'í e tbica do requerimento
n.. 46, de 1946. solicitando medidas
do Poder E::ecutlvo, tendentes. a mo
bilizar todos os recursos e meios de.
t:'8l1sporte disponive:s nos Estados dll
R!o Gra.ILde do Sul, Santa Catarina e
Pa.raná, para dar vasão ao escoa~ento

da. sa.fra do milho; e concessao de
prioridade para o transporte de ce
reais das zonas produto::as aos centros
consumidores.

Discussão ún1C5. do requerimento
••0 42. de 194.6, pedindo a inte:-ferência.
d& Assembléia Constituinte ju..11tO ao
Poder. Executivo pa:-a que seja con
sid~o 'fá.!1d.o para os próximos
pleitos estadua·s e municipais o alis
tamento voluntá1.1o sob o qual se rea
liza!'8.m as eleições de 2 de dezembro.

Discussão única do requerimento
..o 6!J, de 1946, solicitando ao Poder
E:t~utivo a revoga;ão do decreto que
prorroga, por mais um ano, o man
dato das atuais diretorias das entida
des sind1e.-üs.

Discussão única do requerimentoli.- 73. de 1946, solicitando ao Pode:
ExecutlTO inrormaÇÕes pOr ~nterméd10
do Instituto Nacional do AleooI e dO
Açúcar, Q.ual o "stock" de s,çúca.r exis
tente nas usinas produtoras e no co
mércio encarrega.do da distribuição.
D~ussio única do requerimento

11.0 65, de 1946, solicitan:do ao Poder
E."tecUt1YO !L remessa, à Assembléia,
do extrato da conta corrente do Go
vêmo Ped.e!'8.1 no Banco do Brasi:.
!'elat1Y& a.o f~nanciamento especial, do
algodão. no pe:fodo d~ 7 de outubro
de l,.g.{4 até a presente data., bem ~on:o
do processo n.a .183-45. d3. Com~ssão
tie Pjnanc.i.amento da Produção.

DiscusSão única da incUcação núme
ro 9-A, de 191:6, suge!i!lC!o que se re
represente ao POder Executtvo,. no
;:i;::!tiC:o d.~ S~=êm propostas meclidas
~ge~tes de ordem econO:ni'C~.

Discusdo única ela. indieação nú
mero 32-A, de 194G, sugerinlCl.o ao
Poder Executivo meod!das 2. serem to
madas, com urgência, para deeobstru
ção dos canais que ligam as lagoas
"N~~" e "Manguaba", no Estado de
AlagOas. inclusive a assinatura de ~
acôrdoentre .os Gcve:,nos da Uniao
e do Esta.e.o, para execução e con
servação ct2.s obras.

Discussão única da indicaç~o nú
mero 29-A, de ).943, que propoe seja.
desa.,pfova..do pela Assembléia Consti
t~te o ato do Pcd~r Exe<:utivo b&1
xando um Decreto-lei cont!'R o direito
de g:-eve; e sejam pedidas informações
sôbre os motivos da p:-esença dos
agentes da Ordem Polit:ca e So:::ial
nas assÊmbléias dos Sindicatos.

Discussão únii:a da indicação nú
mero 37-A, de 1946, que indica seja
sugerida ao Poder Executivo a trans
ferência do acervo de "A Noite" para
o Inst1t~to Nacional do Livro. t:
abolição imediata dos Impostos que
gravam a importação "do llvro· es-
trangeiro. .

Discussão única da in-alcaç:"o nÚ"
mero 44-A. de 1946, sugerindo ao
Pod-er Executivo p!'ovidên'Ci.a.s para
pagamento imediato de indenizações
de~ às famil~as das vítimas do
desastre ferroviário. ocorriPo em ser
gipe. no dia 18 de março p.p.

DiscUssão única da indicação nú
nO 71, de 1946, sol1c1tando informaçõesao Poder Ex«utivo. com a n::.á.xim.a.
urgência, sô"bre as despesas realizadas
até agora pelo. Instituto Nacional do
sal com o pessoal e a instalaçã.o do

. seu escritório, inclusive da Diretoria
d::l fáblica da Companhia Nacion3.l de.
Alcalis. nc Estado do Rio.

Discussã.o única do requerimento nú
mero 20, de 1946; ~olicits.ndo a inter
ferência da Mesa da As~mblé1a jun
to ao MiDistério da. V~~çãc e Obras
Públicas. por meio de o!jcio, sugerin
do seia notificada. a Leopoldina Rail-
ws.y, encarecendo-se a c.ccess1dade de
eletrl.!icação de- sua ferrovia. com &
pOSSÍvel urgência.

Discussão Linica do Tequerimento
n.a 66, -de 1946, que soLcire ao Poder
Executivo informações sôbre o mon
tante das isenções de direitos aduanei
ros. concecUdas entre M'U'ço de. 1938 e
Outubro de 1946, lnclu:~ive as que o
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foram baseadas no art. 107 do De
creto·lel n. o 300, de 24 de Fevereiro
de 1938.

lY..seussll.o 6nlca. do requerimento
n. o 91. de 1946. sollcltancio seja Infor
mado pelo Poder Execl't1\'o o anda
mento da construção ':I" Estrada de
Ferro de Mossoró; o mRterlal de que
esta dlspôe; despesas com seus run
clonâtlos e open\rlosj )c o Oovêrno
tem recebido. rfclllmaçõeE colltra a sua
admlnlslração.. ,

Dlscussào úlllcn da :r.dlcaçClo nú
mero 36-A, de 19t1J, pedilldL seja su
gerida l)ela Assembléia Cl.msl\tuintc ao
Poder I~l(ecutlvo a neces;.ldade urgen 4

te da criação dn t:ndcira dr l'isiologia,
nas Faculdades de Mcdlrma do pais.

Dlscus~lI.o única do requerimento
n. o 129, de 1946. sollcltaudo a nomea
ção de uma Comissão dt 8 membros.
Incumbida de estudar 8 InnuéncJa. na

. economia nacional, daoS rarllasnUan-
degárlas. \

Discussão únlcl\ da 11'C1lcação\ 11\).
mero 35-A, de 1946, pedindo seja su
gerida no Poder Ex(cuti\'(· a conelu·
são da construção de tr",,~ho~ d(' estra:'
das de ferro no Estado do llahia.

Discussão ülllca da tnrucl\ção núme
ro 38-A, de 1946. sugertndo ao Poder
Executivo pro\'ldêncla para n retirada
do casco do 11avlo "llnclllé" e do tubo
de sucção da draga "BahIa". que estão
obstruindo a barra do Pórlo de lIhéusj
e dragagem da mecionada barra e do
canal destinado à navegr.c;l\o.

DIscussâo única da Indicação na
mero G2~A, de 1!l46. 3.lllcltando se
consUtua uma Comissão para apresen
tar sugestões no Oovêrno no sentido de
se fixar a data do descobrimento do
Brasil; com parecer da Cornlssl'\o de
Estudo das Indlcaçõl'S.

Discussão única da moçl\o da ban
cada comunista. solicitando que o
Poder Executivo lome a~ medidas ne
cessl\rlas, para modificar as atlvldndea
antl-democr/itlcas de autoridades a
êle subordinadas.

Discussão única do Requerimento
n. o 20~, de 1946. sollcltllndo seja no
meada uma comlssl\o dt 6 membros
a fim de serem apurada., Irregularida
des havidas nos il'procOmtos. bem.
como 1\ verdadeIra slh'3Ção dos le
prosos.

Dlscusslio .:.mlca do kequerlmenw
n. o 268, de 1946. solicitando a nomea
çClo de \Im" Comissão dI' Pnrlamenta·
res. Incumbida de' prOCC<lfJ t\ abertu
ra de um Inquérito para apurar a si
Luaçl\o.dos que tomaram l-larte no cha
ml\do exército da borraC'ha.

Deixarllm de compr.rec;er 'lt' 1~4
nhores ItcprcsentanteJJ: I

Partido Social DemoorátMe
Amazonas:

LeoJloldo Peres.
Pereira da Sl1v8.

PnTl1:
Cnrlos Nogueira.
Nrlson PnrlJós.
Motim Carvalho.

Marnnhão:
Pl:Tl'im JÜnlor.
Creporl Franco.
"ollon 50ar('''
,Jose Nelvo.

Plaul:
6igc{rcdo PRchcco.

CeRra:
Frota Gentil.

Rio Grande do Norte:
Valfredo Gurgcl.
Mut.., Neto.

Parniba:
Jandul Carnetro.

rcrnambuco:
NovaIs 1'11ho.
Osvl\lôo Lima..
Costa POrto.
l)lIsses Lins.
Pessoa Guerra.

Alagoas:
~Icdclros Neto.

Sergipe:
Leite Netu.

Bahia:
Altamlrnndo Rl'Qull\o.
Luiz Barreto.

F.splrlto Santo:
Henrique de Novalll.
Vieira de Rezende.
Asdrubal Soarc.~.

RIo de Janeiro:
Amaral Pelxolo.
O('t úllo Moura.
Brígldo Tinoco.

Minas Geral,,:
Lc\'lndo Co('lho.
Hcdrlgu(S Srnbra"
Wellington Brandl\o.
Joaquim LIMnlo.
Jos~ AlkmlJu.
Ml1lon Prates.



S!lo Paulo~

NoveU Junior.
Silvio de Campos.
Jolio Al>dnhl.

'Snmpnlo Vida!.
Alves Pnlmu.

Golãs:
Pedro Ludo\'lclI.
Dario Cnrdo~lI.

Jofio d't\brcu.

Maio Grosso:
Argemll'o Flnlho.
Martlnlnno Araújo.

Parnnl\;
Jol\o Agulnr.

Snnta Cnlnrhll\;
Allnllllro G\\lmnrl\(>lI.

RIu Ornndc do Sul:
OcttlJlO Vargus.
Elól Borhll.
Manoel Huarll!.

U,ltáo lJemocrótlca Nacional

Plnllf:
Etimnragdo de Freitas.
Coelho nodrlguea.

Ccnn\:
O<'n\ll Bnrrelra.
Jos~ de Borba.

Hlo Orande do Norte:
Aluisio Alves.

Alagoas;
Freitas Cn\'n1canll.
Mário Gomes •
Rui Palmeira.

S('rglpc:

WI\I(<>r Franco.
Lellndro Maciel.
IIcrlbnldo VIeira.

Dahln:
AloisIo de Cnrvnlho.

Distrito Federal:
Hamilton Nogueira.
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Minas Oerl\ls:
Josó Donlfllclo.

81\0 Pauto:
Aureliano Leite.

. 0011\5:
Domingos VelASCO.

RIo Grnnde do flut:
Osório Tuiutl.

l'arUdo Trabalhl!ta BrCl$llclro

Arnl\1.onl\S:
Leopoldo Neves.

Distrito Federal:
8arreto Pinto.

Mlnns Oernll.:
EzeqUIel Mendes.

Sl\o Pl\ulo:
Marcondes Filho.
nuca Uorghl.

Partido Com unUla da nTO'U
Distrito Federal:

Carlos Prl:!ste5.
João Al\\l\zol\WI.

Slio Paulo:
J05~ Crlsplm.

Partida Republicano

...Mlnas Gernls:
Artur J'jcrnnrdclI.

Silo Paulo:
ALUno Arantell.

partfdo PoplJÜJr Sln.dlcall.tc'l

Cearo:
Otnvo Oliveira.

purtldo Dcmoctdta Crl.t40

São Paulo:
Manuel Vitor:

LeVAnta-se a 5e~1o M 18 ho·
raso



98- a Sessão, em 5 de Julho de 1946
PrestcUncia do Senhm' Melo Viana, Presidente

As 14 horas ComplOI.TeCem os
Mores.

Partido. Social Democrá.tico
Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

ADul.Zonss:
Alvaro Maia.
Valdemar Pedrosa.

Parã~

Alvaro Adolfo.
João Botelho.

Muranhã.o: '
OdUon Soares.
Luis Carvalho.
Afonso Matos.

Piaui:
Areia Leão.

Ceará:
Almeida Monte.
Osvaldo Studart.
P..aulBarbosa.

Rio Grande do ~orte:.-
GeoI'B'ino Avelino.

Pernambuco:
Etelvino Lins.
Agamemnon Magalhães.
Gereino Pontes.

Alagoas:
Teixeira de Vasconcelos.
Góis MoÍ'lteiro.
Silvestre Pértc1es. "
José Mar.a.
Afonso de Carva1ho,

Bahia:
Pinto Aleixo.
Aloisio de Castro.
Regis Pacheco.
Negreiros lo"'alcão"
V1clra. de Melo.
Fróes da Mota.

Se- Espirlto Santo.
Henrique de Novats

Distrito Feden"
José Romero.

Rio de Janeiro;
Carlos Pinto.
BastOs"-Tavares.

Minas Gerais:
Melo Viana.
Al!redo Sá••

São Paulo:
Lopes Ferraz.
Ataliba Nogueira.
Hon6r1o ].:onteirn.

:::::: Goiás:
Galena Paranhos.
Guilherme xavier.

Paraná:
.Fernando Flor~.

Lauro Lopes.
Aramis Ataide.
Gomi Júnior.

Santa. Cata.r:lna.
Nereu Ramos•
Aderbal Silva..
Orlando BrasU.

Rio Grande do' Sul:
Ernesto Domeles.
Adroaldo Costa.
Teodomiro Fonseca
D::mlel F:l.raco.
Sousa Costa.
Nlcolau Verguelro.

UniaD. Democrãt1C(J.

Piau1:
José CAnd1do.

Ceará.:
Fernandes Tá,VOl'b
Egberto Rodrlgueb.
José de Borba.
Leão sampaio.

Nacional
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Rio Glande do Norte.
José Augusto.

Para1ba:
Ada.1berto Ribeiro.
PUnia Lemos.
Ernani Sátiro.

Pernambuco:
Gilberto Freire.

Sergipe:,
Rerlbaldo Vieira.

Bahia:
Juraci Maga,1hãe..,.
João Mendes.
Rui Santos.

Espírito Santo;
Luis Cláudio.

Distrito Federal'
Hamilton NogueirS\.
Euclides Figueiredo.
Jurandir Pires.

M:..n.as Gerais:
Monteiro de Castro
Mílton Campos.

São Paulo:
Mário Masagão.
Plinio Barreto.
Toledo Piza.

Goiás:
Jales Machado.

.Mato Grosso:
VesP3.siano· Martins

Rio Grande do 03'1,;.1:
Plõres d~ Cunha

Partido Trc.Dalltista Brasileiro

Distrito Federal.
Rui Almeida.
Eaeta Neves.

Minas Gerais:
Leri Santos.
EseQwel Mendes.

São Paulo:
Berto Condé.

Partido Republicano

Maranhão:
Lino Machado.

Sergipe:
Amando Fontes.

•

Minas Gerais:
Jaci Figueir~do.

Felipe Balbi.

Paraná:
Mun.~oz da Roch:l.

Partido Republica.T:..:.J Progrcssista

Rio Grande do !'IIurtc:
Café Filho.

PartitÜJ Libertador

Rio Grande do :::sul:
Raul Pila.

O SR. PRESIDENTE - Achan
do~se' presente 90 Senhores· Repre
sentantes. declaro aberta a. sessão.

Passa-se à leitura da ata da sessão
anterior.

O Sr. Sr. Rui Almeida (4. 0 Se
cretãrio servindo c.omo 2.°) procede
à. leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - ED1 dis-.
cussão a ata.

Não havendo quem peça a. palavra
sObre a ata, encerro a sua discussão
e vou submetê-la a votos. <Pau.sa.)

Está. aprovada.
Passa-se à leitura do expediente.
O Sr._ Lauro Lopes <2. 0 Secretário,

selvindo como 1.O) procede à leitura.
do seguinte

EXPEDIENTE
Telegrama :

Do SincUcato dos Jornalistas Pro,
fissionais do 'Estado de Minas. pedin
do a concretiza.ção definiti'\Taj na tu·
tura Carta Magna., das emendas apre·
sentadas em. benefício dos home)l5 da
Imprensa brasileira. - Inteirada.

Avisos.:

Do Sr. M1lllstro da Fazenda. trans·
mitindo as informações solicitadas
pelo si-. Pedroso Jimior no Requeri
mento n.o 199. de 1946. sôbre a ex
tinção do "câmbio negro." - Ao re
querente.

Do Sr. Ministro da Guerra. enca
minhando as informa.ções solicitadas
pelo Sr. Café Filho no Requer1menr.?
n.o 218. de 1~46. referente 8. bases
construídas no territ.ório nacJonal pele
Govêrno dos Esta~us Unidos. - Ao
requerente.

Do Sr. Ministro da Viação envian·
do as informações solicitadas pelo Se
nhor Herm~ Lima no Requertmen-
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to n.O 140. de 19-'6. relaUvCJ à orga
nização da Fé.brlca NacIonal de Mo·
tores, - Ao requerente.

Do 91'. AUnlstro das Relações Ex
teriores, remetendo as Informações 50
IIcltll(Ja~ pelo sr. Cate Filho, sóbre a
inclusão de firmas brasileiras em lis·

o tas negras de governos estrangeIros.
- Ao requerente.

Carta:

De Frei Adriano Maria, agmdcccn·
do 1\ homellAgem prestadl\ pela As
6embléln 1\ memória de Frei I1onórlo
Maria de Orlgglo. -.lnteITada,

RE:QUERrMLNTD N,o 270, DE 1946

Solicita informações ao Pre/elto
do Vlstrito Federal s6bre o nú
mero e 0$ salários ou "cacllets"
constantes do~ contTll!os assina
dos pelos arWtas llrfco:l llaclonafs
com o Sr. Silvio PicTglll1.

Requer que o PresIdente da Assem
bléIA Constituinte solicite ao Prefeito
do Distrito Federal Informações sóbre
o número e os 5alârlos "u "cnchets"
constantes dos cont.latos assinado~ pe·
los artlsl.as airlcOS nacionais com o Se·
nhor 511\"10 Plergllll, organizador das
temporadas oficiais do 'featro Munl
clpaL

(onslderando (IUe a Prefeitura do
Dlt.t::.to Federal tem canl'l!.U(!ü, nnual
mente vultosa subvenç[lO ao Maestro
Silvio Pergllli, 5em conNrf~t'l'\a pi\
alieI> para orgnnlz9Jf as Ch;l.:lld,dns tem
I" lodas IIrlc.t:> _,flclals do leatro Mu-
n!c:pal: "

Conslderllndo que o aludIdo empre
sário nada ou quase nnda tem feito
pelos artlslas lIrlcos naclonnls,. não
os contratando multas Vê!:l':: e Oti
traI< contratando. apenas p.\1 a lustm
cal o emprêgo dessa subvl:nçpo:

UOllsldcrnndo que, se a tJI.:l eltl1" 8
Ill.llÇa 111l10S de dlnllelro ti:... cJlrps
públicos, para ta! fim, neCpS~A113mentc
~ssp. nUlnerflrlo deveria ~er empregado
em estlmulnr as vocaçõell do:> nOSSoS
t'l\trlcios que se dedicam A alIe lí
rIca:

Considerando qlle, ao contralb disso,
II flue acontece é que os mEsmcs ar
t1:.t~ 1i~lcos sáo contrntJ:ios à úl·
tlma hora, sem lhes ser dlsl)l'llSado
preparo suClcienle, e lhes sáo pagas
r~MuJ1eraç6es que os dlmlrluem em
relação aos sRh\rlos e "c ...:hi!lt;" c(tn·
cc~dos nos urtlstnll rsLnmuclros. fa·
zendo com que verdlldel~:u VOCBÇÔUi
i\uandonem a carreira; .

ConsIderando que cumprt ao Poder
PúbUco amparar e estimular essas vo-

cações. princlpalmente quando sub
venciona com dinheiro do povo se,,
sões arUsUcas COUlO eSs!lS,

Considerando Que esse mesmo fil
nheiro saldo dos cofres p.ibllco!i deve
ter aplicação lIclla, em h':CJ~!!ch) da
verdadeira flnlllldllde, e que 6C de
veria desUnar, lsto é, a:nparnr e de
senvolver o gosto llrllsllco dos can
lares brasileiros, não pod':11do, de OlH
nelra nenhuma, S~l vir para enrlquool
menta de estranhos à arte c à ~omu
nhão brnsllelrns. no caso o Sr. SUvlo
Plerglll1;

Considerando, f1nalmenl.e, que lima
Comissão Artlsllco-Cultural lol CJ'JadB
pela PrefeItura do Dlstrlw F'edcral
com a Clnalldade de entregar as cha
madas t~mporl\das oflcillis J'l Tcat.iO
Municipal a pessoas dignas. COl1l?C
temes e capazes de conduzlJ d~ ma
neira eIlclente a educação nrtisllco
musicai dos arllstas naelo:lnl~, não
tendo a referida comissão, 1>01 moU
vos desconht"Cldos, reallzado qualquer
reuulão e, em conseqUêncla, volt3ndo"s mãos do antigo empreil\flo, Se
nhor SUrlo Plerglll1, a tarefa de ar
gnuIZI\ l' • como participante que é de
Ulna Sociedade Civil cOllstl:ulda p&ln
explorar o Teatro Municipal a tem
porada oflclal da Prefelt.ura no ano
em curso;

Requeiro que o Sc. Presidente da
Assembléia constlluinte solicite l\O
PreCeito dQ DIstrito Federal InCJrme,
com a urgência que o caso rcqller;

1.0 - Quantos artistas IIrleos na
cionAis de prhneira cntegorla fOrAm
contratados. até .\gora, para a 'tem
porada aUelal do TEatro Municipal.
sellS nomes, salários ou "cachets"?

2." - QUl\ntos art\stas IIrlco~ es
I.rallgclros, de primeira categoria. CQ
ram contratados, aU! agora, para a
mesma lemporada. seus nomes. salà
rios ou "cachet:;"?

Sala das Sessões, em 5 de Julho
de 1946. - Café Fllho.

- Atendn-se.

O SR.. PR.ESIDENTE - Estli fln
da n leitura do expediente.

. O SR. CARLOS PINTO - Senhor
Presidente, peço a D:llavra pela or
dem.

O·SR. PRESIDENTE - Tem II pa.
Invra o nobré Reprec;f;ntante.

O sn. CARLOS PINTO (pela or
dem, le o segulnle dlSC1lrso} - Se
nhor Presidente, S15. Constituintes,
um dos grandes {t1\Qres do abandono
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das ct\D1pcl1 pelos nossos trabalhad(J·
le.5 está nos prlvlleglos garantidos ElOS
habitantes dM cldadcs, prlnclpalm(!n. ,
t.e da cIdade do Rio de Janeiro.

Enquanto as populações rurais lu
tam, complet.8mente sem asslsÜnda,
na parte de. saúde e Instrução, cem·
cede·se ao flavo das cidades vantl\·
geM, à custa dá economia dessa mes
ma população 6Acrtrlcada.

tsse grave problemn torna vltlma
o próprio homem da cldade, porque
o produtor, sentindo que do seu ttll
bnlho ~ suor é tirado o rcc1l\mado
peJos homens de vida folgada, d,~lltl\

cle produzir l! se encaminha para onde
o poder público concede ra\'ores e
meios "lal:; fllcels de subslsl~n<'IR.
~ Justamente por Isto que, hoje,

nolnl~rlor. ullla Ílnlea \'onlade pre
domlnll no roceiro: mudar JJara os
centros urbanos, onde existem huspl.
tais, escoias, s('gurRnç~ lndl..,lduat be~

neflclOli, subvenções, at6 pllm os co·
mE'rcla ntcs, InleTlnedh\rlos que \'Ivem,
na sua mnlorln, f'xpollnlldo os Ilrodu~

tores e os consumldo:-cs.
Da 111alor parte das exploraçC1E's e

cln.o; sangrias ceollômlcns que solre, O
lavrador uno tem conhecImento. Alt\~

da () o Que vale, - do contràrlo, fi lal
ta de víveres, dI! IlfOduçáo e de tra
balhadores nos campos seria multQ
maIor, apesar de se ngrtH'ar dia I. dIa.

AInda agora acabamos de l\:>slstir
• economIa dos ptodutores de cafá
do Brnsll suportar noVa sugaçl\..) de
maIs ou menos 1 milhões de cruzeI.
ros, em beneficIo dos tlJrradores de
cRCé do Rio de Janeiro.

Aos lorrndorcs é dada l\ sub\'t~nçl\o

de Cr$ 140,00 por saca de cMé qUe
tormrem.

Esta subvenção ó n {I\\'or do I~onsu·

mldor?
Não:
CndA quilo dI! Ca fé tom\llo produz

12~ XlCElTIIS, 85 qURls N'lldMa R ~:o cen·
\o ...os rl!'to Cr$ 2-1,00.

Uma saca de cnfé dl\ 60 quilos dI!
cafê h>trado e moldo, logo c. .llmo
de calé torrAdo, custa ao Jmlustrln}
Or$ 4,50 mais ou '1ncnoll, com pl!queno
acréscimo de despesas, l;e105, Imposto~

etc.
R.êcebendo R subvenção de Cr' J4tJ,0()

os InrJuslrlnls fiCAm com o cllfé toro
rado n cri 2,70, ncrescldo de plX)ucnl\s
desocsl\s. -

Uma col!!!' é preciso que seja dito,
dOa em qllem doer - II l:1v01lr8 não
pode contlhUar l\ ser ~1tploradtl e ex·
pollndfl., como tem sido.

Se o povo e os poderes públicos nlo .
reconhecerem esta \'crdadc, o Brasil
vai viver dias tie multas dificuldades
econômicas e socIaIs.

De mais um golpe pode o lavrador
se queixar. A exploraçAo acaba' de
triunfar outra 'Vez.. ',,;

Quando acabA{ o patrImônio do,
D. N. O" que pertence l\ ll\\·oura...
onde vAo os t\lbarões buscl\r novas'
su\:\'mçôes? <MuUo bem; mufto bem.
Palmas, )

O sn. COSME FERREIRA - Se·
IIhor Presldenle. peco n Jm)llvra. peJA
or(lC'm.

O sn. PRESIDENTE -- Tem (I
palavra o nobre R~j)f('scntnnlc.

O SR. COSME FERUElRA - tpela
ordem) 8r. Presidente, Srs. COl\stl·
tullltcs, ero IlropOOlfo meti OCUlll1r "In·
da ontem n tribuna, II fim de bot·
dAr nlgumns consldertlJ;ócs em tllmo
do drbntlrlo Cfl&O do d('sl\parccl\llcnto
de "Inle c três mil nordestinos nR
Amazônia, por lI1oth'os não d('t.~rmlnB

elas - aconlcclJnOlto que ClI\'Oh'l,1 trc·
mcnrlns Argulçõe; à s."IlulJrldnl\1J dl\
quela região e, SillllllhlMal1lt'lItíl, l
111 li Il('\ra ponco hUln:1I1n C('Ul que os
SI'JIJl8l\1I:;tos. os homens que exploram
ns RlIvldn(;rs r1orrsll\ls, tl'rlnm IrR·
taoo nqueles compl\lrlclos.

Infe1l7.Uleote, n(LO me (01 dl1dll, on·
tem. ~n' oportunIdade, c só agora
me 6 permitIdo trRZl'r ao conheclmen.
to dA nobre A!>sembléil\ as comJdem·
ÇCl'S qUe prcten<Ull (nzel' qu.Uil' que do
hnrcJ]alo.

\Lr.lldo) Sr. Presidente - S1"5. Cans
l\luln~s: . c~tl\ ass{'mbWn ou\"lu, de
no':o, Ilntc-olltl'm, li nnrrntlm da drA
mático!' ncontcrlmenl05, que fie es·
tarlam rerlflcnn':o fia AmnlÔllla, tendo
como prolngonlslM o~ chntnl\dO$ "601-.
dndos dl\ borrnchn". .

Afirmou o Iltl~lrc Dl'putndo eea·
r~lls('. Sr. Egbcrto Hodrlgues, laU·
vOl1l1o-se nRS Informnções d{' U1nll ('1\
l'n\'l\no de ('sludnnles, qUI! bando:'! dI!
rlOrdc!itln~, fllmlnlol to eMnrrnpndos.

. \rl,le!; retlutlecen\t's de nlllls de 40.000
bml;lIrlro.<; do melo-norte, c~nr('n~1'8,'

na wa 1I1nlorfl\, \'1\(1'1\ \'ult1 pell1s rUM
c/e MnnRll'l c de DeMm, Implorando a
carldnde Jll1bllrl\ (l clnt1umdo Jlor me;',
dldRS que os f1z~SS~tn relornnr RM (;CUlf
lores.

nn~enIHlu·~(', ainda, nl\ mestn' Conte
Inforlllnllvfl,' repetiu O. t:;x.k n ns...~r1I.
\'Jl de QII\' ?,3,OO() d~s!lE's brn\'os lutA·'
dores hnvlom ctesapl\tccldo no 50M"e..
douro dfa!>órtcQ, de l'n(él'mtdndes e
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de insidias, de que lhe parece forrada
a. Amazônia.

Orn, Sr. Presidente. eu não me es
quivo de rcs~on~'lE:c~r o di~cito. quiçá
a. obrigação de ordem sentimental, que
assiste à bancada de !lleu estado de
:laSCimento, no zelar pelo destino e
pelo bem estar de seus irm.ãos de ~leba

como o faria. estou bem certo, pela
felicidade de qualquer cOln~atrício,ca-

.. recendo ci.c!;sn valiosa. assistê.."lcía.
EstõricaLlent~ contagiada dos 4!l.3Js

nobres principios de solidariedade hu
mana, a gente nordestina - o povo
cearense em particular - sempre van
guardeou os movimentos tendentes a
pres~rvar os direitos fundamentais do
homem de condição humilde.

O que eu- recuso aceitar, Sr. Pres1
sidente e Srs. Constituinte - e o faço
menos como representante amazonen
se do que co~o homem da 1'..maz6nia,
profu:::.darnente integrado na sua es
trutura sc..:!al e econômica - é a for
ma injusta e contundente com que o
episódio está sendo apresentado a esta
respeit2..vel Assembléia, tentando criar
em tômo daquela região, impar no
mundo, um: verdadeira mística de
terror, Im. I:J.ais nefasta de suas moda
lidades. O G.":'~ se rrpete aqui, dià
riaI:1ente. ír..sistentemente, milita, sem
dúyida alguma. no sentido de tran
car à preferência das correntes migra
tórias nacionais e alienigena3 um dos
mais futurosos tratos do território na
cio:lal, aquêle que, talvez em futuro
não remoto, venha dar ao Brasil O
poder de que êle necessita para a sua
definitiva consolidação econômica.

O Sr. Eg'berto Rodrigues - Perm1ta
me V. Ex.a um aparte. Já afirmei que
não é êsse o nosso intento. Não é
nossa intenção e."tamfnar a questão
administrativa que foi o encaminha
mento dos trabalhadores para a Ama
~nj.a, mas o abandono em que fica
ram ~e ainda estão.

O SR. COSME FERREIRA ---: In
felizmente, não foi essa. a forma como
V. r;x.a apresentou a questão. V. Ex.a
feriu noyamente, na sua oração' de
ante-ontem. o fato do desaparecimen
to de 23 mil nordec3tinos e amentuou a
circunstância de vagarem pelas ruas
de Manáus. famintas e esfarrapadas.
levas de bosilciros.

(Lendo) :

Amando mais o conhecimento dos
fatos em si mesmos na sua coDfigu
ração exata, do que o jOgo dos alga
rismos de que se enfeitam os ... reIató-

rios, eu posso dar, desta lribuna, lIleu
testemunho _lessoal de que são falsas
as cifras· e falsas as na.rra.t1va.s arre-·
piantes. quando falam em dezenas de
milhares de mortos e em cenas que só
se conhe~m e só se verificam, eon
temporan~amente. nas desabençoadas
terras da tnciia e da China.

Recém-chegado de Manáu.s. onde
vivo na mais. estreita oontlguidade
c.;)m todos os p:-oblemas de base. do
Estado que represento. desafiando
qualquer contestação que não seja
apoiada em investigações regula.res.
pos."O afirmar a V. Ex.a, &'. Presiden
te. que. na. capita.l a.mazonense. não'
vagueiam. bandm: de egressos dos se
ringais, mendigando a caridade P'Ó
blica; Nen:. bandos. nem. gruPO!!. nem
incUviduos isolados.

O que ali se ..erifica, para ang'ÓS
tia dos que possuem atividades orga
nizadas, industriais, agrícolas ou ex·
trativas. é uma tremenda escassez 'de
braços, é uma procura de material
human.o de qualquer rendimento, fe
nômeno que não delxaria desaprovei
tadas quaisquer pessoas com disposi
çãopan--trabalhar e produzir a bom
salá'rio. . .

Nenhum. ambier..te. na, realidade,
mais favorável elo que a Amazônia de
hoje ac esfôrÇO do homem do nordes
te, ou do brasileiro de qualquer
procedência. quando portador das ne
cessárias qualidade!!" de adaptação, .que
tão bem definem o cearense.

No que tange ao suposto sa.cri!1-·
cio em massa dêsses brasileiros da me
lhor fibra, prefiro, ainda aqui deixaT
de parte as cifras oficiais porventura
existentp.s; não quero, igualmente,
louvar-me no poder de imaginação
da mocidade, sempre impUlsiva e ar
dente, sempre inclinada aos arroubos
da dramatiZação. Prefiro apelar para.
o raciocínio :- para o bom. senso dos
.Q.omens maduros Pois não vêem os
Srs. Constituintes que o desapareci
mento de 23.0~C criaturas humanas.
num acêrvo de pouco mais de 40.000
e no curto espaço de três ano.s. reves
tiria as caracrerlsticas de verdadeira
calamidade pública! Que ~eme1hante

acontecimento, a ser verídico, cons
tituiria mmoroso drama de âmbito
nacional. com indescritíveJ repercus
são em todos os ângulos do país. e
que, finalmente, a produção da bor
racha. não teria avançado na propor
ção em que·avançou.

Não, é, entretanto, Sr . ~siãente,

meu objetivo ~nt:ral. nesta n~ra.
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oração, revidar ou destruir arguições
que se anulam por sua própria in
consistência •

O SR. PRESIDENTE - Lembro M
ora{ior estar findo o tempo de que
dispõe.

O SR. COSME FERREIRA - Meu
só propósito, Sr. Presidente, meu ex
clusivo pensamento de na.tureza emi
nentemente cordial e construtiva, é
pedir a. atenção ~s meus dignos e
estimados conterrâneos para o sen
tido antinacional de sua- ca.mp::mha,
peb. forma come está : sendo condu
Zida. Pa:'3. amoan.r algumas dez:mas
de patrícios que realmente tenham
sid-o mal succcJ.dos na sua a ventura
amazônica. seja por inada·ptação. seja
por deficiência da ação do govêrno,
seja pela falta cie sclid::.riedade hu
mana de alguns proprietários de serin
gais. ou por circunstânc1as outras,
cuja num~r~ção S~ i:o~~.. r'lesnece:,sá
ria, náo se deve comprometer a sorte
de t:.ma região, onde Soe desenvolve,
neste mom~nt<), um programa de ca
rater eminentemente nacIonal.

Inquinando essa região, pública
e violent2.mcnte. de móspita ~ traiçoei
ra, classi..ficJ.nda-i como verds-deira
a.ntecâmara da. morte, tal a interpre
tacão que de,remos dar acs conceitos
com que lhe têm g1zado o jéLcies so
cial e econômico: terrs. onde a natu
reza é madrasta e o homem é o lobo
do homem, náo se ~stá, na realidade,
servindo à Nação nem :l.e- ating<:!m os
objetivos humanos, que justificaram o

. gesto. sob êste aspecto, profundamen
te digno e louváv-el, da bancada cea
rense.

A Amazô:::lia precisa. de homens pa.ra.
povoá··la e viver a sua vida de um
mun<lo novo e promissor. Nenhutn ma
teria.l humano melllOr que o brasi
leiro do nordeste' para essamagnifi
ca tarefa. Desviá·lo dêsse rumo, pl1r
meio de movimentos clar:nistr.s com
relacão -às condições existenciais ali,
constitUi êrro de' suma gravidooe.
l::rro, sim, porque o. Brasil sem a cola
boração da Amazônia, como fonte pro
dutora de borr.acha. t~rá, fatalmente,
comprometida a sua defesa. F..stamos
em presença de uma guerra inacaba
da e ainda permanece na memória
de t..odos o tremendo esfõrço norte
americano para conseguir borracha na·
tura.l, de qualquer forma e a qual-
quer ,~~o. '

O SR.;'_ PRESIDE1\1"'TE - Peço a
V. ELllo que conclua seu discurso..-'

Cf.... ":.:..

o SR. COSME FERREIP..A. - Vou
terminar, Sr. Presidente.

O Sr. Hugo Carneiro - Estamos
ou,rindo o depoimento de uma das
m.~io:-cs 5.utorid~des sôbre as coisas
a:n~ZC:1.er...ses. V. E~=.;l sempre se des
tacou como um grande estudioso e
p!O'lup..dc conhecedor da l~lazônia, e
é com .:r.uita pena que vemos V. Ex.1l.
interromper sua oração.

C S:!:t. COSME FERREffiA - Mui
to obri~::uio a V. Ex.a

Ao encerrar minha oraçã.o. que não
pode ser concluiãa por fôrça do Re·
g-imento, quero dizer que devemos si
tua:- a quest5.o em têrmos humanos
e em termos brasileiros. A Amazônia,
.con:. a ajuda do braço noroestil1o,
armará a. nacâo com as reservas de
bOl':,acha r~cliI:ladas peJâ guer;a mo
derna. E esta Assembléia, r!3. sua al
ta !::a!)edoria, poderá estabelecer con
diçõe-s de segura..'1ça, para que êste 
ne(:ess:hio . e imiispensável e :ll'gente
empreendimento - se processe Se:ll
riscos humanos super.orcs aos normal
mente a.dmitidos.

Finalizando, Sr. Presidente, vou ler
:Im. telegrama do diretor da Saúda
Pública de Manaus, recebido pelo Se
nador Alvaro Maia, at:-avés de cujo
teor se contesta formalmente ave·
racida.de dos aco:ltecimentos que vêm
sendo debatidos nesta Casa.

];: o seguinte:
"Senador Alvaro Maia - Etes~

posta yosso rádio informo obituá
rio Est:=.do último triênio foi se
gui~te: 1943, 3.833 óbitos, sendo
2.169 Munidpio Capital e 1.661
Municipios Interior: 1944, 4.050
óbitos, sendo 2.450 Munl:::ipio Ca
pital e 1. 60C' Municipics Interior:
1!;45, 3.1H! óbitos, sendc:o 2.134, M:.l
nlcipio Capital e 955 Municípios
Interior. Obituário total Estaaono triênio 11.0{,2, sendo 6.803 Mu~
nicípio Ca?ital e 4 .199 Munic~?:os
Interior.
• Principais causas mo:...~ doenças
transmissíveis foram s~guintes:

Malária 1.921 óbitos, tuberculose
1.07G. dlsenterias 381, gripe 154,
::ial'aropo 114, coqueluche 111. fe
bres t!fóides 78, _difteria 38, va
riola e alastrim 27. Dados 1945
estão incompletos po:-que seis Mu
nicípios ainda não rem~teram

questionários. CondiÇÕes sanitá:-ias
sem alterações com tendência me
lhorar especialme!1te malária. As
sistência ~J!édica Interior COllta.
dez Distritos (S.E.S.P.) cem sete
médicos, dois d1stritos saúde com
dOlS médicos e um Missionário Mé-
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dica em Barcelos.. Lanchas Saú
de com médico vêm regularmen
te atendendo serviço itinetant;e
pequenos Municípios conforme ne
c~ssida.oje. Cordiais Sau<:lações
abraGos Aristides Celso Lima Ver
de, Diretor Depa.rtamento Saúde
Am·:lZonas. "

Terminado o meu tempo, Sr. Presi
dente. encerro aqui as minh~.~ consi
derações. Ur1v.ito bem.)

O SR. ERNANI SATIRO - Se
nhor Presidente. peço a pab'\Ta, pela
ordem.

O SR.. PRES!DENT}<'. - Tem a pa
lavra o nobre Repl·cscntante.

O SR. E:::U~~A..:."'USATmO (lê o se
[luínt!! à2U;..~TSO) - Sr. Presidente, a
data de hoje já pertence a.o Brasil.
Nesta destruição qut o tempo fêz - e
SCm€l1te êle é ca.paz d.e fazê-lo - dos
ódios e res~êntir&:~::ltos provocados
~el0 choque das 1:'1:&ias' e âc.s armas.
nâo há distin~ir entTe os que se sa
crifícaram pelo irreal cii:me<:1"itico ou
tombaram no cum?rimento doi:! seu
dever.

Cin<:o de julho cumtitui mais'· uma
adv-ertência contra êsse desequilíbrio
entre as leis e 0::1 ratos, que um em

.: bate ~ntre revoltosos e legalistas.
Fôr<;a. ~Qré1l1. é reconhecer, naquela

mocid~·de que se atirava, a um tem
po, par:! o túmU!o e para a glôria,
um conreúdo ímenso de .b~aVUl'o. e
idealismo. ~ue bastaria, s6 por .s1, para
salv:.r u.'7'la história, que já não tives
se tantos motivos de orgulho.

Para lhoÇ' sermos fiéis ao espírito,
r..~~ta hera em (tue nos reu~imcs para
f..ur m::ds U!I!:l CO:lstituição ao. Bra-sH,
coloquemos, ao lado de nossos hinos.
u..~a pal~''tT:1 ce meditação. sempre
me ne~uel ::l. louvar as excelências da
obra de 91. l~ão porque ll'le falta8S<e
o mais el~\-·ado ~S1>írito liberal ou a
mais pura intenç§.o dexr·f)crãtica, mas
porGue, confiada demais na infalibi
lidade ce seus princípios, não nos c:eu.
os instrumentes i~dispensá.veis para a
lut:l. contra a n~gação da liberdade
ou da dE'mocracia. As· leis não são
boas sõmen~ pelos postulados que
consagram. mas. também.. pela sua
cap3~idaàe de aplicação.

Pouco ünporta."ll as palavra::: ~ li
vremO-DOS da ti:-ania das palavras.
E a~ idélas ll1esll'l~s Que- valem elas
en antagonismo com os ho::n~ns qu~

as exooutam? Primeiro. a realidade.
depois, as fórmulas. Não se pode dizer
qu~ o E.."l:~cutivo se '11pertrofiou. por
que já nasceu forte demais. Não f 01

ninguém que impulsionou o desenvol
vimento anormal Cêsse órgão. E: o
que êle fêz f'Ji defender-se, com êsse
instinto q'.le os poderes ?úblicos 3:pren
õero na V1da e que é uma nova natu
reza.

Já um pensador a.dvertiu que não
é dif:icil mostrar. dentro da Ccns
t;tuiçào de um povo, onde se en:eon
tram os germes à.<::.~ revoluções. 're
mes que absolver cs constituintes de
91, pela sua. f.alta de-experiência repu
blicana. Mas os de hoje não teremos
perdr.,o, .:ie deixarmos latente na lei
a prc....ocação das lutas fraticidas. Fe
lizmente. parece que se I::ntendem as
grand€s correntes ·partidárias do Pals·.
E assim poderemos fazer llma Cons
tituição, que e.n tuc!o sejs umn afir
maçáo democro.tica Na disttibuição

---d.Gs. poderes, na di~~riminação das
renàas'-~-no.estabelecimento dos direi
tos, sociais ou ind,ivf3u31s -só _.te.r~_

mos que ve!' ~~m fim. o Brasil. e só'
em.pr~garemo::; um ::neio, a demo
cracia.

E to...r.emosaprer.dldo a lição de 5 de
jullio. Mas melho.l"emos .sem reconer
aos :eméoios !;xtremos. Com os ho
U1t:ns. e legislando paraI os bomens.·
observação e cautela. Nun~z. as ~;.~:~::

rlmentações temerárias. porque não
somos cobáias aen'l .mo. t·e:·la~ de' :~':~
ratórlo. Nas reaçóes que já falharam.
e falharão semp.re. para que insistir?

Para nós, da União Democrática Na
cional. o 5 e~ 'ulhu tem um sentido
quase sagra<!o. Não é qUt falte aos
Siaueira Campos. aos Carpenter. aos
Newton P:-ado. aos Otávio G:orreia.
per um laco; e aos !zidoro e Joaquim
T{:,,'ora, por outro .- a mesma l~í;(:n

da ca br::l-;u:=-a .:; ~o idea.l:smo. E' que
saiu, p:rec:~amentel daqueles Hl, ,:!ue
0- br.tis!llo dc DOVO já tramfo.rmou em
milhões. o vulto do nosso gra n<ie can
didnto. (Palmas. 1 N~o Pff'ciso pro
llullc~r-~he o nome. Sempr-e que se
ftIlar em democraeia e liberdad-e. no
BrFstl. não haverá consciência que o
esqueça, sem o casti~o do(> condenar
se 9. si mesma. (lffu.ito oom.)

1tle não Dcderia contentar-se com ao
v.lé'l'ia daqú~!e quadro. em que eX'POs
mal s 10 que a vid~. porque arriscava
cem da os ideais que a morte poderia
SUfoc.1!. E. quando surgiu outra vez,
!o: nara traea.r-. C~m ~ mesma subs
tância ideológica. uma paisagem di
fere-r:te. Dor"uC' trazia. com 9..s tona
1!.õ~:1es ::,b. b!'-aVUra inicial. as combi
r.~~ões do censawento "l.m!l.dur~!do.
Já' não preêisa'Va conduzir armas nas
m15os. quem vinha ""om a cabeça vol
tada para nossos problen&3S e o cora-
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E' ~ se~uinte s justificação: (Len
do)

"Tio premente é a necessidade da
crganiza<;ão do nosso crédito en ge
ral e daqueles que cUzem diretamente
cem O~ tiiv'e'tstls l'a:mo~ da nossa l>"!o
dução, que êsscs ..(iispositivos dispen
savam jusUficaç§.o. A inclusão dêle~

no corpo de nossa contribuição tam
bélU se justifica. pois apesar de aspi
raçãO velha, reclamada constante
mente, ainda não é realidade no nessa
país. Ainda ago-ra a noss:t pecnãlia _.
atravessa duríssima crise. fruto direto
do empirismo clX' que se baseiam M
nossas or~anj,z::çõesde crédito. 1\ Ull1a
pavorcs~ inflação de crédito estimu
hndo :J:ma zs~ulação desenfreada.
3ucede nm::!. :retraçã.o absolut:l e in
W:.~titlcá."Vel ~;mt:ü.ç<a.nt1o tazer SL'S:SO
b:-ar uma iarg1\ economia realizada
pacientemente, com sacrli1cioo i::J.au
ditos daqt1eles Clue na agrc-pecuâ.l1.a
labutam pelo engrRndrcimento nacio
nal. Quando mais se precisa d~ c:!"éclito,
é taIllbém quandO se dá. o seu retraí":
mento 'b'ê:ral. -g, o d~a1ento, o desistí~

mUlo, qus.ndo não a reV"olta. fl lavrar
nas classes produtoras. Se outros e
numerosos argumentes não houvesse.
essa. dura realidade que assiztinlos será.
suficiente para justificar a ne
cessidade desta constituinte fat:er con
~retizaT tão vellla aspiração !l~ciona1.

E c ou~ra: {Lê)
12) ~ Onde com,ier:

Arti::;o. A União ~!omovcrlÍ,
~ àentro no p:-f\ZO de ce7. 2.)10g dc~

ta cCl1stitl.1i~io. Q estn.dQ d~ -t6
da~ 0;$ qu'.?!cta~ õ1.gua d~ patênc~
$'1!''.:'I1l''r n sca kw. ainàa nfio
~proveitadas e situadas dentro do
r~io dp- ~O Ian da sede de c<\àn.
município.

13) ~ C:-:õa muniefp!o, dentro
do pr.'7.a d~ dois n:n.os. t<l'rnec~>.l.
S l:elação circunstànciada d~
quedas mtuadas no seu território.

14) ~ ~e e.c;tudo aten(jerá a
tôdas rlS l"'.s'Ozc~ficações do código
de á5Uas. . .

15} ~ A Uni1'.o. por suas h~ti
tu1ç5es de crédito. ~do~:r{?> ~m
plano de financiamento a lODi1:o
prazo e juros módicos. para iD
crem.entar a Otili7....ilÇão raciona.l dI) .
potencial hidr{.ntlico do pais. na
form~ da le!".

As emendas estúo assim Justifica
das ~ ~LendD)

"O ·aproveltamento do noSso Pctén
daI hid:::-áulico está. se processando de

das refexitlas emendas:uma

"Onfle eúnvier:
8) Artigo: Dentro do prazo

de quatro anos a União instalará
o' Banco Central para. regulaJ'izar
a. drculaçáo monetária, Q crédito e
o merea90 de capitais.

9) § As nossas rese!'Vas ouro
sel"áo mantidas para o fundo de
garantia do Banco Central.

!C) Artigo ou. parágrafo:
Dentro do prazo· de seis 8.I1{)S <)

govêrno da União institUirá esta
belecimento de crédito especisliza.
do, amparo e es~ín1Ulo à predução
nacional, :lbrangenào a lavoura.
a pecuá,n.a. e indústria, o apro
veitamento das nossas tontes de
energia mdl'ã.ulica, de combusti
veis e a defesa. dos mercados m
temos",

D1z
(U)

çã.c 'abalac.o pe!as sofrimentos do
Brasil.

Mas insistz.mos: ... ~e julho só per-.
tence à História. -' é com êste pen
samento que li União Demeocrática
Nadonai ap>:es<mta à A.sS>eI'.).olé.ia
Constituinte a presente moÇão, que
envia à. Mesa. (1'r!uito bem; muito
bem. Palmas. )

O SR. JALES ~CF...ADO - Se
nhor Prcsicientc. peço a palavra, pela.
m:dem..

O S3. P:i.ESIDENTE - Tem a pa
..lavr.a o nobre Representante.

O SI? JALES MCRADO (Pela or
d.em.) - 51'. Pl'esidente, Srs. consti
tuintes, em .:).u.e.se três quartos da eX
ten5ãc· territor...a.l brasileira, a justiça
aillda é distribuída, p:-lncipalnlente.
pelos del(;~3.d.l.is -ie polida e pelos che·
fes políticos :ocais.

Por iS30, entendi que o nosso traDa
iho, na ordem .econômica e social,
deve, de PI'Pferência, toma!' a pessa
aten.ção. E' 'PO! meíl;) de noss~ leva.n
tamento econômico e áe nossas mas
sas que poderemos fazer a população
p2.:'ti<:ipar dêsse priInor, que é a nossa
Constituição. no terreno jurídico.

Foi pc: isso, ainda, Sr, Presidente.
que. procura.ndo atender aos rEclamos
das nossas necessid::t.des interno.s, ela
borei algumas emendas ao capitulo
aludido. que ~omecei a justificar na
sesslo 2.nterior, prossegUindo na pre- r

" sente sessão.

-.

ce-.-'
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maneira mais anti-econômica que se
pode imaginar. Uma. vista d'olhos. pe
los municlpios brasileiro3., já servidos
de energia elétrica, patenteia de pron
to essa verdade. O estudo das fontes.
em geral, feito por leigos ou por técni
cos de casas vendedoras do material
atende apen3.s a interêsses.imediatos e
particularíssimos.

Assim-" vemos municípios aprovei
tando pequenas quedas cuja potên
cia se esgota dentro de 2 oU,3 anos,
ã' mingua de finanças ou de crédito
para. enpreendimento de maior vulto.
Es~otada a capacidade, não cessa a
distribuição e os novos consumidores
vão sendo mal servidos em. detrimen
to dos antigos. Não são rares as ins
tabC'ões funcionando com voltal;em
50<;;: ~ menos que o normal. E, não.
raras vezes, quando num grupo de
municípios circu."nviZinhos isto se pas
sa. uma cachoeira com capacidade
para o abastecimento amplo' de todos,
permanece desaproveitada porque não
hom'e um entendimento ou plano d~
conh:nto e muitas vezes por motivo
de ordem financeira. São evidentes :>5
prejul7.os ele ordem econômica c so
cial oue êsse estado de coisa vem
acarre'tando 20 país. Ramo algum dos
nossos empreendimentos de ordem
econômica e social está a reclamar
a atenção e o estimulo do pais. tanto·
quanto o apro....eitamento do seu poten
cial l">..idrá~lico.. Hoje o progresso eco
nômico social de um país se mede
pelo seu consumo de energia elétri
ca.

A magnitude de caráter nacional
dês!.:e problema justifica a sua inclu
são entre os assuntos de ordem çons
tit'lcio.nnl se Quizermos que a nossa

_= constituiç~o seja de fato brasileira..
O SR. PRESIDENTE - Lembro

ao nobre orador que está findo o
tempo.

O SR. JALES MACHADO - Di
ante da advertênciR, Sr. Presidente,
aqui termino as mi.uhas considera-
ções (l'.f1tito bem.) "-

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. o Senhor Vieira de MeIo, para
terminar. seu discurso anterior.

O SR. V'IETItA DE MELO - _Per
doem-me. Sr. Presidente e Srs. Cons
tituintes, se pela terceira vez em dias
consecutivos volto à tribuna. para tra
tar do mesmo assunto. Se os meus
llustres colegas atentarem para a wm-'
plexicia.de do assunto e para o peque-

." ..

no espaço de tempO que, em cada. uma.
dessas sessões, 'me tem sido reserva.
do, hão de me perdoar a insistência
com que volto a ferir esse aspecto im- ..
portantissimo da nossa vida social, que
interessa de perto a milhares, talvez a.
dezenas ou centenas de milhares de
brasileiros e que não' desejamos fOsse
resolvido pela Asembléia COnstituinte
sem discussão, como o seria, se 81 ma.
téria ficasse présa ao texto Constitu
cional. Realmente, não é em meia ho
ra, nem em duas, nem em um mês que
poderemos debater· cOllselentemente
todos as faces ,dessa questão. Basta ci
tar o ca-so ds. Argentina. cuja Consti
tuição não estabe:ece a incllssolubillda- .'
de, mas onde há quarenta e seis anos
se discute o divórcio, sem que até hoje
se tenha chegado a um pronunciamen-

'-to decisivo. Basta relembrar o caso da.
Fiança, onde a lei Naquet, que insti
tulu"-o--divó:'cio, foi debatida durante
oito :lnos entre a Cãmara- e o Senado. __.

Tais ex~mplos são ma:is do que su
ficientes para jusUficar a nossa pre
tensão de que essa matéria seja excluí
da do texto constitucional, e,' portan
to, transportada para o debate da lei
ordinária, 'onde teremos tempo de so
bra de examiIiâ~la por todos oS â.."l
gulos e';desse modo pronunciarmos um
vereãictum que não constitua um aten
tado à Nação e não seja taxádo de le
viano, por isso que, a sorte, como disse.
de milhares de brasileiros e b!"&.eileiras
não pode ser resol!ida de uma. ho:-s.
para outra. sem exame p:ofundc e
detalhado da questão.

'Não voltarei hoje, Sr. Presidente. a
abordar o aspecto religioso dêsse pro
bl.e:mn., pot'l:!.ue estou convencido d~

que a. Assembléia Consti~uinte há. de
ter percebido o ponto em que situo" a.
questão. Como legislador, coloco-a DOS
s-eguintes têrmos: Se essa ins:ttllição
atenta contra a monl das famillas.
contra os bons costumes, devemos re
pelí-Ia, ainda que a aconselhem todos
os ·cultos; se. porém. ela moralisa o
c&.samento e a socieda-de, restringe a fi
liação ilegítima, devemos acolhê-la.
ainda. que ao combatam todos os cUltos.

ltste o prisma ~elo qual desejo exa
minar a matéria: na sessão de hoje, re
tom~mdo' aqui o exame que vi:"ha fa"';
zendo do parecer do ilustre deputado
Atallba Nogueira, em que S. Ex." 1);'0- .

cura armazenar contra· 'J. 1"lStitlJjçã.o
do divórcio uma série de a'l:'gume...lt~s.
E, para que não ocorra hoje o que .1á
tem ocorrido de outras· vêzes preferi-
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rei .eguir o roteiro previamente tra
çado, porque é pensamento meu, é
meu desejo chegar a um objetivo: dis
cutir esta questão amplamente para
Que a Assembléia Constituinte sobe
ranamente decida em sua alta sabedo
ria..

Quando int<:rroinpi meu primeiro
discUl"so sôbre a matéria, estava a:na
lisando o problema em face da nata
lidade. O parecer do ilustre deputado
Ataliba Nogueira afirmara que as cur
vas do divórcio e da baixa natalidade
subiam paralelamente nas estatísticas
dos países que adotam esta. instituição.
Mostrei que Q sistema de se compa
rar as estatísticas de um pais divor
cista. com os de um pa~ inclissolubilis
ta n§.o chega a qualquer resultado po
siti\'o. E, para prová-lo, citei exem
plos de países onde se usa e abusa do
divórcio e onde, sem embargo, a na
talidade cresce, e apontei exemplos de
países onde se pratica a iiia.1ssolubi
dade, como a Itália:, e onde, não obs
tante, 8r natalidade desce.

Evidentemente, Srs. Representantes,
o único s~ma, o único critério ade
quado para o assunto será examinar o
fenômeno antes e depois de promul
gada a lei do divórcio. Se observarmos
um a.umento ou uma diminuição no rit
mo de produção do fellômenc, então,
sim, estará caracterizada a açã.ó esti
mulante ou preventiva. da 'lei. E aqui
me permito demorar no assunto para
atender à solicitação do ilustre depu
tado Mcõeiros Neto, que naquela oca
sião pediu que eu me voltasse para. o
caso da França. A França. em matéria
de divórcio, é assim como Minas napo
lítica: braslleiIa; da a tabela, como já
disse um Drezado colega nesta Assem-
bléia.· \ ~ ,.

Vejamro, porta:nto, se, apllcado ês
te critério, o divórcio produziu, na
França, qualquer resultado restritivo
da natalldade. . .

Tenho aqui uma. t::Lbela em que co
ligi a natalidade na França vinte anos
antes e vinte anos depois do divórcio,
ali estabelecido em 1884.

Comecemos pelo penado anter1')f'
do divórcio:,

Em 1875, númel'c de ns.scimentos 
S:;!).975~

,Em -{TI'? número de nascimznt<:ls 
g4~.576.

EstUDOS no perfodo pré-divorcLScg
e ~ natalidade desceu.

Em ~879 (biênio segu1nte) - 3. :t:"l.
talidade descia para - 936.529,.

E::-u. 1831. a natalidade aumenrsn
para - 937.057.

Em 1885, a natalidade descia oara.
- 922.... .

Vinte.. anos a:::ltes do div6:-c1o, elt
po:.eria- lluer é.u!'~nte todo c sé,:,.ulo
XiX., a natalidade desda na F=a.l1Ç:~.

Depois do divórcio, a partir de ~8S5
continuou a desce:' na mesms ;"):"1)
r;:-e.3sâo arimética com que já vinh:a.
caindo. -. .

Vou demo;l3trá.-lo com os segumt-e:;
dados:

Em 1887, núme:o de nascimentos
012.732. .

E:11 1889, núme:-o c.e nn'icimentos 
!:82.7S0.

Em 1891, número de nascimentos
838.C::9.

Em 18S3, número de n~scimento3 
366.772 (subiu depois do divórcio).

Em 1895, número de ru:.scim~ntos

834.1'73.
Em 1837. I;lúmero de n~scimentos -

859.107.
Em 1899, número de nascimentos 

847.627.
E:n 1901, nt.m€ro d<! nasd.menjo:i 

857.274.
Onde o efeito reducente sõb:-e a

ns.talidade exercido pelo d.ivÓrcio em.
FranÇ2. ? E se eu qui.zesse csnsa.! a
egré~!.a Assembléia, trarb. para .".qui
todos os exemplos de países onde ~e

pratica o Givó!"cio, e em nenhum dê
les poderia alguém surpreender, '::en
tro deste critério, que é cient1fico, ~:ei·

to restritivo do cllvórcio sôbre a l.lI!.-
. talidade. -'

Mas. Srs. Constituintes. como o
tempo é escasso, prefiro paSSaI à
análise de outros aspectos inte!e~

santes do p:oblema. do divórcio. ~o

c:::.lizado.s pela llust:-ada. Comissão r:c
Familia. Educação e Cultura, da qual,
tomo disse. foi relator o Sr. AtaHb.1.
Nogueira. Quero referir-me à. questsc
do divórcio criar a matéria divorclável.
Isso tornou-sz uma espécie de ref:"1\o
.sonoro entre os anti-diVorcistas: o cli
vórcio cria a matéria divorciável!

Essa conclusão do ilustre colega.~~.

r.hor Ataliba Nogueira, vou, agoro,
analisar à luz fria dos fatos sociais
porque, Srs. Constituintes, estas consi
derações alarmantes sôbre os ef€l!t:'s
sociais do divtlrcio podem constitt'.ir
moth'\) para belb:sima literatura, e
já disse que nela, de fato. se illiPl
raram alguns romancistas de mé:r!i:.o.
Reduzidas, entretanto. às just:1s ore
porções, analisa.das em face da reali
C!aà~ social;- resultam de uma !,cb! E'
za de conteúdo, de uma carência ~e
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senticO' quase ínseredit3.ve1. Quan::o
se ouve dizer que o divórcio e u:n
agente desUlora.llzador da so<:ledao.e.
que o ~ivórclo é uxn agente de d!~a;
déncia dos corplJS sociais, nenhum (te
nós 'oeb;a dê se senttr tentad.o ~ lÇ},n
~3.: os olhos ~ta o pal:1or:Lma .:{!!e o
mund.o nos oZer.ec~ e a ind.agar I pO'
~x~ro:~lo, se na Bélgics, se na Frau;.:a,
se na Espall.~ e se em Po..tu~al \1.. fa
mília. a. socieda.iie e:;tá petleita1L;;~"
te C\)nsQUáati.~. Que vemos. Srs. E..::
pres~nta.nlteS? Vemos qUe. êsses ~:u
~. em l')u5, brande maioria, nos cfe::-e
~em exemplos de est!utura.~ão so<:::.:.:....
cj~ Gn;aniza~ão da fs.milia pelo me~:::~
tão perfeita (,Iv.auto a nossa..

Esta é: verdade inconttal'httl.veJ. c
que tira todo o efoeito cf-entif1co a ess~s

tenebrosas ·~firmaç5es sõb:~ o di....6:..·
~io.

mnguêru n~sa, e ninguém ;:oó~ ~le~

gar. que o núm~t"o de divórcios aumen
ta selIlpre êm ~~os os p:ltses que ú
praticam. Mas niusuém poderá "'~"'n

bEn'l 1.1~gs.r qu~ o núro·~o de disso:u~
ções conjugais, nos pah~3 Que ad:~,/,,-"'Yl.

!;) u~squ.ite. cQntiuu2. a ~umentar ~l"'~

s~sta.tio!:"'.!U-cnt-e. E ~O! q\l~, :-5t<;.
Cl}::tStittAfntes, a.s estatísti<:as n&o "'e~

mO~lst!:::.r~~ ~:::.t~ f~~~? SimDtE'.$m~nte

r>g::- .um:t circu::t~incia= o d~squne
r:.~() di.F;Solv.a 9. SO~lê::':l.de corrjugal, :i
mll;a-sc. a algu~a.s ,:ovldencias !·~1.'e
r·~n.t-e.s a.s kl:::S:!C~. ~cs bens e eos n
}h05 do c~'.S::tl. Desde qüe n[o l"..3ja ~;'l

rr-.=b2·~ :e~tir{) E.OS b.=ns -e aos filbo".
ni~'!.:~u~m se d~q0ta. Os casais pret~:':
:-e~ f~c?..r sepa.rados de fato e é isto o
q~~ s-e ye~ifiea em tod.os os países :n·
d~:::oll.lbüjst.as.

r.!as ::ug:1élll POQ::t"9. con:{lstar (,:te
~s s-e?ara~áes de f:lto continuam" 'i1
cr_esccr )::03 p:ú$~ c~UlO o nosso, que
l1ao p:-ati~ o c1".'O:--cIO, do m{;smo m ... 
do ~LZ :':3 ~e;;qUitEs ccntinu~ a ""'t,'
g,:,~rt~~ ~o:.'; ~:'~êS ond.~ o div6rdó p.
çon~edid<) .
~ Sr. Hamilton Nogueira Per~

mlta V. Ex.lI. ligeiro aparte.
O SR. '\T!ElRA nE MELO Com

tad" pr:1Zer. .,
•í? S.. HamiUon Nogueira -Em

tou~ essa di,:::ctissão cio divórcio feita
3.~Ul pelos di~OICistas, .nota-~e que
n;l"iG"t:-em se preoettpa. com a. eduea~

~o da pro~e. A -rormal;.áo e educação
c.a ~róle S<:J pode ser feita no casa
~cnto. está.'<lel, porquanto a !Ónna.ção
ac. Cr2~nçn. coweça antes do nasci..
mento e so;J tél:'m.tn.a na maiotidade.
CMr.mento on~e n.ão exista estabili
d.r.d.c ni\o pade determinar essa for-

mação. f:;sse é um assunto qut! V
~? ainda não abordou. .

O SR. VIE!RA DE MELO - Dêle
vou trataI:'. pois é justamente o argu~

. menta mais íavo2"ável ao divórcIo: a
s~tuaç~o dos i"lihos. E" um. argumento
fmal, porlsso me.C;IDO poderoso. ~o
P;;ll:: qual deixei para o fim. peço ao x

dIStinto colega um pouco de :paclêncía
para continuar a ouvir~me.

. O Sr, Hamilton Nogueira - Fá-low

el com o máXimo prazer.
O SR.' \l'IEntA DE MELO - Mu1w

to obrigado. Chegarei até êste ?onto
muito illtet'es~ante que V. Ex II acaba
de fixar. . -

Velarao$ agora onde reside a causa.
cU m1JltipIic~cãodas'desuniões con
iug:üs. Nêst~- particular devo anr·
mnr que ::> divórcio nf.o é causa mas
efeito. Se os divórcios aumentam is
to é. se asseparaçêes conjugais é os
desmoront>.Inentos dos lares cre~cem

isso significa apenas que ha. eausM
c~.da vêz msís e.tivas de desag:rega-

__ç5,Q do r:1atri--nõnio. Essas causas :-e~

s~dem.. n.::.~_ próprias ~ontingência.s da
vld9. mDdcrn~, nos. p:rogressos das cl
d~.dcs. na d2$envol"'itnento industriaL
ê:.m§.o vejamos: desde noivos, as pre
tende7.2~es ::10 casamento já são can-

. taml.r.?dos· per ésse espirito de dis
solt.:r:<~r"}. da ér:-cca. Se g,hrem... um liVI'o "
que lhe mostra a 1iteratu:-~..r O 4'ména':
ge à. t?,ois". Se vão ao cinema. ai COD
templsnn Q 2.d.ultério qü~se santifica
do, em que se repres.;nta getaJm~n·-

te a ti;;'.\Ta ridícula Cl.o espôso tra.ido
ou eIltão 2 da CSDOSZ. 3bandom'ldr.. que
~ncontt:a o :::ubstitut~, varo:lil e belo.
ao esposo tirânico.

O Sr. f[C.tmil!on NOg7Leira. - Estou
de acôrdo CNn o conceito de V ~ !l.

a nobre o!~dol' f;liz muito bem que o
divórcio não é causa ~e dissoJução da
s?cie<lade mod~rna.. mas conseqüen
cU!... Ag-cr~ uma vêz !nstala\'iO o di
vótC!o. ter:tamos precisa.mente IIl8.3s
uma causa de nO'V:ls. dissolu~ões <a l1e
del1qu~scênck. da sociedadé. âinda
mais Q scg<:.inte: se é conseqüência e
como V: E.""'(:.\J. db; muito bem. o cui~
ma e a lIteratura conduzem. a~ di$
!:OhlÇ-r~O da 1'!>.nú1ia, devemos então r~- .;
n~~:wer as ~l1t;sc.s e estabelecer Q pr!
T..1s.du .dos principies de étiea () pri
~ego .do, l?rinc:fpio religioso, porque o
c1.!vorclO ~ m~ont~stà\"cIment~ uma e~
p:-ess:to do materlulismo da. sociedade
CG1: tC'i"!llJcrG..ilea.. .

O SR. VlE:IRA DE MELO - VO~
Ex!" falou com muita. propried:ld.e.



-339 -

Se a. Igreja Católica. porém, a cuja
obra. de saneamento rendo minhas ho
menagens, pudesse coibir essa dtsso
luç:â.o cie costumes. responsável por
w.T\t:.lS desgraças conjugais, evidente
tt.... ate a sociedade brasileira não pre
cisaria do divórcio como também pres-

. cindiria do desquite.
O Sr. Ham.ilton Nogueira - A Igre

ja Cat61i~ poc.e. 'porque tem em seu
poder os'" principios eternos, mas ela.
respeita a Iiberd~dc dos homens.

O SR. VIEIRA DE MELO - Infe
lizm.e:nte, .porém. ela não pouc1e rea
Uz::1,!" n. obra a qtle se propunha. Te
mos. outrossim. de encarar os fatos
e%r... sua inexorabUidade. Não podemos
legislar para uma sociedade de santos,
po!s ° fazemos para uma de homens.
que padece de defeitos, que se deixa
levar pela corrupção, que; afinal de
cO:ltas. não pode resistir. .

O Sr. liamiZto;1, Nogueira - Por
que justamente faltam a êsses ho
mens os principios renovadores do
Cristinnismo eterno.

O SR. ".;rEIRA DE MELO - Então,
nesse caso, que se incutam nesses ho
mens aqueles princípios para que de
pois se possa abolir o divórcio. En
quanto. porém. os desastres conjugais
se multiplicam na proporção assus-'
tc.dora a que estamos assitindo, dis
solvendo inúmeros lares, l:mçando à
prostituição milhares de mulheres que
poderiam, em outras condições, ser
espõsas honestas; enquanto isto, se
nhores, temos de procurar o remédio
para a situação atual e não para uma
situação ideal que porventura pudesse
existir. .

O Sr. Hamilton Nog'Ú.eira - A si
tuação atual não é de divórcio: é de
casamento. O de que carece a classe
proletãria é de casamentos. Temos
de melhorar as condições econômicas,
mesol6gicas. parr Que seja nti~c.o

êsse ob1etivo. O divórcio. no Brasil,
(perdoe-me V. Ex.a o têrmo que .vou
empregar) é aspiração da "granfina-
~eIIl" . -

O Sr. 71ares da. Cunha - Ouvindo,
deliciado cama estou. o discurso do no
bre orador. minha impressão é de que
S. Ex.a é o mais brilhante defensor do
amor livre...

O SR. VIEIRA DE MELO - Abso
lut.?mente.

O Sr. Flores da: Cun7ta - ..• e est~
se de~empenhanc.o de modo muito
tn~~s 1:lrll!:ulnte <lo que o !aria Uu.-n Re
presentante ~omunista.

.0 SR. VIEIRA DE MELO - La
mento, apenas. que V. EX.~'não me
entenda, mas fale português ou bra
sileiro, e muito claro. Se V. Ex.lI. não
me entende, é conveniente que me
ensi!l~ sua língua.

O Sr. Flores da Cunha - V. Ex.a
diz que os desquites aumentam de ano
para ano...

O SR. VIELB.A DE MELO - Exa
tamente.

O Sr. Plores da. Cun.h.a -, ••de
modo desproporcional.

O SR. VIEIRA DE MELO - E'
fato írretorquivel.

O Sr. Flores ela Cunha - Pois bem:
com a lei do divórcio, êsse aumento
será em p..-oporção geométrica.. '

O Stt. VIEIRA DE MELO - Ab
solutamente. O dlvórcio - já o ãisse
e o nobre colega Sr. Ha!11ilton No
gueira teve ocasião de confirmar - não
é causa, mas conseqüêncla. Se as S('
paraçócs aumentam..aumentarão os
desquites e os divórcios; se diminuem'
as separaÇÕes, diminuirão também os
desquites e os divórcios. O que há é
que um. moraliza e outro desmoraliza;
um re<:omnõe a uniilo e outro lança
à desgraça: à perdição, os componentes
daquela uniáo. Esta a verdade.

O Sr. Ham'lZton Noguei1·a. - O di
vórcio produz uma colcha de reta-
lhos. ,

O SR. VIEIRI\ DE MELO- Se
nh0res Representantes, permitam que
prossiga na análise do parecer do ilus
tre amigo e colega Sr. Ataliba No
gueira ..~

Dizia, SI:...... Presldente, que, desde
noivas, os pretendentes ao consórcio
matrimonial sofrem ,as influências em
que vivem: é a literàtura. o teatro, o
cinc:na. tudo a incut!r no pensr.mento
o princípio da reLeldia contra o outro
principio moral. superio:-, Que é o da
fidelidade conjugal E depois de ca
sados? Passam os nubentes a viver,
como cutrora, a vida recatada do lar?
Não, Srs. Represent2ntes: a mulher
casada, em gera: trabalha está nos
balcões. nas fábricas. nos escri't6rios
das <.-asas comerciais nas repartiçõe.s
públicas, cav::.ndc, a vida geralmente
em lU~a!'es O't1t~os que :r:ão aQuéles em
que 5=e encontram s~u:;:· ma.:ldos. Sai
sõzinh~ e sozinha vai ao cinema, fre
qüenta as prai::ls de banho. exooe-se.
enfim. '3 tôda a sorte de contactos pe
rigosos. de soücita-;ões perniciosas,
contra a moral.
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ORDEM DO DIA

Partido Social Democrático

Amazonas:
Cosme Ferreira.

Pará:
Magalhães Barata'.
Duarte de Oliveira.

Comparecem mais 156 Senhores Re
presentante~. .

Que esperar-se de tudo Isso senão
o sempre crescente afrouxamento dos
liames matrimoniais? O marido e a
mulher, nas grandes cidades, não têm
de comum senão a cama. e a mesa,
assim mesmo enquanto as circunstân
cias o permitem. -

O Sr. Flores da Cunha - Quando
há boa educação moral, bons !:relos.
não :.3 seduçãN .
. O SR. vIEIRA DE MELO - Quan
do há, mas não quando o ~ espírito.
já vem prep~rado. de antemao, para
isso.

O SR. PRESIDENTE - Adv1rto o
nobre orador de que seu tempO está
findo.

O Sr. Ataliba Nogueira - V. Ex.a
está vivendo no pior meio possível,
po:-que eu não vzjo essa situação no
Brasil ...

O SR. VIEIRA DE MELO
vê?

O Sr. Ataliba Nogueira - •.• a
não ser nas grandes cidades. As ci
dades do interior estão livres disso. .

o SR. VIEIRA DE MELO
O nobre colega sabe que a cr1m1na.
lidade no Brasil é um grande proble
ma.

O Sr. Ataliba Nogueira - Vamos,
éntão, conceder divórcio aos crimino
sos, porque são uns pobres coitados:
êles ou as fa.mllias.

, ,
O j3R. PRESIDENTE - Está. findo o

tempo do oradõr.
O SR. VIEIRA DE MELO

Infelizmente, não posso continuar a
ouvir os argumentos dos nobres cole
g~.

Srs. Constituintes, mais umoi vez
sou colhido pela inexorabilldade dos
ponteiros, lamento não poder continuar
nesta discussão, que me é muito agra
&vel, para.rebater a opinião dos meus
cpositorcs.

Pretenderei, se ainda me fór pos
sível, voltir'à-tribuna para analisar

Não outro motivos que constituem os fun
damentos do parecer do deputado Ata
liba Nogueira, sob:-etudo dentro da pró
pria . ciência. a conexão do divórcio
com o crime, o suicídio e a prostitui
ção. Lamento-o profundamente, oor-

O SR. VIEIRA DE MELO que iria demonstrar que, mais Uma
v. Excia. vem ao meu encontro. Per- vez, o ilustre colega, no seu atãn de
gunto: por que as sepa~ções, ":;lo in-=~c.ollStru1r argumentos contra o divór-
terior, são em menor numero ao que crt;;-·-d€5Ca.mbou ... para o terreno das
nas grandes cidades? Justamente por- afirmações gratlútas, despidas'de-qual-
que o divórcio ou o desquite não as quer fundamento lógico ou cieptffico_
aumenta.m, mas a dissolução dos cos- (Muito bem, muito bem! Palmas. O
t~es, , orador é cu.mprimentado.> .

O Sr: Ataliba Nog~ra - Quando O SR. PRESIDENTE _ Achando-
V,. Excla. f~lou do divórcio ~ do des- se na Casa o Sr. Representante José
qlllt,: devena citar estatistlCas: No -da Rocha Ribas, Suplente de Deputado,
Brasil há apenas 70.000 desqultados eleito pelo Estado do ·Pará., convido os
- soz:nente 70.000. E o. Brasil tem Srs. 3.0 e 4.0 ecretários a 1ntroâ.uzi
4:'.000.000 de habit~ntes.· Devido à rem S. Ex.o. no recinto..
70.000 egoístas não poderemos com- a
prometer, ... (Comp~rece S,. Ex. e pre.<;ta o

comproml.SSO reg~mental.)

O SR. PRESIDENTE - Está finda
a hora do ExpC<iiente.

Passa-se à

o SR. VIEIRA DE MELO
Egolstas são os que não olham a des
graça alheia.

S. V. Excia. é feliz, não deseje a.
1n!elic1dade dos outros.

O Sr. AtaZiba Nogueira - Não que
ro comprometer quarenta e cinco mi
lhões de habitantes por causa de se
tenta :nU egoistas.

O ·SR. VIEIRA DE MÉLO
Não compromete. Não vamos fazer
divó:o-cio para os casais felizes, mas para
00 desgraçados.

O Sr. Ataliba Nogu.eira - Veja V.
Excia. como seu raclocinio é incoeren
te .. ,



La.-neira B1ttencourt.
ca.rlos Nogueira.

Maranhão:
clodomir Cardoso.
pereira Júnior.

Piauí:
Renaut Leite.

Cea.rá:
Moreira da Rocha.

Rio .Grande do Norte:
Dioclécio Duarte.
José Varela.

Paraibll:
Samue] Duarte.
José Jofili.

• Pernambuco:
J~trbas Xt1aranháo.
Ferreira Liml:l..
Barbosa Lima.

Alagoas:
La.uro Montenegro.· .

Sergipe:
Gl"é:.CO Cardoso.

Babia.:
Lauro d.e .E'reitas.
Eunã.pio de Queirós.

Espírito Santo:
Atilio Viváqua.
ari Viana.
Carlos .Ltndember~.
Eurico S3les.
vici!'a de Rezende.
Alvaro Castelo .
ASdrubal Soares.

Distrito Federal:
Jonas Correia.

Rlo de Janeiro:
pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Edua.rdo Duvivier ~
peulo Fernandes.
Qetúl10 Moura.
Heitor Col1et.
Acúrcio Tôrres.
Miguel Couto.
Min~ Gerais:

•Benedito Valadares.
Juscelino Kubltseheck.
Bías Fottes.
Duque de Mesquita.
João Henrique.
Christiar.:o Machado.
AUgusto Viegas.
Gu&tavo Capanema.
Celso .Me.cha.do.
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Olinto Fonseca.
Lair Tostes.

São Paulo:
Cirilc Jú~ior

GOf1'edO Teles.
Nove1] JÚnior.
Cés3-l' Costa.
Cesta Neto.
J asé Armando.
Horácio Lafer.

Goiás:
Diógenes 'lvIagalhães.
Ceiado Godói.

Mato Grosso:
?once de Arruda.

Paraná:
.FI.ivio Guimarães .
Roberto Glasser .
Munhoz de Melo.

Santa Catarina:
Ivo d'Aquino.
Otacílio Costa.
Roberto Grossembacher.
Hans Jordan. -

Rio Grande do Sul:
Getúlio Vargas.
Gasbn Englert.
E~ochn.do da Rocha.
Damaso Rocha.
Antero Leivas.
Bittencourt Azambuja.
Glicério Alves.
J\:tér::io Teixeira.
Pedro Vergara.
Bayal'd Lima.

União Democrática Nacional

Amazonas:
Severiano Nunes.

Pará:
Agostinho Monteiro.
Epílogo de Campos.

Maranhão.
Alarico Pacheco.
Antenor Bogéia.

Piauí:

Esmaragdo de FreItas.
Matias Olfmpio.
Antônio Correia.
Adelmar Rocha .

Ceatá.:.
Plínio Pompeu.
Paulo Saras:;.te.
Beni Carvalho.
Fernandes Teles.
Alencar Araripe.
Edgar Arruda..
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•

Rio Grande do Norte:
Ferreira de- Sousa.

Paraiba:
Vergniu.ud Wanderley.
José Gaudéncio.
João Agripino.
Fe~ando Nóbrega.
Osmar de Aquino.

Pernambuco:
Lima Cavalcanti.
Alde Sampáio.
João Cleafas.

Bahia:
Manuel Novais:
Luís Viana.
Clemente Mariani.
Dantas JIínior.
Rafael Cincurá.
Nestor DUarte.
Aliornar Baleeiro.
Alberico Fraga.

Dist:ito Federal:
Hermes Lima.

Rio de Janeiro:
Prado Kelly. .
Romáo Júnior.
José Leomil.
Soares Filho.

M:i:las Gerais:
Magalhã.es Pinto.
Gabriel Passos.
Lopes Cançado.
LÍcurgo Leite.

São Paulo:
Paulo Nogueira.

Mato Grosso:
Dolor de Andrade.
Agrícola de Barros.

Paro.nn.:
Erastc Gaertner.

Santa Catarina:
Tavares d'Amaral:
Tomás Fontes.

Partido Trabalhista Brasileiro

Bahia:
Luiz Lago.

DistrIto Federal:
Benjamin Farah.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
Sega(las Viaua.

Rio de Janeiro:
Abelardo Mata.

São Paulo:
Guara.ci Silveira.
Romeu Fiori.

Paraná:
Melo Braga.

Rio Gra~de do Sul:
Arthur Fischer.

Partido Comunista do Br~t

. Pernambuco:
Gregório Bezerra.
Alcêdo Coutinho.

Bahia:
Oarlos Marighéla.

o

Distrito Federal.
Carlos Pr~ste5.

João Amazonas.
Mauricio Grabois.
Ba~ista Neta.

Rio de Janeiro:
Claudino Silva.

_Alcides Sabentm.
.~-----., .

São Pàülo: "
Osval-do Pacheco.
Jorge" Amado.
Caíres de Brito.

Rio Grande do Sul:
Trifino Correia.

Partido "Republicano

Pernambuco:
Sousa Leão.

Sergipe:
Durval Cruz.

Minas Gerais:
Daniel Carvalho.
Bernardes Filho.
Mário Brant.
Arthur Bernardes.

Partido Popular Sindicalista

Pará:

Deodoro de Mendonça.
Ceará:

Alves Linhares.
João Ai:leodato.

Bahia:
Teó1ulo Albuquer<1ue.

Partido Democrata Cristão

Pernambuco:
Arruda Câmara.
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Paítido Republicano progressista

São Paulo:

Campos Vergal.

O SR. PRESIDENTE: - Estão sõ
bre a Mesa~res requenmf;ntos. assi
nados, respectivamente, pelos Senho
res Representsr:tes R.ui p_!mela.3 e ou
tros, Ernâni Sátiro e outros e Carlos
Prestes e outrcs .

São todos tenC1cnteS a nomenagear
os que tomba.ram nos ruovimentos de
5 de julho de 1922 e de ~:t~..... legítimos
defensores da democracia no Brasil e
est3.o assim redigidos:

Requeiro que a Assem~l~l<:. Nacional.
ouvido o ple~á.rio. se as ~(o<.-le às !lome
nagens prestadas aos q~e tombaram
nos movimentos de 5 de julho de 1922
e 1924. legítimos defen~oresda De
mocracia no Brasil, e que na ata de'
nossos trabalhos se insira um voto de
profundo pesar' e respeHo à memória
de tão gloriosos mortos

Sala das Sessões. em 5 de julho de
1946. - RUi! .4.lmeida. - Euzébio Ro
cha.

A Assembléia Naeiona.:: Constituinte
reverencia nesta data todcs os que a 5
de jullio de 1922 e a 5 o.e julho de
1924 se sacrificaram pele ideal demo
crático.

Sala das Sessões. em ~. ae julho de
194ô. - Ernani Sátírc. - Prado Kelly.
- PUnia. Lemus. _. Limo Cava.lcanti.

Requeremos seja inse ~r,.:> na ata dos
nossos trabalhos um vote. do. homena
gem pelo transcurso d-e ~ de julho.
data que rel!mlbra o eoi.,ódlo dos 13
do Forte e a revolução de 1924 qlle
tão profundamente mar.o:am a marcha
do Brasil para a democ':'ar.ia.

Sala das sessões. em ;;- dE: julho de
1946. - CarLOS Preste.o; - Trifino
Corrêa.. - Jorge .4miUW - Fernan
d.es Tãvora. - Aler..car Araripe. 
.Beni Carvalho. - AliomJ,.:" Baleeiro. 
João Amazonas. - Café I-·ilho. ~ Agrí
cola de Barros. - .J71ra~'Y. Ma.gaDlães.
- Campos 'llergal. - Ca~ 'o~· MarigheZ
la. - José LeomiZ. - M.auTÍcic Grá
bois. - Soares Filho - Alcédo Cou
tinho. - Gregório BezerTa. - Alcides
Sabe1lça~ - Oswaldo Pacheco. - Cai
res de Brito. - CZaud.mc Silva. 
Agostinho Oliveira. - Batista. Neto.
- Re1Z4t.o Aleixo. '

..
o SR. PRESIOENTE- - Vou sub

meter a voto.$ os requerimentos lidos.
O SR. RUl ALME....TDA - Sr. Pre

sidente. peço a palavra para encaUU
nhar a votação.

O SR. PRE-SIDEJ."'l'TE· - Tem a.
palav~a o nobre Represf'J1tante.

O SR. RUI ALMEIDA (~) - Sr.
Presidente, Srs. ~epl"es':~~..mtes: o re
querimento ora em votao;ác e daqueles
que dispensam C!.uslQue:- justificativa.

Quem acompanha,. CC':a' todo~ nós,
a vida política da N:'i;~st, não pode
desconhceer a pCgina ~i-Ji.ca da nossr..
História, escrita com sang-ue em 1922,
na praia de Copacabana. (., dois anos

. depois, a 5 de julho de 1924., em Sáo
Paulo.
. Não vou, aqui. t~c2r Clog10S aos re

volucionários daquela ép·rC&. mas ores~

tar minha homenagem ~o~ defensores
. da lei e da Constituição porque, Srs.
Representantes. õ.efensor~5 d:::. lei e da.
Constituição nao eram nqueles que se •
encontra\l:l:n no Govê!'!'l\.., ms.s Justa-

. mente os que combatiam ae :l1'mas na
mão. tendo ao peito. à guiza de es
cudo um pedaço da Bandeira do
Brasil. E para mostrar ue não tenho
qualquer espírito de partidarismo pe
diria tambtm qu~ a Assembléia ner
mitisse fã~se endereçado à "Legião 5
de Julho". Que tem sido sempre, desde
os tempos do sítio de J922 e 1924 atPo
hoje, a o:-ganização que se tem batido
para que os 5 de ju~ho de 1922 e 192·t
-não fiquem em olvido. <Muito bem:
muito bem. Palmas). .

O SR. CAFÉ FILHO - Sr. Pre
sidente. peço a lJalavra para encami
nha::: a votaçáo.

O SR. "PR!'..sIDENTE - Tem a pa
lavra- o nobre Representante.

O SR. C~ FILHO -' (*, Sr.
Presidente, participei muito t::!.oço ~~
da .do movim€:1tc revolucionário de
1922. Estive presente. com a m~nha
sol1darieúade io movimento revolncio
n.á.rio de 192<l. Emprestei meu apoio à
revolução de 1930. Sinto-me. por con
seguinte, bem nesta Tribuna parJ,
transmitir à Nação um manifesto dos
revolucionários de 1922 e 1924. redt
gião nos seguintes termos:

"'A huzrianidade atravessa o seu
momento cruciante, após haver ex
perimentado a tragédia universal.
provocada e desencadeada pelo
fas:cismo internaclonal. As :Lações----

(*) Não foi revisto p~lo orado....



e os 'POvos sofrem as conseqüên
cias da miséria e da fome que de
safiam a sagacidade dos esÚ:l dis
tas para a. solução dos problemas
políticos. sociais e econômicos. O
estórçO gigantesco promovido pe
las Naçóel:: Unidas. para a conse
cução' da vitoria. contra a Alema
nha, Itália e o Japão, quebrando
a .espinha dorsal do nazi-nipfr-fas
cismo, v~m de ser con'liurbado pela
insidiosa fôrça desagregadorn. que
gera as maqyi.nações perversas con
tra os povos bem formados, no
sentido de sabotar a grande ba
talha, maIor e a mais impot'tan
te de tódas elas: - a batalha da
paz.

A vitória das Nações Unidas. des
de a batalha do Atlântico ate a
vitória final, em que o Brasil se
cobriu de gloriá, pela epopéa das
Fôrças Expedicionárias Brasileiras,
nos campos de batalha do Velho.
Mundo, contra o Ei.'"'r.o, deve ser
completada pela vitória da paz,
com a estruturação de um mun
do melhor. sõbre bases de um.a
nova equação econônnca e COIn a
objetivação de uma autêntica jus
tiça socis.l.
O conluio solérte de alguns es
taàistas. como se observa. de ma
r..eira estarrecedora, os quais, por
interêsses inconfessáveis, traindo
os mort-os e mártires da sangria
universal. patroclnada pelo :lazi·
nipo-fascismo, é feito para. pro
vocar dissentimentos entre as na
ções e os povos, para que não se
cwnpra o apostolado democrático
do grande cidadão do mundo
contemporâneo, Flanklin Delano
Roosevelt, em próI da IY.)Iitica de
cooperação e da fratp~dade ~
versaL

Nesta. fase histórica e dramática
do mundo, em que assistimos o
avião encurtando dist5.ncias entre
os continentes: o rádio tomando
vertiginosa a expressão dOr pensa
mento hu.mano; a imprensa tI'3.
duz1ndo a inquietude e a ansiedade .
dos povos. veiculando valores . e
idéias: a era atômica sumindo
2JDeaçaàoramente. sob o pretexto
d.e diversidade ideológica. com a
perspectiva sombria de uma j;'eedi.
ção da hecatombe univerS1\.l, ain·
da no período de convalescença,
invês de ser a desint<!gração d(]
átomo motivo básico· para o bem:
esta,r xnater1al e espiritual da hu
manidade, sente-se, nesta hora.
que o homem, travando wn3. v(>r~
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deira luta titâillca contra as grl
lhetas que o atormentam. procura
libertar-se, viver livre. emaucípa
do, politica,' social e economica
mente.

Esse o eterno clllema da luta pela
liberdade!

No Brasil do passado, ante os
sucessivos vexames que o jugo por
tuguês inflL't1gfa aos brasileiros. di
visamos o proto-mártir da n'J.cio
nalídade - Tiradentes, - cogno
minado o ""'alferes da liherd3.âe";
dele, a emancipação política, como
corolário - dos acalorados debates
nas CÔl'tes de I>1sboa, geradospe
la opressão e exploração po1!tico
econômica de que sofria:n os bar
sBeiros, e que, afinal,. red'lmdou.
no grito da "Independ~ncla ou
morte"!; e, depois as lutas 4pi.:as
·pela libertação dos es<:ravos, dos
abolocionistas aos propagandistas,
que adveiu, emfim, a proclamação

___ da República. em 15 de Novem-
oro--de.1839. .

O atentado de Seraievo, executa~.__
(lo por uma conJuração militar,
que tinha como objetivo a liberta
ção dos· sérvios e dos croot:is, foi
o rastllhoda guerra de 1914-1918,
que vinha sendo engendrada Pf>las
potências iznpêrialistas, que não
encontravam outra solução pa.ra. a
tremenda crise econômica~erad::t

peJas contradiç&s ·~~trinseea:; dos
sistemas ?OUticos dominantes,

Desencadeada a guerra, que
se aI3strou peJo mundo inteiro. a.
crise política e econômica toma
va vulto,. sem que os responsã
veis pela sangreira universal pu
dessem 1-!'lili;.r os acontecUnf'.ntos;
dai, o ob.servar-se determinados
povos transfol"IIl2.l"em a guerra.
imperialista er guerra de Uber
t..o..ção. fenômeno com que não
contava.m os abutres da guerra•.

Iniciou-se, então. a liquidação
das prerrogativas divinas dos so
beranos ungidos. Imperp..dores~

reis. princ1pes. nobres, plutocra
tas. foram despojados de seus
~riviléB'1os seCltlR-rP<: e a~~t,.. r1")5
na vora...zem. do.c; acontecímentos.

A humamdade entrava no U-
- miar de um novo penodo histó

rico. Era -Q marco inic!al dJl. luta
sem tréguas nem quartel. Que se
avizinhava, entre as classe espo
liadas e oprimidas e seus es
poliadores e opressores. O pro
cesso. histórico se concretizava de
maneira surpreendente!
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Ensarilhadas as armas, o 1m~

perialismo ap5.trida,· sangue-suga.
da. bumanidade. "pari-passu"
com o ranger mac.abro da má~

qUina de propaganda e de pro
vocaçiio, fome~ltadora de õdios
entre os povos e. incentivadora
de crises· e choQ.ues entre as na~
::;;ões amantes da paz, desencadeia
a guerr::a. ~o~lômica, pela con
quista de f!lcrcados e de nlaté~

rias primas. Pais novo, dotado
de·\lm3. natureza prodigiosa. so~

frendo das COllSeqüências dos er
ros c dos crimes lcumulados.
nraticados por governos incapazes e desonestos. que o infelicita- .
vnm, com raras e honrosas exee
ções, d.esde o período cob!üs.l. era.
natural que o Bra~il sofresse a
influência das maquinações in
ternacion~is, em crescente ebu
lição.

No Erasil, as aves de rapina.
internacionais encontrar;un o lu
gar propício para o seu pouso.
wl1çando mão d(l. corrupção, se
lecionaram. com habilid:::.de, seus
a:;entes, para investirem contra o
povo e os interêsses nacionais.
P::'l.is de economia.rural rudimcn
táriR, com o seu solo enfeudaco.
métodos de trabalho medievais.
RS massas, dos campos e das
cidades, e."àgi.ndo uma reforma
agrária imedin.ta, pois que. pri~

vadas de qualquer assistência 50
el3.1, ignorantes do processo da
téc:J.olor;ia e da ciência, tornou-se
Pl'esü f:kil dos aventureil'os im
perialistas., Empréstimos eram
conce<:idos, em larga escala, aos
governos, e as suas somas di
luiam.~se nas comissões inconfes
s&vels. O povo só sentia os efei
tos de tais transações. através

.... das elevações dos impostos e do
conseqüente e11carecimento do
custo de vida.

Com o falseamento do regime
democrático, a corrupção admi
nistrativa. o despotismo, o avil
t:"lment _ e o achincalhe em que
se ;lrecipitava a Nação. crises
políticas e sociais abalaram. pro
ft1ndamente. ° cerne da naciona
lidade. Ao clamoreio da.s mul
tidões exploradas. dos campos e
das cidades. com os tumultos e
bar:-fcadas, - a mocidade uni
versItária e das escolas militares.
simbolizando a honra e a dig
nido.de de um povo espollado,
vilipendiado pela tirania reinan-

te, cerrall(;~o iUeiras. dispostas a
precipitarem os acontecimentos
ficaram comovidas as almas dos
q:..::.::.rt...~i!';. hc:ncns de valor, amar
gurados pela :-ituaç§.o, não cn..
cor.tr:lVam soluçfl.o para os pro..
blemas multiformes. enquanto os
reac:noários e cematiogos n~o

fossem alijados das posições 
chaves ctn. RepúbJica.

As fôrças armaàa:::;, que os rea
cionários sempre afagaram como
reservas. para serem lançadas
contra as maS8?S populares.
quando estas, f:lmintas. l1prcsen
tR~.sem as suas l'eh'indicaçães: es-.
tavam com o povo! "

O E:.;:ército. q~ r:.3.s lutry pela
liberdn.de ocupou sempre linha
de vanguarda em defêsa do po
vo; que sempre praticou justíça.
proibidade e tole:-ânci:.; que co
mo fôrça de origem pc:"'ular. ja
mais defendeu O:i governicnos
cor..tra os interésses d::. coleti....i
dade: o Exército de Caxias. Osó
rio. Deodoro e ce Benjamin
Const~,nt, =l.l1e se cobrira de gló
rias na guerra do Paraguai. para
dep0:!.st atendendo as a<;pil'ações
das rôrçu,svivas da r..acionalida
de. apagar da Histãria-Pittrb a
rnr ncha .negra :ta escravidão e
procIamar _ República, colocando
o Brasil ao lado das nações cultas
do Universo. que se inspiravam
ncs principios democráticos pro
pa~dos pela Revolt1Ção Fran
cesa; êste Exército. cujos oLiciais
fOrrn...·:lx~ra sua me:lto.lidade,
?.'Ol"endendo e estudando os sábios
e~:;inamentos dE' B~njamin Cons-

- tanto o verdadeiro' idealista da
República, na vell1a e tradicio..
lli'X Escola Militar da Praia ",,·el"
rnellia; éste Exército de g:mcrms
sem vaide.de, mas ctSU1ho!:icS de
sua honestidade. coragem física
e moral, não podia: deixar a
Naç::'o u mercê de politicos ines
crupulosos e de aventureiros in
ternacionais !

Aliado ao povo. porque o Exér
cito é a própria Naç5.o em armM.
entrosado com os lc'!.ealista:; da
bandeira desf:raldads.. de que pre~

ciso se tornava republicanizar a.
República, e preocupado com os
fenômenos da guE'rm de 1914
1918, lança o primeiro 5 de
julho, em 1922, empolgando a
Naç;lo, pela br\lvura e denodo
dos seus idealistas.
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"'\. valorosa gua:mçao do Forte
de Copacabana c os briosos ca
c.ete:> da Escola Militar da Rea
lenga, que objctiV~"r_m entregar
o Brasil a um ~o\'êl'no eleito pelo
povo. ~m eleições livres e hones
t..'\s, numa ãemonstraçfi.Q real da
de!I1ocr;::.c~3., nwn movimento cí
vico. de l1i.tíào relevo para a na
cion::did~tle. é ainda como que
um simbolo a recordar-nos essa
e:.>:.péi~~ de libcrtaç~o política t

Os homens do ,poderio e dn
p()Ji:::caL.'1~, mancomu::.ados com
cventureiros internacionais, atê
ai n~o se- corrigiram; jul:;ando
Sê ,;;,tv1"~OSOS, e n~ arr~l11etlda de
"illi;::mça. excedel'ar:l-Se na prá
Cca (,O ~:ldi,.:nc.';'o mz.uc.o, sob
o ró'\,\J.lc de " defesa do princípio
da autoridade. da ordem e segu- -.
ra~1G:1 pü'o11c~1.": daí, prisões. es
pancamentos, torturas, assassi
natos, perseguições, viola.çÕes de
lares, serem p:-ati~dos, impune-

. [rj,ente. e ~m la>:ga ~cala, num
vcrdad~íro reinado de' t~rror_ O
Clube Militar - a tradicional e
gloriosa instituiçáo funàada por
Deodoro da Fonseca e Benjamin
Constal1t. - ao calor de um mo
,-L:nento chico-democrático, en
cet3.do pelo s~u presidente, e
apoiado na maioria esmaga.dora
do,," s.-:us as.so~iados, ao lado do
povo, manifestando-se pelo res
peito da:; liberdades públicas e
individuais. outorgadas pela Car
ta Magn~ de 189i, teve a sua ~

sede varejaGa e intcrd1tada.
tratada come uma "saciem sce
leres" , - embora nela se con
grcg;3.ssem em tôrno de seu pre
sidente, - velho marechal, com
re:tis serviços prestados à Pátria,

. - diversas ~tentes d:lS fôrças
arnl.3.das naciO:lais. para a su
blime tarefa a que até hoje se
entregam de dignificar o militar
no Brasil!

Nessa sítuação de descalabro
moral e administrativo. criada e
ío~enta.da 'Pela 'Preten~a lega
lidade, m'uitos dos no3Si)S ma1S
va!entes e honrados oficiais ío- '
rnm jogados nas e~'"{ovias. como
insubordi..'lados, agitadores: ma
sorqueiros e desor-::e~ro" contu
r.1:lzes, pecha que os ttsurpadores
ào poder atL.-:iVa01 c.:Jnstante
mente à face dos briosos ofic1ais
das gIoI"iosa.s FÔrças Armadas.

Contudo. os idealistas' não se
intimidavam, não arrefecendo o

calor de seu ideal. e dois anos
depois, como que para um rea
justamento político-social, numa
manhã brumosa, na Capital de
85.0 Paulo. surge o s~gunclo 5 de
julho, em 1924, como corolário
da pl'imeira etapa revolucionária,
dando-lhe. porém, o feitio dessa.
luta pela liberdade, como' luta
pela democracia-social.

Est::lva êsse movimento fadado
a tornar-s~wel)civel, pois. exe
cJ,!taClo o plano. revoluclonoirio,
os idealistas empenhados' na
grande peleja cívica tornaram
se vitoriosos na épica banicada
sangl"ent3. travada nas ruas de
S5.o Paulo, onde, emocionado e
~s'~necido. o Bl'asil assistiu, ir
manados Ci1'lS e militares, bra
sileiros e estrangeiros. homens,

-'"-mulb..ere::. e crianças, de quartei
rão em quarteirão, de ru:l em
rua, de casa em casa, de portã:
em porta, terçal'em armas con
tra a p:etênsa. legalidade, pela
rcconqui:;ta da liberdade e da
democracia.

Estreavam-se, nessa época os
chamadas combates de ruas!

Ap(is t.:m~ luta persistente e
heróica, e parn evitar-se a des
truiç~o da metrópole b:mdeiran
te. sob a inclemanê~a dos inces
~antes bomtiardeios, os l"evolucio
nários resolveram, apesar de
exaustos, e de tamanhas pelejas,
estender a l~ta pelas vári.:ls re
giões do.Brasil.

D:aí a planificação .:la manobra
de retirada, executada com os
m~nim03 dct~lh~s da tktica c da.
cstrategia m5litar, formando-se,
então. Clll Foz do !I:nlacu. com a
junção das Fôrças -Revolucionâ.
rir..s. prOC~dêl1tes do Rio Gran
de de Sul, c cX~l"cito libcri;ador,
.0 qual, pratic~~do ousadas ma
nobras, que provocaram. graves
polêtnic~.s. cnt::e técnicos mili
tare.~ estrangeiros. e re3.ll:zando
a úlaior mareM c.a llistória 'Mi
litar do Bmsil. foi ~colhid.a pelas
popu1açô~~ 'das ci~:;\des e dos
campos. com v~rd3.deiro e extra
ordiuário delírio revolucionário.
Alé:::n do ~.~Decto militar. as mal'
c!10.s e {',o~_t~-m~rches do~ exé:,
citos libertadores tiveram a. van
ta$t:ttl cií! levar a cer..telha <1.9
lirerdade aos mais long'fnquoS
:rincões da .... titz-;;;;' E foi Quando,
também. os idealistas revolucio
nários sent1ran1, em carne pró-



"

.,

- 347-

pria, o estado de pauperismo e
ignorância que fazia a população
rural v~tim.a do latifú~1~io. que,

I no Brasil, é, ainda. a coluna
mestra em <;.uc -~mp:r~ se apoiou
o imperali:mlo capltalista.

Nessa pe:-eg:'i~~ç5.o cívico-re
volucionária, foi, ainda, quando
os nossos va.lorosos idealistas me
lhor conheceram os n03SOS vai
nhos sul-americanos.

as reu:.çocs de mrJzc.de, esta
belecidas entre brasileiros e ar
gentinos, brasileiros c uruguaios,
par~guaios e bolivianos, levaram
os nossos bravos lutadores a um
]i.:l7.c ..:lai:::; arr.plc sóc:.-~ os pro
blem:::.s c:omU::1S e da solidarieda
de continental, gerando a convic
ção de que não há motivos e
nem ambiente para guerras en~

tre os povos do Novo Mundo, se
tomarmos as necessárias caute~

ms contra n.s m~nobr2S dos em
preiteiros (l~ gueTl"'lS ~ pross~

guin>los na tradicionai diploma
cia implantada pelo Barão do
Rio Branco e defendida por Rui
Barbosa.

O Brasil já atingiu a maiori
dade e não mais precisa de tu
tores políticos.

A revolução de 3 de outubro de
1930, que triunfou drapejando
a bandeira de 5 de julho, decep
cionou profundamente o povo
brasileiro. Trazendo nas dobras
da sua· !lama as promessas de
justiça social, liberdade e repre
sentação, que eram os anseios das
massas populares brasileiras. o
grande movimento popular, cuja
chefia, ao alcançar o poder, traiu
as suas própria.:; promessas, sõ
ment.e teve a preocupação de
dividir~ para governar. atirando
os revolucionários uns contra os
outros, prestigIando os de- visão
m:::is curta e os de política

mais acanhada; confinndo-Ihes
posições-chaves e lhc~ abusandc
do seu idealismo e da sua boa ~é

cívica, para corrompê-los e des
pretigiá-Ior. perante a Nação_
Host.ilisando os au:knticos defen
SafeS da o<:"'"1dcira de 5 de Julho.
o C3udilho. como um verdadejxo
senhor feudal. foi se c2rcando je
elementos reacionários, demago
gos, de agentes armamentista

'1mperialist::l,s, capitulando. de po-
sição. em posição. até chegar ao

. ponto de~ apoiar-se nos fascistas
mdfgenas, os integralistas, uUli-

sando-os na diabólica tarefa de
de:smora1ização do::ls correttLes de
mocráticas e liberdadoras debili
tando-as. falseando-lhes o con
teúào ldcolúg;co e culminando ,J.O
golpe traiçoeiro de 10 de Novem
bl'O de 1937. com a criacao do Es
tudo Novo, qtie foi o núüQZ' crim~
perpetrado contra os .ideais de li
berdade, .eprese~t",ç~tJ, c:.s~ocr:i'.

cio. e jt1stiça social, propugnados
nos alvores dos dois 5 de julho
O Brasil afastou-se, en';;fio, 18$
suas tradiçoes d~ Naç:?o amantt
da paz e passou a seguir a trilha
da aVe!~t~lrn na.7.i-rJ:po-fa~c1sta..
r8;;t"rcncia~ldo e pratic:.' r ~'!.o a.:
dO'..:trinas de fórça., da \"jcl~ncia
da rr~(:ntira or!?'ani.zr.~n e 0:~ com
preensão do pensutnento, colabo
rando ~on H:tlcr e Musso}ini 1,j

assalto à Hespanha e Abissinia.
E;,plorando um nacionalismo

agressivo, de propósitos inconfes·
sávcis e criando um ambi~!lte de
desconfianç~ entre as nações sul
americanas, a ca.marilha fascista
conspirava centro. os mais sagra
dos direitos e interêsses da nacio
nalidade e da naz da Am~rica La.-
tkla. •

Suprimidas as liberdades públi
cas e indívidt.::lis, foi instaurado
no Brasil um regln:e de violências
11lomináveis, apoiando-se num",
mt.quina pol-xial-:nilita!'-~erroris
ia, composta de órgã.os opressores
de idéio.s, dos direitos de reunião,
de associaç5.o e de organização,
sob o pretey.to de "def-esa das ins·
tituicões nacionais", que servia le
cortina de fumaça para as ne
goelat3S e transações escandalo
sas, deixou o povo sem carne, sem
açúcar. sem lei~. sem pão. sem
agua, sem roupa, sem teto, sem
transnorte e determinou o triste
le~adõ c.as ·fi1as Que ainda hoje
sangra e debilltz. o or~::.nisn::.o·na
cional.
~ste e o cenã.r1o macaOfO esten

dido no Brasil. pelos oue não
cump:iram os postulados dos 5 de
~ulho de' 1922 e 1924.

Neste momento o povo conver
ge as suas vistas para a, augusta
Assembléia Nacional Constituin-
te, ansioso por uma CE'..rta Cons·

tituc10nal orientada e calcada noS
postulados. e compromissos que ,
Brasil assumiu com as Nações
Unidas, na Carta do Atlãntico, em
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Washington, em Teerã,' Potsdan
Chapultepee t> em S.le> Francisco.

Com o pensamento voltado para
Tiradentes. Gonçalves Lédo, Mi
gue! de Frias, Benjamim Cons-'
tant, Newton Prado, Joaquim Tá
vora. Siqueira Campos, e de tan·
tos outros, que honraram com seu
patriotismo e denodo as tradi

ções democráticas do Novo Mun-
do. ora focalisadas nas ardências

e nas esperanças populares em
prol de uma Carta Magna 'lO
apan:ígio dos postulados do di
reito moderno e em consonâncIa.
com as realidades e necessidades
da época em que vivemos, na re'
novação de lllétodos e valores, !lu
calor d~s idélas. em beneficio da
libertação econômica do Brasil.
como que em uma pregação de

paz. conc6~·di:;.. ccoperação e in·
tercâmbio. com os povos c nações
em beneficio da humanidade.

Concictud:Ios!

lvrec1iterncs n::l. horri que passat
Temos um histórico e solene

.compromiss<> assumido com "os
mortos e mártires que lutaram e
derramaram sangue por um Bra
sil livre. forte e democrático!

Rio de Janeiro, 5 de Julho de
1946. - Olyntho cie Mesqu.ita
VascoxeZlos. - J. Franco de
Carvalho. - Felicissimo CarCÜJso.
-:- Luiz. de França Albuquerque.
- Pedro de Alcantara Toceo. -
General Aehilles Mariano de Aze
vedo. - Luiz Carlos Prestes. 
Eduardo Oliveira Junior. - Luiz
Ignacio Domingues (jornalista).
- João ele Araujo Dias. - Carlos
da Costa Leite. - Café FiZh.o. 
Durval Antonio da Silv:L. - R.
P. da Motta Lima. - Francisco
Martins. - José Attilio de· Ca
'Dalcanti. - José C~tello Figuei
redo. - RallaeZ Boccid. - Hen
rique Cordeiro Out. - Roberto
Augusto Bua7·oue. - Gregorio
Bezerra. - Lucio Damaso de
Carvalho. - Abelardo Marinho.
- Trifino Corrêa. - José Ven
tura Pinto Junior. - Victor do
Espirito Santo,..

Neste manifesto. Sr. Presidente. que
incorporo nos Anais da Assembléia.'
Nacional Constitlrlnte, tenhamos, nós.
os homens aos quais a nação. entre
gou a feitura da Carta de. 1946, o
exemplo dos mártires de 1922 e 1924.
para. que .saibamos, nesta hora tre..

menos. que o Brasil vive. condUt1l' &
pátria ao regime democrático.

Mas, para isso, Sr. Presidente, pre
cisamos l'eagir contra a manobra rea.
cionária que a1 está. Pala-se na con
ciliação da familla brasileira através
da decisão dos partidos maiores.

Sr. Presidente, lembro aos represen
tantes responsáveis por êsses partidos
que não é p()ssível a pacificação da
família brasile1ra--Sem_que tenhamos
à frente disso um movimento maior,
o que guiou os revolucionários de 1930
e os políticos de outras éras: a anis
tia .. Sem anistia não é possível pa
ciiicação. Façamos como os revolu
cionários de. 1930 e de tõdas as épo..;
cas: anistia para os que se expuse
ram, para os "funcionários deIriitidos
e aposentados pelo artigo 177. para os
~ºram processados por -um tribu
nal político; ·que· a -organização atual
jã condenou ao desaparecimento.-

Seja nesta. hora. Sr. Presidente. em
que transmito. à nação o manifesto
dos revolucionários de 1922 e 1924, um
apêlo à anistia, porque, sem esta me
dida. não é possível a pacificação da
fanúlia brasileira. (Muito bem; mui
to- bem. Palmas.)

O SR, TP..IFINO CORRSA - Se
nhor Presidente, peço a palavra ;la.ra
encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE - Tema pa
la.:n'a o nobre Representante.

O-SR. TRIFINO CORREIA (Lê o
seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, hoje, aqui na Ca
pital C:a República, como seguramente
em diverso's outros r~antos da nossa
p:?.tria. milhari:S de brasileiros estã.o
reverenc:an<io a memória de bravos
que tomb3.l'am em prol da grandeza
do Brnsil e homenageando ilustres
brasileiros que continuaram empenha
dos no bom 'combate, qu;; é :::.quêle Que
objetiva uma pãtria grande, livre e
feliZ! . .

Nesse sentido aqui. estou eu, em
;lome de todos os companheiros da
ba:lcada co meu Partido. v Partido
Ccmu:lista c.o Brasil, e também como
um dos mais modestos e obscuros sol
dados (Não apoiados), -daB bost-~s d~

bravos que foram os heró:s' dos do18
Cinco àe Julho. para nos a")soclar~.·
sinceramente, às comemorações' de
hoje, por sabê-las justas e terem alto
significado para todos nós brasileiro:'!.

A datI;L de hoje. 5 de julho, nâo re
presenta apenas uma oportunidade
para instantes de convivio de uma fa
milla que tem conservado sempre. em
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que pesem cir-cun,stâncias adversas,
muitos laços de aiinidade, de 'solida p

r:edade e de afeto. Não é por acaso
qUe isso acont~e, e sim porque há.
algo de duradouro e de positivo ~m

sua essência. Conclui-se, iniludive1p

mente, que os acontecimentos 5ucecll~

dos no Bmsil, nas datas históricas do.:.
dois Oinco de JuLl1o. foram realmente
episódios de máÀ~a significnção, de
repercussão profunda nos nossos de::.
ti."10S e tiveram na alma popular o
écc d:;sejado e previsto. Por que?
Simplesmente parque atendiam ao
chamado. ao apêlo do povo que cla
nmYa por uma renovação dos nossos
costumes poUticos, da nossa moral ad p

ministrativa.. por um r€gime de Eberp

d~d.e, de respeito ao homem, que nada
mais era do qu; um escravo, um pá
ria, despojado daquelas características
p!~ipuas que diferenciam. o ser huma
no dos outros animais; a libel'dnde.

Se os dois Cinco de Julho eram as
conseqüên-cias de um r.sssado, eram
também os pr6dromos de uma nova
etapa da nossa vida- políti<:a. E esta
é dos nossos dias,

Nã.o importa qUe o primeiro Cinco
de Julho haja durado apenas horas!

Copacabana é um 51..'l10010! Regada
COI:.lSangue generoso de h:róis que'

. ãescreveram uma das páginas mais
brilh...'\ntss da história militar e· pa~

tr:6tiea de um povo - a epopéia dos
18 do Forte permanecerá indefinida~

mente na memória e na admiração de
todos os brasileiros.

O segundo· Cinco de Julho, abrap

çando o Brasil inteiro de Norte a Sul
e de Leste a Oeste, descreveu um
arco gigantesco numa marcha qu-e ti
nha como característica principal o
movimento, realizado a custa de inú
meros sacri!íd'Js e provações.

Era em verdade um punhado de bra
'vos suporta.ndo com serena e:-.ergia e
inC.Qmp::.tráW~l abnegaç§,o a mais
crw;nta das provas, cumprindo assim
o dever de lutar pelo Brasil.

l1:sses fatos hhit6ricos, culminando
clJm a vitória de 1930, mostraram qúe
Gsses movimentos haviam nascido sob
a :'l1splrlição e a confiança que o povo
-começava a depositar nas figuras
centrais da revolução em marcha.

E' inegáye1 qu~ 30 foi um movimen
to popular d~ proporções impressio·
nantes..

Nã.o importa o desvio de alguns dos
homens respo!lSãve~s; persistem. as
idéif'oS e náo_hâ fôrça humana que

faça desviar o curso da história. O
povo continua na luta pela sua liber
tação, pela libertação da sua pátria.
Lut:l sob a inspiração daqueles .i::lerõu.
que tombaram glorioss.mente nas
are~as ah':::'s de Copacabana. e nos s':;r
tões adustos de todo o solo da oátria !

Conf:a naqueles que nun-ca Ih-e men
tiram, e tem esperança ainda naqueles
G.U·~, embora danéio most:'a de ab:a.n
<:'011á-10 por instàntes, não o fizera.m
definitivamente.

Siqueira Campos, Anibal Benevolo,
J'oaql~im Távora, Djalma Dutra, New
ton Prado, Cleto Campelo, Lourenço
Moreira Lima, Mario PorteIa, Otávio
Correia, Luis Carreteiro, Carpent.:r. e
tantos outros são símbolos qUe res:sti
Tão aos sécttlos!

Senhores 1 ..

Embora muitos dentre nós, revolu
cionários de 5 de julho, estejamos
hoje 5-=para\ios pelas nessas crenças
políticas, continuamos, contudo, Çm
penbados na grande marcha para a
verdad.eira e definitiva democratização
d.a nossa pátria.

Ezr.penhacios estão todos os povos
amantes da liberdade na consecução
suprema de um mundo de paz e união
em busca do progresso da humani
dad~.

NinglleID. poderá fugir a êsse bom
com~ate, porque é êle a nossa úni~a

salvação, Nós 'que o v:mos fazendo
desde muito, temos que retemperar
ainda IIlllls as nossas energias e pô~lm:

a seu s-erviço. .
O Brasil está nele empenhado. E

nós estivemos e estaremos semure com
o Brasil. .

Para tanto, necessitamos de união,
paz e tranquilic1ade. Sabemos que
sem êsses fatores, düícil, se não im
pos~ível, será a vitória.

As m3.n~festações cí';icas de hoje
cabe acrescentar o compromisso sole
ne de empenharmos tôdas as nossas
e!lergi~s a fim de que essa luta gI
gantesca que os povos vêm travando
cont~'a as fôrças da reação seja ven
cida rápida e definjtivamente. Será.
esta a mellior forma d-e -comemoração.

Sr. PresidenLe, a p9.Z precisa ser
ganha e as verdadeiras fôrças da de
moenda hão de tudo fazer para que ..
ela o seja. de fato. (M1dto bem; muito
bem. Palmas. O orador é vivamente
cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovam 1)5 requerúi:len~.
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Queiram levantar-se. (Pausa) Ainda outro, pleiteia imediatas pro~

Estão aprovados. vidências para o pagamento de inde-
O SR. RUI SANTOS _ Sr. Presi- nizações devidas· às famílias das vi-

dente. T'e~o a palavra, pela ordem. timas do desastre ocorrido em Ser-
~ ::< gipe.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.- O Sr. Paulo Sarasate - V. Exce-
bvra o nobre Representante. lência permite· um aparte?

O SR. RUI SANTOS (-) (Pela O· SFl,. RUI SANTOS - Pois. não.
ordem) - 8rt Presidente, não sou
contr8 o requerimel:t..to. Acho, aliás. O Sr. Paulo Sarasate - No tocan-
que é obrigação nó'i58a, sempre que te ao rCClucrimento sôbre alistamen-
carecermos de um. esclarecimento. pe- to eleitor?l, tenho a informar que,
éi-lo ao Poder Execut!vo, muito em- logoo que ;:I lei foi publicada - (). re-
baTa haja. retardamento muito natu- querimento precedeu a lei - levan-
1'3.1 na votação dêsses requerimentos, tei a questão de oràem no sentido
bem ('orno eventual atraso da parte de consid~rar-se prejudicado o re-
do Pod~r Executivo, no prestar as in- queril'ncnto err. rn.~e de ter atingido
fon!la~ões. os efeitos desejados:---' - ..

O S1·. Café Filho - E êste. via de O SR. Rill SANTOS - Agradeço
v re!';t2. ê muito grande. o escl2.recimento de V. Ex.lI.

O SR. RUI S..A..NTOS Muito Outro ainda, Sr. Presidente, quan-
- gr::.nde, como diz o nobre Represen- to a providências do Executivo para

tante Sr. Café Filho. pagamento' imediato de indeniza-
Con'endo os olhos pela ordem do ções. "

dia de hoje, verifiquei qu~ nela fi- O SR. PRESIDEl\TTE _ Peço :.\
r;uram reqUcrim~ntcs que não mtús
se Justificam. como, por exemplo, ':; V:--Ex.~ _citar sempre ú número, por-
de 0..0 42. no sentido da interferên- que sem iSso se' torna --mais difícil
da da Assembléia Constituinte jun- à M:esa o contronto..
tI,) ~o Poder Executivo, a fim de ser O SR. RUI SANTOS - Trata-se
considerado válido, para os próxi- dos requerimentos ns. 136.' 22, 40. 42, ,
mo~ oleitos estaduais e municipais, o 44-A, 73 e 202. Por êste se procura
alist-ümcnt·o voluntário de 2 de dezem- sejam apuradas, com urgência, as ir--
bro. regularidades havidas nos leprocô-

0'::1. a lei eleitoral recentement.e mios, bem como a verdadeira situa-
decret~àn. já o estabeleceu. Trata-se. ção dos leprosos.
portanto. de requerimento sem jus- Ora, semelhantes requerimentos não
tificativa. têm mais razão de ser. pois. se a si-

Out:-o requerimento, o de n.O 136. tuacão fôsse. de fato ,angustiante. já
refe:'e~se à nomeação de uma comis- estaria. bem mais agravada com o'
são de parlamentares para examinar. tempo decorrido.
com 'llrçência. a situação do pôrto '1;;: O Sr. AtaZiba. Nogueira - Apoiad~.
Santos. .

Ainda outro cogita de gratüicaçÕcf O SR. RUI SANTOS - Não sei
aos juizes eleitorais, matéria que as providências que pode a Mesa to-
também me parece já resolvida. mar. a não ser a retirada dos reque- .

rimcntos por parte de quem os apre-
O Sr. Café Filho - í:ste. apesar do· sentou. Parece-me, cntretanUl, que se

tempo decorrido, ainda é oportuno,· 1mnun.lJ.a. vamos· dizer. uma atualiza-
porque as gratificações não forem pa- çãõ. em virtude C!O afastamento natu-
gas. ral dêI~ da ordem do dia, ante 3;

O .sn. RUI SANTOS - Outro re- ~portâ.ncia da matêria constitucio-
qUerüllento, de n.o 40, visa se con~ naL
Sigo: em ata .vot? de regosijo p~la 0 SR. PRESIDENTE _ Atenden-
ch~~,a~a ~o p~eu:o trem conduzm- JO às ponderações de V. Ex.a, devo
~o Illlnénos a ~olt;l. Redonda. outro":::---éschrecer que a Mesa não pode. pelo
mdnga quaJ o estoque de açuca.r exis- Rcaimento -retirar da ordem do dia.
ten;':~ nas usinas produtoras, nã.o se qtlàl~:Jl.".r ~equerltnento. a menos que
~;b_n~o se naquela época. ou hOJe. 1-. o próprio autor o solicite. Se tal não
d~uaçao modiflcou-se mUlto. ocorrer, terá de submetê-los à deci-

.~ são do plená...-io, ainda que hajam
(-) Não foi revisto pelo orador. perdido a oportuniaade.
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o SR. CAMPOS VERGAL - Se
Mor Presidente, peço a palavra.

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

O SR. CAMPOS VERGA!. - Se
nhor Presidente. a inexistência de
um. hospital para combater a sífilis,
doenças venéreas, sexuais, no Estado
de São Paulo, e o número insuficien
te de serv1.ços ambulatórios para cura
~iTos das doenças venéreas nos perío
dos contagiantcs nos bafrros populo
lOS no interior' do Estado...

O Sr. Café Filho - Quando tal
ooorre eIl" São Paulo, calcule V. Ex.a
o que não se passa em outros Esta
dos ...

O SR. CAMPOS VE-."t:tGAL - Mas,
em São Paulo dá-se isso em virtude
da super-população das cidades.

O Sr. Rui Sa.ntos - A educação
S3.Ditária da lJOPulaçáo de São Paulo
já melhom d~ condições.

O Sr. Ataliba Nogueira - E' sempre
o panestatismo: o capitalista,. o par
ticular, que forneça o capital. Por que
e Estado há de fazer tudo ?! Hoje, há
i1 obsessão do Estado.

O SR. CAMPOS VERGAL - ...a
inexistência de postos de profilaxia
grstuita individual para ~cosos

~xos; a. incidência aterrorizante dos
males ven-éreos sifilíticos em tôdas as
cs.madas sociais, atestada eloqüente
mente mIes dados estatístico.:, cons
tatados- nos serviços pa·rticulares e
públi-cos. por especialistas e profe5.5ô
res; a grande disseminação predo
min3.llt2mente na classe humilde: do
mésticos, meretrizes, industriárlos e
comerciári6s, etc.; a imensa difusão
da prostituição pública e clandestina;
A perda de dias e horas .de traba.lho
com repercussão sôbre a economia co
letiva.: a impossibilidade de locomoção
dos doentes. devido ao estado de saú
de ou pelas complicações existentes,
ou então pela impossibilida-de de ad
quiri-las. As complicações mais fre
qüentes, pela falta de repouse físico
doentre as muitas são:

No homem: Orquiepididimite
gonocócica. Multiplicação das ul
cerações de Ducrey. Edema do
penis no ~ncrosifilítioo. Adenite
doe !infogranuloID3.tose.

Na mulher: Bartoli.n1te gonocó
cica.' Adenite do cancro de Du
crey. PersistêI:c1a- na cicatrização

do cancro sifilítico. Retite este
nozante da quarta moléstia v~
rea;

a dificuldade de transporte po., in
5uficiência em número d~ auto-ôni
bus e bondes; a existência nos meno
res centros Europeus de serviçO mé
dico-ho,!pitalar: especializado· para o
comb!ite à sífilis e aos males vené
reos; a notável deficiência cultural
física e econômico-financeira da mas
sa popular; a saúde doe centena:; de
milhares de jovens que acerrem ao.'5
ambulatórios, c;uando não complica
dos pela neuro-sifiUs precoce, pela
esterilidade ou dolorosamente oelo
anus-ili::w'O artificial ~ a necessidade
indiviõ'ual e social da hospitalização
dos doen~:s no p~ríodo contagiantc
(protqsi.filoma. s1filis secund3.ria. can
Cfv Ducrey, blenorragia e lin!og:ranu
lC11l3.tose inguinal, etc.).

Pela eügenia da raça.
Pelo espírito de patriotismc ~ l)ra:si

li:hãe, ccnsi:leranol finalmente:

c) O apreciáVEl número <te pl'oIJ
filaxla individual e de dcente:s,
atenaidos pe13 Fund~ção.

b) Tntensa atividade social ('Con
ferências públicas, exibi~ôe~ de
filmes. diStribuicão de !olheto1S e
cartazes educativos).

c) Existência de Exposição Edu
cativa popular de comb~te à sffi
lis, localizado há 6 meses no cen
tro da cid3de de São Paulo, q~c

já conta mais de 7C mil visitantes.
d) Primasia da idéia da cons

trução do hospital há vários an~.

e) Ser a o-rimeira organização
anti-venéroea "gl'2.tuita instalaca no
Baixo Merekício (Bom Retiro) em
São Paulo.

f) Ser o primeiro serviço de NO
fllaxia individual anti-venéreo
gratui.to em São Paulo, para am
bos 05 s~xos.

Tudo isso, Sr. Presidente, autori
z:lRD1.e a envia·: a V. E,.x.a o s-::gui.nte
requerimento :

INDIC.\ÇÁO N. o 170, DE 1946

Sugere ao Poder Executi'OO con
ceder. com a d~da urgência. â
Fundação Paulista contra molé$
tias .,enéreas, em:n1ios em .din't..ei
'-0 e em. terras, para a ~nstTi!~t.O

do seu lIospital.

Rc-queremos s. V. Ex.'" se digne ofi
ciar :lO E:nIlo. Sr. Embaixador Dou-
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tor José Carlos de Macedo Soares,
M.D. Interventor Federal no Estado
de São Paulo, a fim de que S. Ex
celência conceda, com a devida ur
gência. à Fundação Paulista contra
Moléstias Venérea.s, para a constru
ção do Hospital de Combate à Sífi
lis <: aos Males Venéreos e. Sexuais,
o seguinte auxilio:

1. O) O terreno baldio, desaprovei
tado, com frente para as ruas Clé-

• lia, Catão e Fáustolo, com a área to
tal de 14.900 m. quadrados, loca
lizado na. Capital: já solicitado pela
referida Fundação, do qual trata o
processo existente na .Secretaria da
Educaçáo e Saúde Pública de S. Pau
lo, sob o n.0 13.474-46:

2.0) O indispensável e pattiótico
auxilio de Cr$ 300.000,00 (tr~zentos

mil cruzeiros) ·parn a campanha Pr6
Hospital.

Sr. Pí:esidente: caracterizam-se por
comovente- espL."ito de altruísmo, hu
ma.nidade e sacrificio, os esforços que
a Fun'dação Paulista Contra. a Sífilis
e Moléstias Venéreas, sob a dedica
dfssima direção do cientista profes
sor Dr. João Pedro Mata,' vem ae
senvolvendo em São Paulo em prõl
da Saúde do povo, acudindo. no povo,
especial e gratuitamente, as classes

. mais· modestas. pobres, atrazadas.
Sala das Sessões, em 5 de julho de

J94-6. - Campos VergaZ.

Atenda-se.
Essa instituiçáo, S!'. Presidente,

atende a todos os índiví~uOS sem dis
tinção de nadonalidadC' ou' condição
social, sem o menor escrupuio quanto
à origem de quantos a plocuram.

Muito obrigado a V Ex.:'. (Muito
bem: m1.r.ito bem.)

O SR.• .PLtNIO LEMOS - Sr. Pre
sidente, peço 11 uaJ.avrc:.

O SR. P.RESJ.."Dm..~ - Tem a pa
lavre. o nobre Repl'esent,)~nte.

O SR. PLn.J:O LEMOE - Sr. Pre
sidente, verifico, pelá -:u-dem do dia
de hoje, que o !)edido de 1nformações
por mim formulado ao G(lvérno atra
vés da Mesa, uo. dia 25 C1~ março úl
timo. ainda não .I.ogrou ser submetido
à ",otação. em virtude cic outros te.
rem sido apresentados ar.tenormente.

Na oltlarcha, por~m. en: oue tais re·
queri.:nentos são trazidos II voto. o meu.
sl>bre . matéria de graLcf interêsse,
não será considerado tã" .cedc... de mo
do que as informações po-: mim so11·

citadas não chegarão à.,.Assembléia na
decorrer dêste ano.

51". Presidente, premie· se o pecUdo
ao fornecimento de carvác' ~ Estrada
de Ferro Central do Brasil. forneci
mento que foi .,bjeto de iLqt:.érito ad
min!strativo, determinad.l' pele então
Ministro da. Fazenda. o r-c.l1re Deputa-"
do Sr. Souza Ccst... -sen4"10 as respecti
vas conclusões abafadas. u.té o dia de
hoje. por envolverem pl'~oal:i de altlii.
respo.'1sabilidade na acimil..stração pU
blica. Apurou-se que o c..esvio de di
nheiros.. publicas fôra ·encrm~. mas· Oâ
responsáveis eram rigur-<:I.s s.J.tamente
colocadas, e. por isso. não sofreraixl.
punição alguma
-r-mistel' que o Cher~ da Nação te

nha cónhed.mento do· !aLo" .Dara que
os responsáveis sejam devidamente'
pUIddos. .

Vemiquei, por outro u..uo, Sr. Pre
sidente..que a edição dE 11 horas de
"Diário da Noite" publlc~ dedarações
do Embaixador Batis.. i1o L-..lZardo à
United Press em referêncib ac reque
rim(;".'1to de informações po:. mim for
mul2.do antG-ol1tem Ov pO:'que Il1.o
tivesse tido conhecimenr.o dos têrmoe
precisos do meu requeri..!umto. ou por
que pretendesse desviar.;) se!ltickl dos
í.."'lformes solicitados. S Ex. ~ proCurou
vincular o caso do trigr ao de pneu
máticos. Mas "o dito requerimento, Sr.
Presidente, nenhuma ligd.ção tem com
a troca de trigo por pneumáticos.
Prende-se a forneciment.;) dI; trigo a.o
Brasil pela Argentina F' ~xCUS3.dQ.

diZeT _-que o govêrno cLl r..ação irmã,
segundo declarações do Ministério de
Indústria e Comércio, está agindo
com tôda. 2ealdade e o desejo de aten
der, !lO nuis brev~tem:pf~ possivel. à8'
e.'"Ôgência.s do ,:onsUmo Qe ~rigo em
nosso país. Visei saber a~ razões pOr
que o trlgo. fornecido a Cr$ 100.00. por
intermédio da Embaixaaó do Brasil
em Buenos Aires, nos chega !>or preço
tão el~vado, sem lnter:r. r.diários . De
fato. o Embaixador do E:rss1 ~. quem
Indica as fL.~as aue de'- Lm embarcar
o trigo e a!l mesmõ tempLo 60S recebedo.
TaS aqui do cereal. <Mtnto bem; muito
bem.)

O Orador envia à Mesa o ,e·
guinte:

REQtJ'ERIMENTO

Requeremos seja. o pedido de infor
mações número &3 de 25 de. ma.rço da

.conente ano, ,. encaminha.do 1ndepe::a-
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ãente:nente de audiência do plenário
ne. forma inicialmente soUcitada.

Sa.la das sessões. 5 de julho de 1946.
'- Plínio Lemos. - Atenda;Se.

Requeremos que seja lançado na ata
dO!! tra.balhas desta Assembléia um
Tato de congratulações com o povo da
Venezuela. pelo transcurso da data
aniversaria da independência dêsse
pais, cujos laços de amiza.de e fra ter
IUdade para ('11m o Brasil jamais so
freram a. mínima soluçã.o. de continui
dade.

Rio. 5 de julho de 1946. - Dantas
Júnior. - Alvaro Maia. - Cosme
Ferreira. - Te6dulo Albuquerque.
flugo Carneiro. - Praclo Kelly. 
Atalibo. Nogueira.

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que o aprovàm queiram levantat'
se. (Pausa.)

Estâ. ft.provada.
O SR. JURANDIR PIRES - Sr..

Presidente. peça a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a pa

lavra o nobre Representante.
O SR. JURANDIR PIRES (.)

51". Presidente. antes de encaminhar
à MeRa o reque~ento, declaro ter
sido cumprida a missão de que foram
iucumbidos o Senador Tebteira Vas
concelos. os Deputados José Armando,

-Carlos Nosueira e o orador, tal a-de
representarem a Assembléia nas exé-
quias do Presidente Rios. .

Passo agora às mãos de V. Excia.
• meu requerimento de informações.
(Muito bem; muito cem.)

:>.EQ;~o N.o 271, DE 1946

So!idta informações do Poder
Es:ecutivo sõõre a aquisição de
auto-motrizes pelo Departamento
Nacional de Estradas de Ferro.

Requeiro a V. Ex.lI. que solicite do
Govêreo, .qUi:! inform€:

I - No termo de ajuste publicado
uo Diário Oficiar de 4 de abril de 1945,
pa.ra o fornecimento, ao Departamento
Na.ctonal de Estradas de Ferro, de 20
auto-motrizes, constando multas por.
ceda m~s excedido aos prazos esti-
pulados: -

a) se foram entregues as auto
ltl.otrizes re1'eridas e quantas:

'01 e se, em caso negativo. foram
apll~d.as as multas do ajuste.

(.) Não toi revisto pelo orador.

m Sendo o preço ajustado de
Cr$ 1.925.000,00 (um milhão, nove
centos e vinte e cinco mil) por uni
dade:

a) se êsses preços foram obtidos em
concorrência ;

b> qua's os preços que custaram as
locomotivas Diesel-elétricas, adquiri
das na mesma época pela Estrada de
Ferro Central do Brasil e qual a. lJO
tência das mesmas:

c) qual o preço por cavalo-vapo:,
das auto-motrizes encomendadas pelo
Depari,gmento .-laclona.l de Estradas
de F'~rro e qUal o preço, também por
cavalo-vapor das locomotivas Diesel
elétricas a..dquitidas pela. Central;

d) quais os preços propostos na úl
tima concorrência. realizada no Mini...
tério da Viação para auto-motrizes G·
l(X;{l.-notivas Diesel. _ -

m .:... Tendo sido, pelo ajuste citado,
dispensada a co.ução:

a) se a firma do ajusre possui ofi
cinas próprias para reallzar a obra
contratada ou se se sep-e de ofic:.nas
pertencentes ao Patrimônio Nacional;

õ) quanto já foi pago à firma con
trata~1te e quanto ainda falta pagar.

sala da.S sessões. 5 d:e julho de 1946.
- Jurandir Pires. .

• - Atenda-se.
O SR. PRESIDm-.."TE COntinUQ.

em disCUSSão o requerimento n.O ~,

de 1946. Tem a palavra o Sr. Paulo
Sarasate, orador. inscríto.- .

O SR. PAULO SARASATE - Se":
,Mor Pr·csid~nte, Srs. Constituintes:
prevaleço-me da discussão do reque
rimento atinente ao Vale do Sân
Francisco para insistir no drama de
senrolado no Vale do Amazonas e de
que foram protagonistas inúmer~

. nordestinos, levados para· o Deserto
Verde em circunstâncias já aprecia
das perfunctôríamente da tribuna des
ta Assembléia.

Explicado o assunto no tocante à
.maneira por· Que ali forám trntad03
os soldados da.. barroc1l.a, e feita a
neceSsária ressalva -iuanto ao com
portamento humanitário das popula-

. ções de Extremo Norte e - diga.-se
de passagem - das autoridades es
taduais e municipais, impõe-se, à vis·
ta dos próprios documentos oficiais.
demonstrar à Assembléia a neceSSida
de de seu apóio .à constituição de
umll. comiss~.o de inquérito pleiteado.
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em requerimento há poucos dias apre
sentado à Mesa pelo nobre Represen
tsnte potiguar. Sr. Café Filho. sem
p.t"e ativo e v1gilante na defesa dos
i~lteress~s daquela região.

O 1ST. Café Filho - Muito obriga
dc a V. Ex.a.

O SR. PAULO SARASATE - Ur
ge patenteo.r a procedência do reque
rim~nto e a conveniência. de que, com
o apôio n§.o apenas das bancadas nor
d~6tin2~, mas, sobre.tudo, das da Ama
zóni~..... se prc;r:0va uma pesquisa ri
gOl'osa, à luz de algarismos e de fa
tos' concretos, acerca elo que foi, na
realiderle, a deeantada batalha da bor
racha. inquestionàvelmcnte llIn 10s
empre~nd!.mento~Que provocaram rui
dos~.s uemonstracões demagóRicas do
Estado Novo, 'mas que resultou, em.
muitos e \'ari.ldo::; a~pectos, numa b3.
talha fracassada.

O Sr. Ne.stcr Duarte -- Uma derro
t~ cruenta. (llfuito bem)

O sa. PAULO SARA8ATE - Mul
to ~'ómd!,;cicio ao apa.rt(; de V. Ex,a.

O Sr. Nestor' Du.arte - Repito: a
b~í.;r:1h:J. ela bóttacha XeJiultou :numa
d.cn·ot:i. cruenta.

O ST. Rugo Ca~netr() - Do ponto
cio? vist:. d~ produção ll:í equivoco.

O SR. PAULO SARASATE - De~
claro que, mais adiante, responderei
~o aparte, se V, Ex.a tiver paciência
de ouvir-me até o fim.

O Sr. Hugo Ca.rneiro - Estou ou
vindo V. Ex.- com m'.nta atençú.o. ma~
n&c dc't'emos desprezar a linguagem
il."T~:uti4.vel das estatisttcas.

O S'R. PAmo SARASATE. - Com
2.S estatísticas é que vou 8.rgumentar
e não tenha V. Ex.a receio e pressa.
Adianto, no .tceante à produção da
borraeha, que as info:rmações de C!ue
dtsponho foram fornecidas, num gesto
de caU'/ante gentUeé:a, pelo nobre re
!lrescn~,ntc dL. Pará, Sr. João Bote
lho.

O Sr. Hugo Carneiro - Mais grave
qUE; os receios são as conclusões apres
saaas.

O SR. PAULO SARASATE
Ql}cm se. mostr:o. a.pressado é 0,J10bre
co..ega .'.

O Sr. Hugo Carneiro - o orador
já deelarou Que a batalha da borra
cha resultou numa derrota.

O SR,PAULO SARASATE 
Dedarei que fo:, em seuS princiJ?ais
aspeetos, de resultados desastrosos,
mas se V. Ex.a. quiser afirmar que ela

-
rOl totalmente uma derrota, apoiarei
l,.; nob:oc colegn ...

O Sr. (,)(!.]e l;<ilho - Uma batalha.
em que numerosos soldados ficam
[:~,;.:;ra\'ia:ios é uma batalha perdida.

O SR. ~AULO SARASATE
Ia eu dizc~, Sr. Presid~nte que. além
d~ prtcender ':"0 apóio da Assembléia
em lavor do rcq~erlm2~to..d.O. ~r. Café
F·ilha, quero valer-me deste grande
cená.culCJ. que é a Assemb:.éia Consti
tuinte, onde se di~cutem os problemas
nacionais com a maior ressonâncb.
possível, para solicitar do Chefe do
Govêrno t o EY.tllo. Sr. Genejal Eurico
Gaspar Dutra, que S. Ex.a dedique
alguns nlinutos de sua ·preciosa aten
ção ao apêlo que. lhe dirigem as. po
pulaçóeS'nordesti:13.s. desejosas de que
se tomem providências convenientes,
apropriadas, razoáv-eis para o retómo
daqueles patrícios que se encontram
na Alnazcnia e não podem regres6ar
às suas terras porque os governos lo
caIs. apesar dos auxilios e pass':lg·ens
concedidos, n50 têm possibilidades :ri...
nanceiras à altura de empreendimento.
dêsse vulto.

O Sr. l1ugo Carneiro - Em relação
ao gcvfrno do Ten;.tório do Acre, pos
so a.~i!'ú1ar a 17. Ex.o. que. em vez de
Tecursos para retirada do: emigrantes,
estma 1ispústo. pelas necessidades
que tem, a dar ê~ses recursos no sen
tido- de uma nova corrente emigratóxia
para aquêle TerrItório, onde continua.
a Ser grande a escassez de braços.

O SR. PAULO SARA5ATE
"Oe o Govêrno Federal, com ·0 a.wdlio
de milhare~ de dólares obtidos dos ~ ..
tados Unidos, não poude organizar
uma corrente emigrat6ria com a de- ..
sejada eficiência, pensará V. E.n que
o Govêrno. do Ac.re poderá fazê-lo?!

O Sr. Hugo Carneiro - A produçã.o
da borracha responde de forma ine..
quívoca ao ilustre orador.

O SR. PAULO SAR..-\SATE
Pergunto se· o jigno aparteãnte ad
mite que o Govêrno do Acre, com o~
minguados r~ursos àe que dispõe,. po
derá :realizar movimento migratório
neste instante, pó:-que o que jeseja..;'
mos é o contrário: é a volta daqueles
que não tencionam continuar nas .seI..
vas a.mazônicas. Queira 0'1 não queira
.".... EX,a - que está afasta-do do Acre
há muito tempo, apesar de seu ilustre
Rc-prescntante. - as informaÇÕes qne
possuimos no Nordeste a respeito do
assunto provêm de pessoas que p..,r
lá pilS53.ram· $: viveram a situação' no
local, inc.lusive nobres Representantes
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Ministro do Trabalho e remetidos a
esta Casa. Por êsses dados se verifica
que o Departamento encaminhou
19.834 pessoas, que. somadas às ante
riores citadas, nos dão o total de
54..307 nordestinos levados para :l.
Amn.z,ônia.

Cerno Se vê. a cif·~·:· é u:n pouco
mais el::;vada do que· .i:.lcla. por mim

- InEncion:lda, de 53.399 peso.:;as, mas,
c.&~.a a v2.riaç;,'·.Q ua::> es.tatisticas e a·,·
~~ r.::-oxima.'ç:lo elJ,;';re f.l.~ dua.s, não po
Cic:mos . f~gh' 3. este diJt'ma: ou foram
53.399 os .. soldados da borracha to, se
gundo Q.S infor::1açõe:-: do Sr. Millis
tro do Trabalho a esta. Assembléia,
ou 54.307, número êsc:e res'..lltante do
cotejados a:garismo~ trazidos pelo
Si'. Alvaro Maia COl:u os fornecidos
pela D.N.1.

Sob êsse aspecto, po... tanto, nz.o po- •
dem m~is 9Tzvalecer !,!Uêüsqu::r dúvl
'das. O raÚIX'\e70 e:~"t{· ':' êsse.

O Sr. Eribcrto ;,zoCi'''k711cs - Deve
s~r êsse m~s.o. fJO!q,~i.C o ccmll!'O
mi"iso que ongmànamente o SEM'rA
tom~m C:):L!l o govê!'!I'": amerIcano foi
de 50. oca trabalhad,ll V'

o SR. 1.JAtJLO ~ARASATE --
OÕ"igr..óo s. ·V. Ex.ol p";'~t. aparte.

NZ:1,sé: .:.l~~..;cro. Sr . ?:esidente, laço
questic de realçar a. ;ontr:bJi~5.o. :.ios
cearenses. para prc::·~fal. ~nnd:l uma.
vez. Qt:antc estam':)::. í~~l1t~fica-dos.

nós, to Ceará. ccm.:B po.;.ula:::ões do
Extremo-Norte. A" g::~nde m~iori:\

désses emigrantes fOI constituid:l dt.~

cearcmes. E isso. 'Sr Pl·~siuente. por ~

vários motivos, dentrE: os· qun.is Clta..
rei o reflexo c1:l;5 \.radicõe~: que
identific~'"l1. a Amazõnia com o Ceara,
tradi.ç0~s que Ee cor.l/ rt::tü;aram, for..
tal€cc::a.m ~ pro;;ndi::U:-l n.~ra?és dos
anos. desde n remo~·a sê::;a de 1677.
quan"ào se- verlficr-:.rElJt]· os primeiros
movimentos migratórt :

'
$ em !l1..'l.ssa.

Nas informações 00 Ministério do
Trabalho, à pág. 16, há ll:Il..l expressa
referênda ao contingente do Ceará~
(Lê)

"O recrutamento promovido·
pelo Serviço Regional de Fortale
za se ~stendeu por uma região
Que abrange oito Estados, do
Piaui à Bahia. tendo contribuldo

. com maior núm~ro de braços o
Estado do Cearã·, '-São s6 pelas fa..
cilidades de transporte e propa..
gand"â d~01Tentes da própria lo..
calização. da sede do~ serviços na
capital dêsse Estado, como tam
bém pelo natural incremento que
as vantagens dt' financiamento e

aqui presentes e que já prestaram seU
depoi.m~nto através de a.partes aos
nossos discursos.

Não adia.nta acalorar a discussão,
nem perder a serenidade porque hei
de seguir em .neu àiscurso a estrada
re.ll da "batalha da borracha", na
qual pereceram muitos nordestinos,

': naturalmente sem culpa das popula..
ções e dos homens que exe:rceram ou
ex~rcem o goV'êrno na Amazônia.

O Sr. Hu")o Carnezre,.. - Quando V.
E.~.a se. refere ao govêrno do "'Acre;
poderá com mais propriedade dirigir
se ao govêrno cearense do Acre.

O s...~. PAULO SARASATE - Pouco
importa ao caso.

nadas estas explkaçóes iniciais,
pl·ocurarei examinar <1gora cada um
dOs principais aspect'\Js d9. "Campa
M-.;1., da Borracha". E começarei pelo
número de ·enügraní"~.

No curso dos debates' aqui travados
elit::e o modesto orarLCl (não ,apoia
dos) c o eminente S~r-ador Sr. Al
varo I\f.:lin., que foi, como se sabe, In
terventor ~o Ama.zcn.::;.~ dur~:lte vá
rios .anos, c.:.;taõcleCcl'-se· certo çho
qUe entre os alg:ari$mo~ trazidos por
S. 1::.'x.a e aquê!es q,:lf ~jve ensejo de
apr~sentar à Assemr,;eia.

Poss~, entT~t:i!2to, ~fjr.maI que os
algarismos de S. Ex.ll., em vez de res
tringirem cs nÚIn2ros que aqui apre
sentei, contribuem para torná-los
mais elevados .a1.nda. Se não,· veja
mos: seus algarIsmos f:.,mm os conti
àos no relatório da l ..vMssão Admi
nistrativa de. Enca'üinhs.mcnto de
Tr~balhadores r..ara a Amazônia
sintéticamente CAETA - e êsse rela
tório.. q\l€ 'tenho em mãos; consigna
rea~1.en~e as duas cifr:ls seguintes:
nÚü1.::ro Uê traoa.L'1~3/1c::rf':S 16.~35; nú
nlCJ"() de dependentc~ 8.055; sema
21,300 pessoas. .2'ssp,s ..li;arismos, Pô
rém.. se refrrem ao~ l'ab:.=tlh9-dorc:: e
dependentes .enviados pela CAETA,
quando é certo que antes dêsse ser
viço· funcionou outra organização, o
S'E24TA, que conduziu, segundo os in
formes aqui presente::;, 10.123 soldados
da borracna.

Temos. pOl" consegtur..te. ,o total de ..
34.423 home:r;:5. aprespntados em· re- .
tificação pelo Sr. ~I=-nad.or Alvaro
Maia. Náo se limitaram, porém, :l.
êstes os trabalhadores recrutados, pois
não foram apenas a CAETA e o
SEMTA Que conduziram nordestinos
p-ara a. AmazôIl1a. O Departam~t"c

Nacional de Imigração tambén: teve ,.
ettsejo de. fazê-lo, conforme esclarpcl
Inentos prestados pelo mesmo ao sr.
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assistência dever1amexercer sõbre
ao corrente migratória espontânea:;
e tradicional. existente há mais
de um século para a Amazônia.
Além do instinto colonizador, o
emigrante cearense tem uma gran
de capacidade de proliferação que
lhe permite arraigar-se na terra,
.endo considerado na Amazônia s
mão de obra mais rendosa. pela
capacidade e obst.J.nação no tra
ba:Iho, e pela facilidade .de acli-
matação." .

Acentue-se, entre parênteses, Se
nhor Presidente, que tôda essa acli
mataçã.o passada, tOda essa migra
ção anterior, jamais provocou, de
nossa parte, manifestações de descon
tentamento. Em conseqüência, se ago
ra nós mostramos descontentes, é por
que o recrutamento promovido pelos
órgãos do Estado Novo produziu re
sultados que consideramo.s .-desastro
sos e que pretendemos reparar, en
quanto fôrças tivermos, à custa de
nossos apelos, à custa.e nossos re
querimentos e, se preciso, à custa. de
nossos protestO\i.

Outro motivo concorreu para· que do
ceará partissem as maiores levas de
emigrantes. Foi que o govêrno de :i?er
nambuco, creio que bem avisado, não
permitiu que o SEMTA e as organiza· ._
çóes con~neres conduZissem seus tra"·
balhadores rurais para a .Ama.zônia.
Assim, Pernambuco à parte. e tendo
Alagoas acompanhado. nesse passo. o
bom exemplo de Pernambuco. os maio·
res contingentes foram OS do Ceará. E.
para que se constate em algarismos
quão elevada. foi a contribuição cea
rense, tenho. oportunidade de apre
sentar os seguintes dados, - não ofi
ciais, mas·-- cuja veracidade ninguém
poderá contestar: em lt43, ,seguiram,
do Rio de Jan~iro 1.303 solodados pa~
a. campanha da borracha; da Parai.
ba,98; do Rio Grande do Norte, 2.839;
do Piauí, 1.321: do Maranhão, 288;
do Ceará, '11. 227_ .

A diferença e acentuada e vem em
abono de nunhas c(jns1dera~ões; Mas·
por que, Sr. Presidente, tão grande
número de nordestinos seguiu winl,
em pouco tempo, p.ara a Amazônia.?
Devido, sobretudo, à propaganda ~.
gerada que se realizou.

A propaganda. estadonovista encheu
o Ncrdeste de. -1anta.slas de tOda sor~
te e fê-lo arrimada e!1! tantt>s argu
mentos e promessas >lue até nós, jOT
Il3.llstas, e não apenas os sertanejos.
nos d~<)s iludir por tamanha can-
tilena. "

Foi assim que a imprensa do Nordes
te, e em particula.r a. do Ceará. deu.
sem restrições. apoio à campanha da
borracha. Não me penitencio de tê-lo
feito, Sr. Presidente, porque o apoio
que emprestei a essa batalha foi s1n.
cero e patriótico: ') que desejávamos
todos era,· àquela época, contribUir
para a vitória das Naçóes Unidas.

O Sr. João Botelho - E contribui
mos, efetivamente, para a vitória das
Nações Unidas.

O SR. PAULO SAltASATE - 01-,
zia, Sr. Plesidente.--que.. -eS5a propa
ganda foi a mais espalhafatosa pos
sível; e, para não evocá-la com pala-.
vras minhas, vou lêr um trecho do
memorial enviado ao Sr. Presidente
da República pelo Instituto do Nor
deste. ,.

O Sr. Hugo ,Carneiro - Não foi só
a propaganda. O prêço sedutor da
6Ol'racha--~oi.iator que muito inflUiu
para que a corrente migratória- se ,---
avolumasse. .

O Sr. Café Filho - O preço st!
dutor - registre V. Ex.a - era. de
Cr$ 20,00. quando os E~tados Unidos
compra'Vam borracha na Bolívia e, se
~o me engano no Peru, a C:!$ 80,00.

O SR. PAULO SARASATE - Não
respondo, desde logo, ao aparte do
Sr. Hugo Carneiro, porque pretendo,
mais adiante, focalizar o argUmento do
preço sedutor. Pouco importaria aos
cearenses, ao habitante do Nordeste, o
preço sedutor, se não houvesse, . em
cláusula do contrato. a. promessa fa
laz, ilusória, que se não podia cum
prir, de' participarem os seringueiros
dos lucros da produção.•.

O Sr. Hugo Carneiro - Digo· se
dutor porque, antes da batalha. o pre
ÇO era.' de Cr$, 2,00 à 2,50.

O SR. PAULO SARASATE - •. _
na percentagem de 50% sôbre a venda.
bruta da borracha. E o que tiveram
foi exatamente o contrário.

O Sr. Fernandes' Tavora - A dife
rença. enorme eLtre os preços obtidos

.- pelos. seringueiros cio Peru, Bolivia,
e Brasil consistú:. exatamente nisto:
enquanto a Bolivia e Peru não admi
tiram que o Govêrno americano com
êles fizesse convênio, o Brasil assi"
nou êsse convên,io. O resultado· foi
que o seringuei!"o, que deveria rece-
ber 30 ou 35 cnlZeíros para cada quilo
de borracha, acabou recebendo 10 ou
12.



~. '.

- ~57-

o Sr. Hugo Carneiro - Inteiramen
te de acOrdo com o bri~nte aparte
d. nobre deputado.' .

O Sr. Café Filho - Ainda :!.~oru,

um produtor de borracha do m~u Es
tado encontrou,,·na Argentina a ofer
ta. de 60 cruzetros, e· o govêrno brasi
leiro não permitiu a transação, pâr
que s6 consente em vendas aos Es
tados Unidos, à razão de 20 cruzeiros
Cl quilo.

- 0- SR. PAULO SARASATE
Dizi&. Sr. PresIde:nt(;;, que a. propa
ganda esp~a!atosa está retratada, e

O

muito bem, nestes têrmos do memorial
·enTiaGo ao SI'. Presidente da Repú-
blica pelo InstItuto do Nordest~: (Lê)

"Todos ainda nos recordamos
do que foi a propaganda no sen
tido de atrair, para ra batalha de
extração do latex. os brasileiros
úesta região. Promessas mira
bolantes eram-lhes feitas solene
mente. ;Apontava-se-lhes come
paraíso o cenário amazônico. E
a vasta Dublicidade irra.diou-se
pelos sertões.

"'-

Pouco e pouco, a princípio. e
torrencialmente depois, foram
"imdo atraídos os rurículas nor-

o' destinos, para a nova marcha ao
pais .das icamiabas, em cujo solo
já. repousavam, a partir do séCulo
R'ansacto, centenas de milhnres dos
,;eus avós. Mas não se admitiam,
no exército Oligrat6rl0 de agora,
nem fraco::.' nem- doentes. Eram
todos submetidos a meticuloso exa
me. que ia desde· o aparelho deu

otário ,a' investigações antropomé-
tricas. Aceitavam-se apenas os

". ftsicamente capazes, sem defici
ências, sem defeitos fisicoo, com
pêso e altura proporcionais. Gen
te robusta e higida. E a fina fior
das zonas sertanejas e serranas
elDigrou dos pagos nativos - em",:
bala.da pela Dllislca da propagan
da. sensacional.··.

O pivot dessa. pro}!aganda, Senho
r~ Representantes, estava nos: céle
bres "contrato:> .de encaminhamento".
Nesses contratos, - que eram idên
ticos, e 1'.le, too.os êles e não algUnS.
deixar:am. de ser cumpridos, :-nesses
contratos prometia-se, entre· outras
oousas. o seguinte aos nordestinos:(Ler ...

..Alojamento e assistência mé
dica. e sanitária; allmentar e edu
ce.e1oual pars a familla ou deperi-

dentes diretos do trabalhador Que
optar pela assistência feita pelo
SEMTA, obrighndo-se neste caso
às cláusulas respectivas. nas con
dições do presente contrato de en
caminhamento c dos contratos
subseqüentes; ti

Adiante, e em outra cláusula., reA,
varn os contratos: .'

..A .família do tra.balhador que
optar pela assistência do SEM'l'A"
mediante outros proventos obti
dos pelo aludido trabalhador. será
assegurada a continuação da as
sistência 'prevista na cl:htJulf\

'segunda; durante roda a. vigêneia
do contrato de trabalho no ~rln
galo lO valor dessa assistência será.
para mútua fiscalização, escrttll
Tado na base mensal. na cader
neta a s-er emHida pe10 empl'C;A
dor na forma das leis e ri"!nl1aa1cn
~'OS em vigor. ti

E, agora, a cláusula se.."tta do con
trato-padrãc., a vigorar após a chega.
da aos seringais. Jâ não é o contrato
para a vigência do encaminhamen
to, para a vigência do deslocamento
do trabalhador de sua terra. E' o
contrato-padrão, para o próprio tra
balho nos ,s.e;:ingais. que vou ler. E t01
essa cláusula sexta; Sr. Deputado Hugo
Carneiro, que aguçou o interesse dos
norcastinos, os quais. diante de pro
messa de tal ordem, não podiam dei
xar de ouvir o "canto da sereia".

O Sr. Hugo. Carn.eiro - Peço que
V. Excla. não faça injustiça Je su
por. que fômos defensores' dêsses con
tz:atos. até porque, ::Iuan1Q no go
verno do Acre, mostrei"· a necessidade
de maior proteção a ser dispensada~
seringueiros. o

O SR. PAULO SARASATE -Se!
bem das ligações sinceras de V. Excin..
com o Ceará e os cearensE.S, e j usta
mente por isso foi Que estranhei 06 •
seus apartes de ainda há pouco.

O Sr. Hugo Carneiro - Estranhe1'
que se estivesse criando' um. âmbiente
inteiramente desfavorável.

O SR. PAULO SARASATE - Não
se trata de criar ambientes. Argumen
to com algarismos,· com fatos concre
tos, que hão de ser corroborados pelos
próprios Representantes da Amazo-
ma.' .

o Sr. Fernandes Tavora - "Permi
ta-m-e V. Excia., arnc:a.. um apar
~~... Tenho a acrescentar Que não é

,so o caso dos contratos. ConheÇc 130-'
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bres donos d.e f3.7.enda, no meu Esta.
do, que foram portadores de centenas
de hcmens para a' capital do Cearã,
a ma.ndado de altos funcionários do
Minístério. Pois bem, quando os ho
mens chC;Z3.l":un a F'orts.~eza. não ti
veram onde se ::tbolctar; os fazendei
ros pagaram um hGtel para essa gente,
e, depois, não rece"oeraIn vlntem. por
todo o traballlo prestado,

O SR. PAULO SARASATE - Obri
gado a "V. E"-cia.

Va.mos ver agora. a cláusula sexta
t •

do contrato: (Le)

"Da borracha produzida pelo se
ringueiro ser-Ihe-á creditado pelo
seri:lgalista, logo -lue a .mesma fór
vendida, o valor correspondente a
60%, no l11inímo, sôbre o preço ofi
cial que vigorar nas praças de Ma
náus ou Belém, onde deve ser ne
gociada, depois de classificada. não
se C01l1:put::tndo qualquer despesa
de fret~ seguro, impostos. taxas.
coD.'lisSÕ(;lS, etc., que recairão sem
pre sé-ore o seringalista."

DIante ele pr.omessas" dessa ordem,
não sei lIlesmo como muitos intelec
tua.is, tnuitos comerci~nt.l~s, muitos
op'erários de c:ltegoria mais elevada
não seG'Ulra~ com o exér~!r, da b?r:
racha Para fazer fortnIl::L nos senn
gafs dl:. ,P.....-na2õnii.,. ::

O sr. João Botelho - V, Excia.
permite um. aparte?

O SR, PAULO SAR.ASA'l'E - Ape
sar ela. escassez do tempo, permiro,

O 5r . João Botelho - -S6 bá um
por.to em que, ,penso. houve eqw.voco
de V. E:<cia.. ao ler a cláusula 6,&:
quando V. -Excia. dá ~ao seringalista
s. mesma posiç.áa do seringueiro. O se
ringalista, por nós conhecido lá, é o
dono do seringal.

O SR. PAULO SAR.."\SATE - Foi
exatarneIlte issô, o que.li. Pelo contra
to' queIll: teri~ 60% era o seringueiro.
- O $"'. Joáo Botc!ho - O argumen-
to Ge \'. Ex. fI 111e dava a rrn::m~~ssão de .
que essa Vantú~em €ra para u ')e~l;",. tga.lsa. .

O SR. PAUL.Q SARASATE - At:\so
lutam-ente. 2 para. o s~ringueiro me=!-
mo. ...

O Sr. ~Toão Botelho' - Eu tinns
OU1.'ido "s..;rlrl.~ali:::~J"·.

asa. PAULO S.>\R.ASATE - V.
~.:. está. enganado. É para o serl~-:
~e~o.,~ .

Vou lér nOVamente a cláusUla.:
"Da borracha produzida pelo

ser:ngueiro ser-lhe-â creditado
pelo seringalista, logo que a mesma
fõ! ve:lci:ua.o v:ilor cor::"esponcieli~

te a ôO% .•. ·, .....,
(.

Qu~r ~izer: f70i"',,:c:.i<:tm-sc 60% ~a

ra o .sc~dac.o lia bo::ach:.1 e r"p~n.as

40% incluin::':.c c.csnesas>p...r::t o p~u
prietirlo co seringâl. ---- -.

O Sr. JOGO Botelho - A retifica-;ao
é boa.

O S:a.. PA'lJLO SARA8A':rE - S"áo
há retificação algumo.. :Há l"en:rodu
çãO,

O Sr. João Botelho - l:..ceito, P"}l'
que estou cO!lc(l1"dando com V. Ex.~.

1.12.::: ouyi "'LJ~:x,:\ cilzer "serillS<:.lis....a··
e ••scringullstâ."---üão--é"sêringueiro".

O sr-t. PAULO' SARA5ATE - V.
Ex.a ou\'iu mal.

Era evidente. Sr, Presidente, que
êsses cor,. t1:atos ·só pOderiaIn ser ex-e
~utudos se tivesse havÍl,10 um 5~rvlço

de prepur~tção, convenientemente or
g".I"jzado" Foi cy-atan-:.ente isso Que não
hOL:v,,::" Poi €S:;.'l a causa pdncipal di!
!racas~o da b:::.talhá. da bo::-:-acha.

De lnícic, criaram-se dois depar
tamentos diversos: um para re<::l'u~·.ar

OS 7.rabalhaàorcs e enviá-los aos po'h
tos de recepçlo nas capitais amazô
nícas, e outro para ~ber os tr~~:'J.

lhadores e el1..caminbâ-los, cem. as p"o
metidss condições de higi~ne e ~Oil
fo:-to, aos s;:!ringais. O.primeiro dê~s

serviços era o SEl\In'A (Serviço Es
p~cial de Moi:lmzaç~o doe 'rrabalhaJQ
res pars a Amazonia) criado pela
portaria (i.e ~O tie n()vern.b~o de 1l)4:l.

O segundo' serviço, cl'iado a 4 de
aezemoro de 1942, "~r.l'élo De~l'eto nú
mero 5.040. era a chamada SAVA:
St:r..Nint:=ndé-:lcia de Ab9.:;t,ecim-ento
d;oVal-e do Am3.zônas,

O Sr, Fern:;.nd,cs Távora - v . .ex!\
sabe que no funciom.I1smo do SEMTA
ru.=!.~ria de2'2~~s ~e :.n.Qç3..S~ en'Viadas da
Qui do Rio d~' Janei:-o, para não !a
zerem ccusa, algwna?

O SE PAULO KA..RASATE - A
verdade é que os dois serv,.cos· n~o
estnV:lln pe=f'2itaro~n~ entrosz.d~~.
Enquanto o. SEMTA conduzia mi
lhares c milhb.i.·es :.~ nord.est;.nos 'Jara
a Amazônia. a SAVA não tinha ele
ment.os materiais para levã-J~ aos'
seringais.

E não se procure contestar essa de
sorganização inicial. porque ela foi can
.f~sada pelas próprios dirigentes da.



-359-

"batalha". Dessa forma, ~ndo :n'c
vado mal a dualidade de servieos, foi
Criado posteriormente um novo órgão
que enc:tmpou as tiU:lS c-:-ganizaçoes
inicí:::.is, g~se rrC'.'C Ó~'3;,-:J, pl'~visto n0
Deer:::tc n.o :>.812. C~ 14 de s~tem()~'o

de 1943, foi 3. cha.:tn:-tda CAETA 
.CC:::liS.;;2C Admir..ist~a uva. ó.e ':::;nc'::':1~·

nhamer.to de Trab3.lhado~·es para a
Amazôn~~. Comp~'omet:;u-se êsse ()r,·
glo a c:;nã1:zir p.1~·::: o Ex::remo·No:-te
d~z.eSSélS lr..:l ti'':' b::.~:\aó.Gres, tenã.::l o
governe an1Ci'íc~no, 1;or interIlléclo ele
Rebbe,' DevdoPln";'!::.i. Corporlltlcn, ~e

obrigado a Iinandar o rccn.tt:r::t~~r.to e
o tran~i)orte CC:11 pois m~lhões e ':.1

'
1"

trocentos mil d615'"res, QU sejam qva
renta e cito milhóe:S àe ~:"11Z~~::'O:" l.m
po!"tância {~i:e :0; rcaJm.?nte- e:ntr:~.l~
aos l'eIJ::'esentn ntes do gc-Jêrno bràSl
lei,ro c Que cOlTes])ondia a t1"ê.s .'llli
crn~iros pcr tl'll.balhs.áor.

O Sr. João Bot::lho - V. E'Y.& Per-
mite o-.:tro s.pa~'te·? .

O SE. PAULO 8ARASATE - .Ja.
prcsinto o C{1.~~ V. Ex.a vai cii.zcr: iai
afirmar que tr~s mil crUZkÍros por t-l'~
bs.lh3Cal" ...

o Sr. Jeco Botelho _. V. ~.a está
avançando muito e chega n. funda
tr....e..~to::: tais que causa espécie, advi~

nha o que \ToU dizer. Não ia afirtt'.:H'
isso. O o.u~ vou dizer é justamente
em :::ees?lva à Amazônia, istc é. que
n~nhuü.1 filho daquela região dirigiu
qualquer dêsses serviço:;. ~ o esclare
cimente que q.ueria dar.

O SR. PAULO SAAASATE - A
ressalva de V. Ex.Q eu me permito
considerá-la insistente. p01"gue já foi
feita por mim na última vêz que
vim . ê. tribu.."1:l. Meu discurso ante
rior tinha, aliás, outro objetivo.' Os
ap?.rtes de V .V. Exas. nlf" levaram

quase qUe exclusivamente a fazer tes
,salva sôbre a qual ainda se L"lsistt:.
Não tenha.. o menor receio, porque da
parte das bancadas no:-destina5 nin
guém dirá nada que possa repr.~S'en
1Ia.r agravo aos seni:.iment.os ele hu-'
manidade das populações amazo
nense:s.

O· Sr. Jc50 -Fotclho - A bem da
própria justil:a e da história, porque
V. E.x.~ sn.te Cn.te nós, do norte, sem
pre tivemos :-;entimentos de fraterni
dade para cem os nord.estInos. .

O SR. P"AULO SARASATE - O
valor de Cr$ 3.000,00 por trabalhador

- e foi porque sOb.re êsse d:::l;allie p.a
~~trei~ainda ontem com V _ Ex,- que
J1.<~&"Uel sel: êsse o assunto· de seu

aparte - êsse valor. dizia eu, per 00
pita, poderia ser considera.do baixo se
realmente cada bCn1-eID tivesse ,segui
do para seu destino nas condiçõe~ pro
metitias ; mas, diante ela realidade, t.4 1
:m;ço redundou bem ca1"O ])015 mUI
tos ti"abalhadores. em vez de .cami
!1h.u'em para a vida, caminharam
pare. a. morte.

C Sr. Hugo Carneiro -' Permita..
Ín~ V. }";''':.'' tlm aparte de co!aboração.

O ::5R. PAüLO SARA5ATE - A
S2'U oisr-cr.

o Sr. Hugo Carneiro - V. Ex.a
pr·:::sta :1 Amazônia - permita me e:i.·
;;:Llssaro ctcst~ l::1aneira - particular
:n~nt: ao Acre, relevantissimo serv1ço,
PO;:''rlllC eSt::1 despel'L,G1do, por parte do
~,w0rnc rl;dE:~'.?.l. :lo atenç.ão, os cuída..
do;,; ~jt:.c d.eve t~r. nao pelos fatos pas
S::tCOS a11, com os quolis estou intei
r::',lll~r.tc s011d&1'10 na censura, mas pe
los problemas g!'avissimo;;, que se avi
zinh3ln da Amazônia, da CO)111 pleta .(ie
sorgn.nizaç~o d~qUllo que ali foI fel ..
to à Cl~st::!. de vidas preciosas - não
ql:antc ao núme:-o alegado aqUi, que
acho :r:.F;s~·C e e':~geruao, ll:.as em re..
l~ciio ::.:.u contrato firm:::.do entre o
Brasil e.o~ Estados Unidos, de novo
caindo s6brc a Ama,zú.::lla a ameaça
de colap~o de ativida<:lcs. dado o aban
dona em que nestes últimos vinte anos
Vl....·eu n.qtlela gente. V. Ex.a. está pres
tando relev8..utissimo se,"vi~o à Ama
:l,õma. Pela parte que me diZ res
peito. e1)vjD a V. Ex.1I ag~'~décimen-

t·o~.

O SI~. PAULO SA!eASATE - 1o.Tt'u
objetivo, serv:in-do a Alt1.aZÔnla e ao
no:-dcstí'. e:: servrr ao Brasil. Só t.enho
pi'oei.radu rllzer a V~l'd.aae e é den
tro do quadro das realidades que pro
curo limitar mmnas constderaçOes.

O Sr. Flores da Cuntz.a - Vamos
elevar o Acre à cat·egoria de Est~dQ.
Tome V. Ex.'" 11 iniciritlva e conte COta
o roeu apoucaao apolO...

O SR. PAULO SARASATE - Va
lio~o apoio.

O Sr. Hugo Carneiro - Acho a idéia
mUito boa. mas a julgo ainda um
pouco prematura. Ent.endo que o
Acre aillda não está preparado para
se constituir em Estaào. Pretendo
apresentar, em breve, projeto nesse
sentido.

O Sr. Flores da Cunha :- Quando a
esmola é demais, o pobre desconfia ...

O SR. PAULO SARASATE - Na
última vez que vim à tribuna ia co
meçando a l-eitara de um artígo do Daily
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NeuJs. jornal americano de largo con
ceito e os apartes não m'o perm;ti
ram.·Quero fazê-lo agora. pará que se
veri1'ique que culpadas não foram. ape
nas as organiZações brasileiras. mas &
prólpria organização norte-americana
interessada na "'JataUla dabor
racha". Insuspeitamente, depois de
fazer um relato da maneira por que se
preten-di.9.m organ1za~ OS sen':~~s doe
encaminhamento e aprO\'eí.tamento d\.~s
nordestinos. fala o citado jornal, com

. êste subtítulo: "Os tl·abalhadores es
ta.vam prepara.dos, mas não o sis
tema".

Insisto nessa tecla: o sistema, como
Quase todos os 'io E.ita:::> Novo. :1áo
c.:;t,a,va preparado, nã" estavg, apare
lhado. E é PIl" isso qu·e assistimos
Agora. ao fracasso de tcdos êles.
P..i está o D. N. C., aí estão outras au
tarquias econômicas, aí está. todo êsse
pêso dJabólico de ruinas qu.e desabou
lôb:e o Brasil, tão cedo tivemos l1ber
c.1ade para dizer a verdade.

O Sr. Café Filho -. Acrescente
V. E."<."; o Estado Novo e o Novíssimo,
porque éste, também, não está pre
pa.rado: l

O ~. PAULO SÃRASATE - Diz
o mencionado jornal amerfcano:

'·Os funcionârios da RDC têm
por costum~ acusar agora os bra
sileiros pelo fracasso do programa.
dizendo que êsres não consegui
ram recrutar os homens desejado~.

Uma publicidade da RDC refere
se r.om desprêzo à. babilidace que
o SEMTA a.legava: ter para re
crutar e transportar 50.000 tra
balliadores adultos. Mas o que
vimos em Belém e Manaus não
justifica esta desculpa. O fato é
que o SEMTA foi o único' órgão
do sistema que trabalhou. Pro
<1uZ1u tantos trabalhadores que o
resto do sistema não pôde trans
portar nem aUmentar. até que a
RDC teve de pedir ao" SEMTA
par.a. suspender os embaTques pam
o Amazonas. Em Belém nós "imos
cêrca til;: 4.000 homens em um
campo de concentração da SAVA.
Estavam todos entre 'cêrcas de
arame. "Em Manaus. em outro
campo. vt:nos perto de 2.000 _ Al
guns dêles, durante o longo pe-

. riodo de sete meses, .tornaram-se
. preguiçosos e.ntre .essas cêreas de
arame e casti.'lmavam brigar en
tre s~ ou lutar contra os seus
guardas."

f

o Sr. Café Filho - Nossos oolegas
do Am.azonas e do Pará estão ouvindo
Vassa Excelência.

O SR. PAULO SARASA~ - São
testemunhas disso.

O Sr. João Botélho - V. Ex.a va.1
me permitir...

O SR. PAULO SARASA..TE - Vossa
Excelência vai apartear o jornal ame
ricano?! ...

O Sr. Joâo Botelho - V. Ex.a vai
me permitir que reafirme os motivos
de meu anterior s..parte. Desejo_acen
tuar. mais uma vez, (file os .órgã.os
coordenadores do e~am1nhamento e
abastecimento dos II soldados da bor
racha" "não tiveram à frente nenhum
filho dos Estados do Norte. interessa
dos na campanha da borra<:ba. donde
não nos caber a menor responsabili
dade no caso. A organização não foi
nossa. .---..

O SR. PAULO- SARASATE -.Zstá
feita, mais uma vez. a ressalva d6
nobre Deputado Sr. João Botelho. E,
para que não tenhamos de reprodu
zi-la, eu me permito dizer. de .uma
vez por tôdas, Que qualquer acusação
aos nmazonenses, que possa. trans
parecer de meu relato de~taviado.não
exprimirá a realidade· e será"· mers
coincidência. como nas fitas de Cf·
:lema. porque aquêles patrícios, acen
tue-seainda uma vez, não têm culpa.
no caso. .

O Sr. Fernandes Távora - O relato
de" V. Ex.& ê sincero e veraz.

O Sr: Café Filho - Também es
tam'os defendendo os amazonen.ses.
Essa, a grande verdade.

O SR. PAULO SA&ASATE 
Obrigado a VV. Ex....

Prossigo na leitura do jo:-nal ame
ricano:

tiTratava-se de men:notes e
mesmo homens fortes com um
pouco mais de trinta anos de ida
de. Um dos jornalistas. que fa
lava portuguê::;. conversou com
muitos dêsses .homens e descobrJu
que tpdos estavam desgostOsos e
ansiosos para tomarem a.o 1a.r•
Dados procedentes de t(lnte flde..
cllgna mostram que, de todos OS
10.000 homensql1e o SEMTA trou
x-e para Belém e Manáus, apenas
900 homens foram encaminhados
aos seringais. Os outros tlcaram
no pouso e foram espalhados em
campos menores em outras clda..
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o SR. PAULO SARASATE - Náe
há prazo ao dilatar. ~sse já se extin
g'.,liu

O Sr, l-Jugo Carneiro - O prazo foi
prorrogado.

cia com que V. Ex.a fala em "In!erne
Verde" .

O SR. PAULO SARASATE - Está
V. Ex.a azora. a ap:ntear Alberta Ran
g-el. autor da expressão ...

Mas passemos à assistência à.s ía
mil~as. Foi esta. Sr. Presidente. outra.
grande bZa!1Ue da campanha. da bor
racha. Ficou, apenas, nos contl'atOB.
E não sou eu quem o diZ; quem o
afirma. si:.o os próprios documentos
oficiais.

Vemos. pelo contrato, Que êste devia
prevalecH durante dois anos. Pc:

. conseguinte. a assistência às fareili~
dos tl'abalhadores nordestinos deverIa
efetivar-se também durante êsse pe-
ríodo. .

O Sr. Hugo Carneiro - V. Ex.a. deve
fazer a.pêlo ao govêrno. para que dila
te êSS'E prazo de 3ss:stência aos tra
balhadores Co Amazonas.

o SR. PAULO SARASATE - Vossa
I Excelência talvez não esteja' bem a

par do assun~o. O acõrdo estã pror
rogado para outros fins. mas não paxa
a assistencia às famílias dos trabalha..
dores.

O Sr. Café Filho - Perfeitament.c.
O acórclo está. prorrogado para o ~r'€:i
to do prêço de Cr$ 20,00 o qui!o.

(Trocam-se inúmeros apartes.)

. O ,SR. PRESIDENTE - Atenção:
Párece que o orador não deve estar

. querendo muit"Js apartes.
O SR. PAULO SARASATE - Se

nhor Presi';ente, ap:oecio os apartes,
desde que sejam tunàamel1tados. Ma,5
aqu.: está a resposta ao Sr. Deputado
Ruge Carneiro, fornecida, não por
mim, mas pelo Departamento Nacio
nal de Imigração: <Lé) _

.1 A assistência familiar cons-
tava como l1nlll das cláusulas es
pecificadas dos referidos acôrdos.
tendo sido cumprida até janeiro
de 1944. clata em que se in~iou

uma nova fase àa. companha élfJ.
borracha, em que o Departamento
Nacional de Imigração' (DNI) .fi~
cou encarregado não só do recru
tamento, seleçãa, hospedagem e
encaminhamento ele trabalhadores
do Nordeste para Belém, cama de

o Sr. João Botelho - A AmazOIUa
não é um "Inferno Verde". Isso é
uma imagem mirabolante. Torna-se
deprimente para a r~.ã.o a 1ns1stên-

des. Alguns deles tiveram permis
são para arranjar empregos. Mui
tos dêstes homens são pr~sionel
ros involuntários, preguiçosos.e
i:aúteis. que custam aos contrlbUin.
tes de impostos nos Estados Uni
dos dinheiro real pela sua manu
tenção".

Acima de tudo - abro aqui um pa
rêntese - ainda levamos a culpa, nós,
brasileiros, de estarmos distraindo ài
nheiro de impostos pagos pelos ame
ricanos para, uma campanha que êles
próprios consi-j,eram f:oacassada.

"Náo parece justo - adverte em
boa hora o jornal americano 
acusar os brasileiros pelo fracasso
da SAVA em transportar os bra
silz:ros nem a SNAPP pela . .fálta
de transporte e de provisões. Em
ambos 05 C:lSOS, a RDC concordou
em fornecer a estas entidades na
vios e provisões. A RDC deixou d~

cumprir êstes dois pontos vitals".
O Sr. Fernandes Ttivora - ~m os

quais não Se poderia í~er nada. E' a
questão' do transporte do Amazona.5.

O Sr. Hugo Carneiro - Vossa Exce
lência h!t de convir que a flotilha do
Amazonas estava desfalcada; nã.o se
achava aparelhada para o transporte,
pois não hav::a vapores. .

O SR. PAULO SARASATE - Pedi
ria ao nobre aparteante que, antes de.
intervir no deb~te, prestasse atenção
ao que está sendo lido. O jornal não
acU5;!o a empr~sa amazon-ense; :1.0 con
trário, ctefende-a. Logo, não há motive
para qualquer refutação. O jornal
acusa a R. D. C. de não ter fornecido
à emprêsa amazonense os navios que
tinha prometido.

O Sr. Hugo Carneiro - Apenas pro
curei esclarecer a V. E.'"t..1I.. que há. di
ficuldade de transporte. Vapores não
se inventam.
. O SR. PAULO SARASATE - Não
há. o que esclal"Ecer; pois já estava
cleclarado. Todos sabemos' que vapores
não se :nv-entam. Entretanto, quando .
organizaram ~o .serviço, não qUiseram
co:npreendt'I' isso e prometeram trans
portar. os nordest1Ift:ls em ex.ceLé.ates
condições, através do rio A.m.&.zo~a5

através daquela vasta rede capliar no
"1r''':erno V-cl'de" •.
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seu recebimento, :'.lojamento e co
locação no V~~e Axnazãnico.

Nos contratos àe !ncaminha··
menta ou têrmos de compromissos
assinados, de um lado. pelo SEllf·
TA ou CA.ETA. e de ,outro pelol~

trabalhadores recrutados, aquêlP..s
organismos se obrigavam a pag.:.r
abo:'~os'mensais às fa.mílias dos
trabalh~ào'!'es, em t'ista do deslo
camento de seus chefes. Ess3 as
sistência. era baseada pa circuns
tância de que, só atingindo o l't·
crutamento do SJn.ITA e ia
ChETA t:'abalhadcres avulsos .)11

teoricamente chefes de famillas"
era im:perfoso que css((.s ;amíliCUi
ti-:,'essem !t sua subsistencia asSP.·
grtrada. dt~ra.nte o. ausência de seus
chefe:;. Entretanto, ,a partir do
acôrdo de 19· de janeiro de 1944.
de quando data a execução 105
serviços pelo Departamento Na
cional de Imigr.-ação, o pagamen
to do abono deixou de ter a sua
razão de ~er, em vista das famí
lias des trabalhadores recrutados
pelo' D:N""1 serem encaminhada.3
juntamente com os setis próprios
chefes para a Amazônia. Assim
sendo, 'COS contratos de encami~

rhamento ou têrmos de compro
misso íirn1ados pelo DNI com os
trnbalhadores recrutados a. partir
daquela data. deixou de constaI.
por desnecessária, a cláusula dp.
assistência ...

Cotejada essa informação com as
suas-' datas. verüicamos que OS tr3
balhadores conduzidos õ. Amazônia
pelo SEMTA, meses antes de 19 ,te
j~neiro de 44, não tl'veram assistên'
cia. de espécie nenhuma para as suas
flUIÚlias.. que ficaram no nordeste.

O Sr, Café FiZho - A êsse pro
pósito, meu nobre colega. o inquéri
to parlamentar reqUC1'ido vai apur~.r

IIluita coisa.
O Sr. Fe:;nandes' Távoro. - Ne

nhuma família teve assistência.
O SR. PAULO SARASATE - Per

feitamente. E assegurQ que estou ar·
gun:.entando apenas com os dados ofi
ciais. A verdade é bem outra: a as
siSténc1a às famílias foi manca. de
ficiêntc. uma verdadeira burla, desde
o comêço, qual1do estava. prevista nas
cláusulas cOlltratuais. Esta a Nalldade.

Mas, adutad.a que seia ao pala~a ofi
cl.a1 e dado de barato que tenha havi
do assistência' até 1944. dai por dian-

te, os traba.lhadores que 'tinham par
tido antes para à Amazôriia. !icarazn

·com suas f9.mílias em situação difícil
nas ruas das cidades do ceara. io Rio
Grande do Norte. de todo o nordeste
enfim.

E' diante dêsse quadro deprlmente
aue apelamos para o PlltriOtismo da
Assembléia, contando desde já, e an·
tecipadamente, com o apoio das ban
cadas da Amazônia. sem o qual nada
pOclE'remOS raz'er-de...l:eal., de efetivo
pOl"qu~ elas serão as nossas mais fel''':
vorosas ,8 abnegadas auxiliares na pes..
Quisa que desejamos realizar. (Apoia
dos.)

O S=".' Nestor Duarte - V. Exa.
está ·fazendo obra meritória de es
c1areclmento. Quandl) 34w se inicia,
ram as críticas contra a '"batalha da
bõITãcha"L,- --ergu.eram-se protestos.
Atribuíram l?s palavras de 'V:-Ex&,'
um exagero ou êrro de apreci?-ç.áo_
Hoje, em bce da argunlel1tação por
V. Exa.. trt1Zida., os próprios Repre
senta:=ltes da Amazônia varrem' suà
testada, no tocante àqu:lo que cha
mr..m de responsabilidade que não lhes
cabe.

O Sr. Lameira Bittencourt - O
nvo!e otaüot ?e~\.te um único aD3.T
te?

O SR. PAULO SA....l:l.ASATÉ - Vossa.
Excelência tem p(,,·missão para apar
tear livremente.

O Sr. Lameira Bittencourt - Os
?!()t~stO'S que temos leito...

O Sr. João Botelho - E faremos
sempre.

O Sr. Lameira Bittencourt - .••
foram cont1'9. uma clamorosa lnverda
de dita por estudantes e levianamen··
te l'ep~tida aqui, qual a de .que haviam
morrido vinte e três mil soldados da.
borracha. Faço a justiça. de dizer, que
V. Ex.a nunca endossou leviandade de
tal tomo que se transforn'lou em cam
panha impatriótica e aljU'lI1ista ,. con
tra a Amazônia. Foi êsse o lÍnico pro
testo que !izemOSb e não retil'aTemon.
porque somos homens sinceros, de
resp<>nsabilidade. '

O Sr. Joâo Botelho - A campanha
aln:rmista contra a &."l8.z0nía se..refle
te "'Il.O Brasil e nas fontes de economia
d9. região. V. Ex.,a 'sabe que ouvi
mos o discurso de V.' Ex.a silenciosa.
mente, na parte referente aos fatos 8'
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~ contratos que V. Ex." leu. Não'
concordamos é com o alarmismo, não
concordamos é com o exaogêro.

O S1. 'Nestor Duarte - O discurso
do orador é um libelo contra a campa
nh:l da borracha.

O SR. PRESIDENTE - .(Fa.wtdo
~oar os ttmpanos) -' Atenção! Está.
com a palvra o ilustre deputado Se
Jlhor Pa.ulo Sarasate.

O SR. PAULO SARASATE - Os
a.p3.1tes dos nobres R~presentantes da
Amazônia não perturbam a marcha da
Terdade. porque com ela Ss. Ex.as. es
tão de acOrdo. Mas seus apartes não
podem merecer o meu apoio qusndo
a.tribuem, injustamente. a qualquer
doS dignos colegas o desejo de fazer
obra alarmista .contra 8; Amazônia,
porque nenhum de nós seria capaz
dissa.

O Sr. João Botelho _. Reconhece
•mos êsse propósito em V. Ex.a.

O SR. 'PAULO SARASATE - Dese
jo. no entanto. que seja recc;mhecido
igual propósito em todos os nossos co
legas, porque não quero passar por
bom moço, deixando outros; sob tal
acusação. Como disse, nenhum dos re
presentantes cearenses seria capaz de
fazer qualquer afirmativa com intui
tO depriment~ para a. Amazônia.

(Trocam-se nu.merosos apartes.
O Sr. Presidente pede atenção) •

O sa. PAULO SA.."q.ASATE - Es
tando esclarecido o assunto, não é
mister novo acaloramento d&.: discus
são. O Sr. deputado La.meira Bitten
court. fez justiça ao dizer que não hou..
...~ da parte do deputado Egb~rto Ro..
drigues a intenção de alvejar a Ama
zônJa.N2.à3. mais tenho, pois, a adian..
tar, a êsse. rE:speito.

o. Sr. Nestor Duarte - A AmazOnia
""'Eltá acima de tôda critica e os seus
1nterêsses nós os defendemos com ~ o
mesmo calor com que os defendem o~

dignos repres-mtantes da região.

O. SR. PAULO SARASATE - se
abor Presidente. vamos entrar noutro
aspecto da questão, que tambêm tem
S!~O tm~!tc :mstific~r.o: I) aumento da
produção da borracha.
. O ST. Café Filho - Isso é com o
deputado Hugo Carneiro... _

O SR. PAULO- SARAsATE - 11
oom todo:; os interessados -na questão,

porque, na verdade, o aumento não
foi tão gra.nde em função das des..
pesas. dos esforços e dos sacrifícios
que -essa batalha determinou. Ares..
peito. vamos ouvir a voz dos alga.
rismos.

A página 127 do relatório da C. A.
E. T. A., verificamos os seguintes nú
meros:
Em 1935 .•.......• 16.288 toneladaa
"Em 1936 17.581 tonelEC"das
Em 1937 18.470 toneladaS
Em 1938 16.438 toneladaS
Em 1939 .•........ 16.430 toneladas
Em 1940 ..•....... 16.178 toneladas
Em. 1941 ••.•..••..• 16.440 toneladas
Em 19~ .• . . . . . . . . 17.050 toneladas
Em 1943 .........• 22.200 toneladas

-Em 1944 .........• 28.659 toneladas

l::stes, Os algarismos or:ciais. Acel
to.. o::: aà argumenta;ndi como rigorosa
mente exatos, apesar de os haverem
CC!ltests.do pe~soas de respons~bi1i
dade. as quais a-legam se ter incluído
aí a borracha dos navi-os torpedeados
no Atlântico, provinda do Extremo
Oriente.

O Sr. Sevcria.no Nunes - Isto é
uma.. verdade.

O SR. PAULO SARASATE
.V. Ex.a , como representante do Ama
zonas, àá seu testemunho de que essa
alega~o é verdaaeira. Se assim é.
fcl.tas as necessárias deduções. teremos
de acôrdo ::om !:llgarismos publicados,
que, de 1940 a 1944, as cifras exatZiS
foram as se:;uintes: -

~,"Em 1940 .. ,...... . . • . . . .. • 17.480
Em 1941 . . . . . . . . • 18.149
Em 1942 19.168
Em lS43 _. .. . . .. . • . . . . • 23.121
Em 1944 . . . • . . . .. ~5 .954

Ora, s~' foi em 1943 que a batalha.
da bo!"racha deve ter começado a pro
duzir seus efeitos, porque ~~ nomens
foram encaminhados a partir ele 1942
e se !\ produção ~m 1943 foi de 23.121
e em 1914 de 25.954. o aumento se
reduziu afinal a 6.000 toneladas.

O Sl" ..Café Filho - O lnteressante
e que, à medidà que ia aumentando a.
produção da borracha, os pneumáticos
for~·.desaparecendo.

O SR. PAULO SARASATE" -
Essa é outra história .,. .

O Sr. F'?T7tandes Tãvora - Em 1910,
ou em 1912. quando o trs. balhador não
tInha aux1llo de QU!":WQuer espécie, quer
estadua.l quer federal, a Amazônia.
produziu ~40 milhões de quilos de bor
racha.
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o SR. PAULO SARASATE
Não se podia fazer milagre em pouco
~po. A.guerra não ia ser uma nova
Guerra dos Cem Arios, para que pu
dessemos transformar inteil'amente a
Amazônia. Não houve previsão. O
que houve loi relaxl:i.IIlento, !lOUCO caso
com a economia pública e com o fi-

. n.a.nciamentc feito pelos americanos
ao Brasil. A aolorosa verdade e esta:
o que ocorreu, como sempre, em todos
os empreendimentos da dit~dura, foi
pouco interesse pelas finanças e pela
economia b:asileira, pelo futuro do
Brasil, porque tôdas as obras da dita
dura tinham caráter imediatista, vi
sando colocar em posição de destaque
o ditador e os que o acompanhavam.
(M1âto bem.) .

Neste mesmo relatório; Sr. Presi
dente, está claramente d1to que foi
pouca a p:ooduçáo. O Sr. Valentim
Bouças. fazendo, em certo trecho. o
elogio do nordestino, acentua textual
mente o seguinte:

..A guerra pedia borracha com
urgência, e esta se encontrava ex
dusivament~ nas árvores nativas
ãisseminadas. pelo imenso vale.
Só o homem poderia ir buscá-la.
:1::le foi e CI'omee quanto pôde
trazçr! Se pouco, êss~ pouco re
presentou muito para a conclusão
da vit6ria; o suficiente para im
pedir que. os estoques de borracha
americana, em posição critica e
alarmallte nos últimos dias de
1944, não caissem a zero; o estrito .
necessano para que não d1m1nu
isse, -em seu ritmo. a produção de
guerra de pneus e câmaras de ar
para aviões e viaturas militares'de
todos os tipos. Se pouco, foram
essas poucas toneladas de borra
cha brasileira, tantas vêzes ridi
cularizadas em súa .quantidade e
subestimadas em sua importância
que nos permitib,m cooperar em
manter intacta a segunda linha
de. batalha, a batalha da produ
f;e.o bélica. Foi pouco mas valeu
bastante!". .

FoI pouco e não valeu bastante.
Por .que? Porque o mpito que haja
valloo; para a conclusão da vit6ria..
importou igualmente em prejUÍZo dos
campos nordestinos, que ficaram des
1'alr'ados dos seus melhores nab:"lha
dores, de milhares de homens Válidos
os quais permanecem na. AmazOniá
no mom~nto exato, na hora. prec1sa. em
que o Brasil exige de todos nós esfôr-

ço' sobrehumano, no sentido de ele
varmos o nosso potencial. eoonO:rnice,
infel:zmente em péssima situação.

O Sr.'Fernandes Távora - E tem~

de nos contentar com os elogioe: ...
O SR. PAULO SARASATE - Sr.

Presidente, o número de mortos, que
seria outro item. das minhas conside
rações, o número de mortos é wna. in
terrogação.

O Sr. Café Filho - Vamos substi
tuir a palavra "mortos" por "extn'~
Yia.dos"•.

O Sr. Joãe Botelho - Mesmo PO?
que, como o ilustre orador sabe, juri
dicamente s6 se prova a morte com
atestado de óbito.

O SR. PAULO SAR..\SATE-Quem
o afirma é V. Ex.a... Sr. P:'esidente,
cllzia eu que o nUmero de mortos é
uma interrogação e o aparte do n~

bre Depú1:::tdo-vem-f:videntemente, em
detrimento do serviço incurnbido·d2
encam.frl.h:lI' trabalhadores para 3. JI.ma
zõnia, porque tinha assumido êle. de'
antemão, o compromisso ~ elaborar
dados estatísticos, baseados na rea
lidade, a fim de apresentá-los nos mo
mentos oportunos.

O número de mortos .....;.". insisto - ,
uma interrogação e, para n·ão p::OYO
caI' melindres, para não agirer sus
ceptibilidades, nem ser acoimado .de
sensacion-::.::sta, me permito não arti
cular al.::...rismos nesse sentido.

Para que esse número se transfor
me de uma Interrogação numa excb
mação positiva, urge que se inst.a'.ll'e
o, inquérito pedido pelo nobre Depu
tado Sr. Café Filho, com o qual, cer
tamente, estão de acOrdo os dignos re
presentantes da Amazônia. Ve:ifica.
do o número dos c;ue se encontram nos
seringais, verificado o número dos que
ainda se encontram' nos campos ~
concentração e, fazendo uma s1mpl(.:5
operação aritmética em relação ao ntl
mero dos tra~portados•..
~. O Sr. João· Botelho - V. Ex.a há.
de me permitir: lá não existem "cam
pos de concentração" e, sim, hospeda
rias d~ emigrantes. O orador dá. pés
sima impressão da Amazônia, ao a.fir
mar que ali exiStem campos de con
centraQão.

. O SR. PAULO SARASATE ~ Pelo
~ que vejo, o nobre Deputado paraen

Se não acrecUta na minha boa fé,
pois já repeti muitas vezes que eousa
alguma aqui articularei em det..'"Íme!1to
da Amazônia., Substitua-se "campo
de concentração" por "campo de pou-



.
O SR. RAUL PILA - ,(*) (Pela

ordem) - Sr. :presidente, na sema
·na. passada foi oferecida a indicação
n.o 160, que sugere ao Poder Exe
cutivo sejam sustadas quaisquer me
didas de afastamento ou substituição
dos pro!essôres interinos das escolas,
oficiais ou equiparadas, até que a nova
Constituição resolva em -definitivo.

A respectiva Comissão já relatou
parecer favorável a essa indicação
publicada no "Diário da Assembléia"
de ontem. Trata-se de matéria ur
gente, por sua própria natureza e
essência, e cada. dia que passa abre
ensejo para que ss reproduza o ar
bítrio que a indicação procurou eVi
tar.. Encaminho, assim, às mãos de V.
Ex.a requerimento de urgência no sen
tido de que se digne V. Ex.a. provi
denciar para que, se possível, seja
posta em discussão a matéria ainda
na. sessão de hoje.

Requerimento de urgência

Por se baldarem os efeitos da in
dicação n.o 1eO, que sugere sejam
sustados o afastamento ou substitui
ção dos professõres interincs das es
colas oficiais ou eqUiparadas, se tar
dar a sua aprovação requeremos se
ja concedida urgência para a sua
discussão e votação, nos têrmos do
art. 62 do Regimento.

sala das Sessões, em 5 de julho de
1946. - Raul PUla. - José Augusto

Paulo Nogueira. - Hamilton No
gueira. - Hermes Lima. - Fernan

'do Nóbrega. -. Matias Olympio. 
.Flores da Cunha. - Agostinho Mon
teiro. - Epílogo de Campos. - Mu
nhoz da Rocha. - Plínio Lemos. 
Ferreira de Sousa. - Carlos Lindem
berg. - Ary Viana. - Eurico Sales.
- Vieira de Rezende. - Henrique
N!'vaey. - Aluísio de Castro. - Café
Fllho. - Campos.Vergal. - Lino Ma
chado. - Adelmar Rocha. - Areia
Lecío. - Nestor DUarte. - Regis Pa-
checo.. .

O SR. PRESIDENTS - O pe
dido do nobre Representante. Sr. Raul
Pila EStá enquadrado no dispositivo
da lei interna pelo qual os requeri
mentos de urgência e preferência de
vem seguir a ordem. cronológica de
apresentação.' . .

'. .
A lei interna. entretanto, abre mar

gem para. apreciação de matérias con
sideradas de maior .releyância, atrl-

(.) Não foI revisto. pelo orador.
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50". ou por qualquer o:J.tra denominl'l.
ção que S. Ex.lL deseje, contanto que
não pareça existir, na Amazônia, na
zismo em plena eflc1encia ...

O Sr. João Botelho - Fomos, aliãs,
dos primeiros a. combater o' nazismo
ali.' '

O SR. PP..ULO SARASATE - Diz.13.
eu, SI. Presidente, que cumpre. 110
inst:mte. verificar o número dos que se
encontram na AmazOnia e os locais
onde se acham. Para isso é que plei
teamos o inquérito, para isso e que re
clamamos providências. Verificado «75-

_te número e feita· a operação com re
ferência aos encam1nhaâos, saber?mcs
ql:antos estão mortos, quantos I:!stão
extraviados, quantos estão doentes,
quantos não puderam aclimatar-se.

Feito o inventário, Sr. Presidente,
teremos a realidade incontestável.

Ao mesmo tempo. porém, que apoia
mos o inquérito solicitado pelo nobre
Deputado_ norte-riograndense, susten-

. tamos a lle<:essidade imediata, necessi
dade que não pode ser retardada, de
organizar-se um plano de rctômo dos
soldados da borracha para o nordeste
de· conformidade, aliãs, com as suges
tões apresentadas à Comissão ue
Acõrdos de W.ishington .pelo Depar- .
tamento Nacional de Imigração.

Desejamos. em última anl}lr~e. npe
nas isto: que 'Se execute o plano su
gerido pelo Instituto do Nordeste e
que visa a. volta aos campos do Ceará
a volta às praias do Rio Grand,:; do
Norte. a volta às caatingas da Pa.raíba.
a volta às fazendas do Piauí. de quan
tos. iludidos por uma propaganda ~-en

sacioaalista, não puderam. pOr moti
vos ja conhecidos. se ambientar na
Amazônia e desejam retornaI à pró
pr.:..J. terra, para trabalhar em bem
do Brásil, com o mesmo patriotism:>,
o m€smo esfôrço e a mesma ten3.
cidade com que os amazonénses
continuarão- a trabalhar e ao :;:>roduzir
para. a granc!(õza da nossa pátr'.a.
(Muito bem. Muito bem. Pal1'lUL$.' O
orador é CltmpTimentado.)

O orador se demora na tribuna
por ter o Sr. Café /ilho cedido o
tempo da sua inscrição.

O SR. R..l\.UL Pn..A,. - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Representante.
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buindo essa. faculdade, não à. Mesa.
mas.. ao plenário. Lastimo, todavia,
não poder ate!ider a S. Ex.lI. no mo..
menta. por não haver númerc regi..
mental. O requerimento, contudo, fica
sõbre a mesa (I, na próxima sessão
de terça-feira, serã submetido ao co
nhecimento da Casa.

O SE. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Antônio' Corrêa. orador
inscrito. '

O SR. A:'NTONIO CORR1!:A - Se
nhor Presidente. evitei, sempre trazer
à consideração desta Assembléia casos
de interêsses regionais ou puramente
locais. que a meu ver não deveriam
desviar a atenção dos Srs. Constituin
tes, de problemas e fatos' outros. que
por sua natureza e importância me....
recessem com mais justa razão ocupa.r
a atenção dos meus nobres colegas ou
repercutir neste recinto. Hoje, entre
tanto, Sr. Presidente~'souforçado pela.
excepcional g:avios.de dos fatos que
irei referir, a tecer algumas conside
rações ~õbre a situação politica do
meu Estado. Antes de iniciá-los cum
pre-me declarar Que as minhas pala.
vras.irão reflet1r o pensamento de to..
dos os representantes udeDctstas do
Piaui que têm assento nesta casa e
com cujo assentimento e aprovação
tenllo a honra de oculJar esta -trI..
buna. E' que a situação politicado
meu Estado perde no momento a- sua.
côr local para ascender à altitude e à.
importância de indicador ou índice
por onde se poderá. aferir 'com abso
luta. precisão da mentalidade profun.
damente lastimável que domina: as aI..
tas esferas do Govêrno Nacional. E
na hora em que tanto se fala. em pa·
cificação e bons propósitos e se a~se·
gura mesmo que o Sr. Presidente da.
República deseja' a criação de um
clima de confian~a. no Pais, os latos
graves que venho trazer ao conheci
m'ento da Nação por certo valerão
,como fortes razões para que se tenha.
o direito de pór em dúviõ1t os bons
propósitos, senão mesmo como um des
mentido torntal ao apregoado desejo
do Sr. Pres1d-ente 'da República de ver
no Pais estabelecido um clima de con
fiança tão necessâ.rio à· obra de re
eonstl1lç2..0 nacional. E se 'empresto
significação tamanha aos aconteci
mEntos da. minha altiva e infeliz pro~

vineia é que todOs êles decorrem' da.
inspiração direta e todo-poderosa de
Palá.<:io Guanabara. Desde a e.scolb,a
'do. atual interventor do Piam, revelou
o Sr. Presidente da República o seu
desaprêço pelo meu Estado envialidó
para. lã 'como delegado da sua con-

tlançe. o Sr. Major Vitorino Corrêa,
que todos sabem participar do círculo .
dos seus inthnos. mas, inteiramente
estranho ao meio. piauease, sem ra.!zes
no Estado, ignorante dos seu pro·
blemas e necessidades e levando .como
p:-ograma de governo apenas a in":
cumbência de restal.:Iar e fortalecer
a máquina do P. S. D .• parapõ-la
a serviço de um reduzidO 'grupo de
aproveitadores que gi=a em tórno de

·sua pessoa (;! de lá regressar sacWldin~

do dos sc.patos o pó da terra que tanto
detesta e exhiblndo na m.ão um di
ploIna d~, senador para represen,tá-
la no Parlamento Nacional. .

E' possível que com- tal,Ç.SColha te
nha querido o Sr. General Gaspar
Dutra castigar o Piauí pela. .vitória
lll3.gnifica ,Que o seu eleitorado. inde
pendente deu ao' Brlgadeiro Eduardo
Gomes. Não sei de outras razões que
pudessem ter levado o. Sr. PresIdente
da República, a abrir uma excepção
para o PiaUí quando considerou o pro
blema de substituição dos Interven~
tUI'e<9-nQS,_Estados. Por que só o Piaui
não mereceu ao menos a. .consideração
de ser governado por um dos seüs~---

·filhos ou por alguém que ao menos vi
vesse no meio piaulense?

O Sr: Benaut Leite ..:.... :e:sses cre
denciais são apoiadas ""Pelo nosso elel':'
tarado. que compal'eecu às lxrna.s em
2 de dezembro.

O Sr. Lino Machadc -Mas VV. Ex
.celências· foram .' derrotados lá; evi
dentemente, não 'tlnhar credenciais.

O Sr. ReT'..ault· Leite - Fomos der
rotados por tm:la diferença insignifi
cante de 1.500 votos. dt!baixo das
maiores Yiolências.

O SR. 'M-TTONIO CORRSA - La;'
m-entav-ehnente V. Ex.a não estava
acompanhando. .. " -,"

O Sr. Jose Ca:ndido Assinale
,V. Ex.a que a V.D.N. teve maioria

.::.bsolutanas el~i~ões, s.1iás as mais
livres p~ssadas·no Estado. .

O Sr.· Rena.ult Leite - Fal:ar em
eleições llvrese passar o que nós pas-

· samos não é o que resolve o caso.
O Sr. Lino Mach.aào - OXalá que

as próxima:s eleições sejam lines as-.
sir.l.- 'quando se reallzar~m.

O SR..~"lO~COR.1ttA (Diri
-gi~seaoSr. -:Re7iàult Leite)
'V. Ex.a de"s:conhece1ntétramente O
Piauí; nunca fei lá. nem antes nem
d~pOis de eleito.
.. O Sr.' AcúrCio' TóTres-O orador.
dá li~nça p~ra .. umap?-rte? .

O SR. At'n'ONIO COR:ezA- De~
sejava, antes, responder ao Sr. 'Re';'
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presentante RenauIt Leite. Falava em
. ~ credenciais no s<:ntido de estar à aI·

tura do cal'go, pelas su~s raizes no
meio, e ligações com o 'Qiaui.

O Sr. Renault Leite -'O Piauí não
é o único Estado que tem sido gover
nado por brasiJeiros que n5.o nasce
ram naquela terra.

O SR. ANTONIO CORR.l'!:A - Não
se trata de ser ou r.ão filho da terra,'
mas de pessoa jamais Ugada a.o meu
Estado, como V. Ex.a• que de lá veio
eleito Deputado pela razão excIU'Slva
do _presttgio de seu, il1~H e sogro.

O Sr. Renault Leite - Não deve-'
moo cOlritar de reg!onalismo quando
da escoIh:;~ <10 dirigente <las Estados
da Federação.

O Sr. ACÚTCW Tôrres - pae.eria o
orador responder em que regime es
bmas Vivendo? ..

O Sr. Lino Machado - Ditatorial.
O SR. ANTONIO CORRU -' Isto

mesmo. O que não impediu que. nn.
escolha de outros interventores, o Se
libor Presid-ente da Reoúblka tratas
se cem m"is considera·ção. as unida
des federath..as. E' a disparidade de
tratamento que estou frizando.

(Trocam-:;e a'lia:rtes. O Sr. Pre
sidente reclama atençáo.)

O Sr, Acúreio TÔTTes - O orador,
tão amável 'sempre, não permitiu o
tneu aparte. .

O s..~. M~O CORR:f::A - Pu
mitle respondi:

O Sr. AC'Úrcio Tôrres - Absoluta
mente. V. Ex.D.respondeu a uma per
gunta pela metade..

O SR. ANTOr,~OCOR~A - V. Ex
oelência ,me fêz uma pergunta, a que
eu deveria dar resposta. Dei-a.

O Sr. Âcúrcio Tórres - V. Ex.a dei
xou a pergunta pelo :ncio. Era a se
guinte: em que regime vivemos, no
tocante ao govêrno dos Estados?
V.Ex.a teria, naturalmente, de. res
ponder: no regime da intervenção fe
deral. ..
. O SR. ANI'ONIO CO~A - Per-

f-eitamente·. ' . '
O Sr. hcú.rcio TÓrr.es - ••• para

que eu 'lhe fIzesse out.ra 1:ldagação:
o intenentcr federal é escolhido, no
regime de intervençát.t•. '.

(;) 'SR. ANTONIO·CCP..REA -Sei
onde V. Ex!' 1uer chegar.

O ,8r. ~Acúrcio TÓ7TP,s :- ••• pelOS
eleítoreS ou pela confiança. elo Pre-
sidente da República? .

o SR. ANTONIO VORRU - Não
o nego. Assinalo que, US3...'1<lo de di~

rei to de escolher delegados de sua
confiança...

O Sr. Acúrcio Tôrres - Quero ape
nas que V. Ex': me responda ...

O sR.. ANTONIO CORP,sA - Poia,
responderei.

O Sr. Acúreio Tórres - '" é ou
não da exclusiva colllfi.ança do Presi
dente da República?

O SR. M"TONIO CO~ - Já
respondi que sim; não' há duvida.. O'
que estou assinalando...

O Sr. Acúrcio Tórres - Disse V. Ex
celência Que o atual interventor do
Piauí nãá nasceu naquele Estado e
que o Presidente da Repúblioa não
teve conslderação cem aquela terra
porque n~o foi buscar um piaulen::'~
para governá-la.

O Sr. AdelmaT Rocha - E' c.~o

único. ,
O Sr. Acúreio T6rres -. eutra. per-

gunta ...
O SR. A~'"TOl\'"10 CORRU - Re~

ponderei a quantas V. Ex.a fizer. ,
O Sr. ACÚTCiO TórT~ - ... tra:r.3.-~e

ou não de 11m oficial superior do Exél'
clto':'

O Sr. Lino Machado- Isto não :!Je
'discute.

O Sr. Acúreio Tór'res - Quero ape
nas 52.ber se é ou nã.o é.

O SR. ANTONIO CORRSA - E'
O Sr. Acúrcio T6rres - Então, é

digno por dem::tis, de administrar .-
_desde que mcreçR con!is.nç.a. como é

o C"aso, do Sr. Presidente da Renúbli4a
- qualquer unidade da Feàe:oaç:ío. en
quanto se mantiver conio depositâ.r.o
dessa con!!.a.n~.

O Sr; AdeZmar R,ot:JJa - M~ o
Piauí está. cansado de estranhos.

O Sr. JO$éC4ndido - Só por eer
oficial do EY-é:'cito é di~no dp QOTl

fiança?
O SR. ANTONIO CORR.1!A. - (di

rigindo-seao Sr. ACúrclo T&r;es) 
,V .E.~.a es,tá procurando desvia!' Q no
dq. min-~ oração. .

O Sr. Acúrc:o .TÕrres - O mai.s é
exploração.

(Há outros· a1XLrtC:J. O Sr. Pre
sUlente reclama atenção) .

O SR. ANTONIO CORRa-\. - Gn
tos não resolvem V.V. Ex.llS hãO l'.ie
permitir que eu cont.U:ue "tecc:J.dolX1Í
Ilhas considerações.

.-\. repetição, em· gritos. por parte de
ilustres colzgas, de que se trata d-e ex-
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b f ará 1" oz O Sr. José Cãndido - Aliás. é lo~-ploraçáQ. não a a ~ a!" n a V. ...c.u.J:'l O l'ntere"sse qu.e O Sr. Acôrclonão me fecharâ a boca. nao me fará. Vi;S,n...

eala:-. S. Ex./l. o Sr. Acúrcio Tôrres Tôrre5 sempre dedica a tOdas as qUes~

tentou inutilmente. desviar o cur~o tões piauienses aqui tratadas. .
das mtnhass consiciers.ções. O que frl- O SR. ANTONIO COP..R2A
uva. - e continuarei frizando - é a Eu solicitaria. aos meus distintos co~
disparidade de tratamento entre o ~- legas a bondade, de me pe~tirem
so exclusivo do Piauí e o das ~emalS continuar nas 1lllnhas ponder.açoes.
unidades federativas da Republ1ca.. Desconheço as credendais que jus~
Continuarei acentuando isto, embora tificassem a nomeaç~o do Major Vi-
não o queira o Sr. Acúrcio Tôrres. toxino Corrêa para a interventoria: no

O Sr. José Cândido - A rea.l;idade Piauí _ e quando falo em credenciaIS,
é qu·e precisam tirar os. trinta l'J.1l1 '{O-.~, :efiro-me ãsum~smas_que foram to
tos de diferença no 3lisr,amento elel- madas em oonsideração para 3. nomea-
toraI. ção de interventores em outros Es..

(TTacam-se apartes.) tados, decorrentes naturalmente ·das
O SR. ANTONIO CORR;L;:A _ Diz1.a. situações políticas.

eu, Sr. Presidente, desconhecer as cre- O Sr. Lino Machaáo - Quanto ao
denci:1is qu.e justificassem... . Maranhão. V. Ex.a. nãÂl tem razão.

O Sr Lino Machado - Mas, vamos Não tomaram em consideração causa
cscbl"eeer - permita. o orador - há alguma. Nomearam um dos íntimos
ou não acôrdo? _Cl~S~_~:~~_. .

O Sr. Acúrcio Tôrres - Não me O· SR. ANTONIO"' CORRl?:A---
consta que houvesse d€smentido a res~ ...3. m~nos que se queira considerar
peito. até pc=que é um fato que o Sr. com'O c:-eàencial o fato de ter passado
senador Nei-eu Ramos, lider do Partido al....uns meses no Estado. que antes
Social Democrático e da maiori.a par- lh~ era totalmente estranho, exercen-
lamentar. tem tomado parte nesses en- do a chefatura de polícia na cal.amito-
tendimentos. . sa interventoria Leônidas Melo. e Já

0-Sr. Adelmar Bocha - O que afir- tendo mencionado, com arrogância, sua .
mo está no Correto da Manhã de boje. altíssima. quaJidade de pessoa da mais

. abs<lluta. confiança do enti(l Min1s~
O' SR. AN'rONIO CO?-REA - Pedi- tro da Guerra. General Eurico Gas~

ria a V. Ex.a, Sr, Presldente,. que ~e ;par Dutra. '
mà.ntivesse a palavra, pois a mtencao .
dos meus ncbres colegas é evitar o meu FOl nesta curta passagem pela Che~

discurso mas hei de dizer o que de~ fatura de Políci.a que. h.ouv~ por bem
sejo. ' d~ mandar fe:.char o un:co JO~o.! que

clIculava então na capltal· p~Ulense.
O SR. PRESIDENTE Peço a . ",'o Gazeta" fôlha apolitica ê 'mo-

atenção dos ilustres Rep!esentantes. O deradissima. ' por .,êzes até laudatári..a
nob:-e orador está concltando a Me~a para com os ma~dões da rerra. mas
a lhe garantir ,,) uso da palavra. Dl" que cometera o feiQ crime de t1"aIlS-
rijo a?êlo a ~,::; ...Exas. ~ara .9ue ou~ crever uma sentença do Tribunal de
çam. com paClenc:.a e reslgnaçao como Seeu."anca que absolvera uma das vi
devçmcs ouvir, ql.:.ando sõmos ac~dos, -ti~ dõ ódio interventorial. Bastou
A !i:n de Que cif'pois nos poss:a.mo.... de~ Lst:o para ser irremediáve!mente .fulmi-
fenoer. nado pela truculência 1.10 Major Vi.. '

O Sr. José Cândido - E' profunda- t.orino o único órgão _de imprensa de
mente lamentável que o nobre Depu~ Terezina: Afora e3ta e outras bravatas
taào S:-. Acúrcio Tôrres. cujas atitu.. semelhantes nada mais lhe ass1na1(1u
des e méritos Lodos reconhecemos. pro- a passagem na terra piauiense. E a
curo:? desviar o. rumo do diSCllrsode. V. 5t ação à testa. do govêrno inter-
Ex.apara o c~..a.mado acôrdo político. ventorial não desmentiu antes vem

O Sr. Acúrcio T6rres - Não estou confirman.do a' sua v~ção para a
procurando. desviar pro:a -cousa algu.. truculência, posta agora a serviço de
ma. O oraa.or me penmtlu um aparte, suss ambições incríveis 'T1U1.3 f:'erda.
'eu o d~i e S. Ex.a. o re,s::>ondeu. FoI dei,..a.~ a uma cadei..ra' no Senado da
apenas o que houve. < República· integrando a representação

·0 Sr. Nestc.r Duarte - O !lust1'e piauiense
R'epresentante. Sr, Acúrc10 Tôrres. não .' ..
está desviando nada: está. se introme- O Sr. Lino Machado - Faz parte
tendo no PiauI. .. (Risos.) do programa de coal1sáo, talvez...
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Q. Sr. Adelmar Rocha - Já. tem..os
um deputado pelo Pi::.uí que nunca
foi ao Piaui.

O Sr. Renault Leite - Qual o elei
torado Que sufragou n9._ urnas o nome
do orador e () do nQSSO ilust.re colega
Sr. Adelmar Rocha ? Qual foi o elei
torado que· sufragou.. nas mesmas
urn.as, o meu nome, quando o govêrno
nüo estava em nossas mãos e não se
podia dizer que havia comp~essão da
parte do nosso partido?

O SR. ANTO~"'IO CORR~A

Isso não destrói o fato de que Vossa
Excelência. naquela época, nunca ti
nha ido ao Piauí, como nU:lca foi.
Nós não conhecíamos nem o retrato
de.' V. Ex.a que foi apresentado ao
eleitorado do Piauí como genro do can-

• clldato à Presidência da RepÚblica.
O Sr. Acurcio Tõrres - Permita-me

outro aparte, com aquela gentileza
que tanto me cativa. ~sse Deputado
que VV. Ex.&s. estão atacando foi
eleito ?

O SR~ANTONIO CORR~A
Foi eleito.

O Sr. Lino Machado - Em noventa
dias, não se podia desmontar a. má
quim eleitora.l.

O Sr. Acurcio TÓTTe,,; - :tsse pleito
foi livre?

O SR. ANT01Io"'.O CORR~
Foi livre, não há a menor dúvida,
nem estou negando iSSl).·

O Sr. Acurcio T6TTes - Neste caso,
demonstrou possuir' muito mais pres
tigio.

O SR. ANTONI<.. CORRU 
Perfe:bmente. E V. Ex.lI. queria que
o genro do can~iidato à Presidência
da República' não tivesse prestigio?!
V. Ex.a émuitc ingênuo!

. O Sr. AeurCio TÕTTes - Genro do
"~ntã.o candidato" à Presidéncla da
República.

O SR. ANTONIO CORlttA
Pe."'Íeitament~·.

O Sr.· Adelmar Rocha - Aliás, São
dois. .

O SR. ANTONIO CORIttA 
Não acho que Isso desmereça de ma,
~n~H'a alguma S. Ex,a. O qu,: quero
!nzar... .

O Sr. ~4cúrcio 'I'õrres - Note-se: o
gcvêrno era Linhares," o ·interventor
e=a ~erI'2.z. o General Dutra não era
o P1·es:d-e~te. .

o SR. ANTONIO CORR~A 
~:;;.c hâ a meno: dúvida; mas a ma
c;,ui::.a estava montada.

O Sr. Acúrcio T6rres - Isso eu não
sei.

O Sr. Renault Leite - Repito que o
Interventor no Piau~ contribuiu para
desmontar essa máquina.

O SR. ANTONIO CORFmA 
Antes de trazer ao conhecim-~nto da
Casa al~umas das numerosas violên
cias por que vem se caracterizando ~

ação do Major. Vitorino Correia e de
seus auxil:ares na Interventoria d.o
Piauí, devo ler dois documentos· qu-e
pa.recem significar solidariedade e
aprovação do Sr. Presidente da Re
pública aos desmandos de seu delega
do na infeliz capitania a que êle foI
enviado como donatâr:.o.

(Trocam-se numerosos apartes.
O Sr. Presidente reclama atençãoJ

Renovo o meu apêlo aos ilustres co
legas no sentido de me permitirem
continuar o discurso.

Os documentos a que aludo e que
auero ler antes de entrar na citacão
cios fatos que caracterizam violêncIas,
documentos qUe me fazem admit.i!" a
soUdari-edat:::e do Sr. Presidente da Re
pública ...

(TTocam~se 't."f:ementes apartes
entre os Srs. Bias Fortes. AdeZmar
Rocha e Lino Machado.)

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
insistentemente os tím"ancs) - Peço
a. atenção dos Srs. Represe..'1tant.es. Do
contrário. ver':me-ei obr1ga<1o a sus
nender a sessãc.. .

O SR. ANTONIO CORRa.~ 
Um dos documentos a que me referi
é o telegrama circular do Interv~1Jtrll'

interino do Piauí. que diz o s-egll1Dte:

"Esta Interventoria acaba de re
cf'ber- Deputadr. Mauro Renault
seguinu. telegrama qne deveis di
vulgar: "Notfcias veiculadas jor
nais desta capital em na-1a afeta.
tarão nossos amigos Piauí que con
tinuarão prestigiadQs~ovê!'Ilo fe
deral que·sabe êsse Estado exem
plarmente administrado digno e
operoso major José Vitorino Cor
reia. depositário irrestrita confian
(".a Senhor Presidente República.
Cordiais saudações. Ws.lter Alen- _
çar, Interventor Federal interino.

O outro documento a que· aludi é
um tópico da "Fô~ Car1oc~·'. de 28
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de junho de '1946, com o titulo: "Não
Vai Deixar o Govêrno do Piaui". Diz
o seguinte:

"Tendo sido noticiado que na
coalisão um dos· :nter\'E:ntores a
ser substituidos seria o major .José
Vitori:.l.o Correia, Interv·entor do
Piaui e antigo oficial de gabinete
do ·General Eurico Dutra, procura
mOi ouvi-lo.

Encontramos S. S. em compa
nhia do Deputado vitorino Freire.

Declarou-nas êsse ofic:al=
"Pode desmentir a noticia.

Sou da conf:ança do Presidente
da. R,.~pública e não d~ixa.re1 a in
t~rventoria" .

E sób:e a eoall.são ?
"O P. S. D. do PiaUí assentou

8. candidatura do Sr. Mirocles
Veras para governador do Estado
e, com êste nome irá às urnas. E J

só o que posso info.:::mar".
O S,.. Lino li!achado - Bonita C03.

lisão !

O SR. .ANTONIO CORRSA 
Sr. Presidente. não sou dos que de

f~;:ldem MOrdes ou caalisõ-:;s. políticas
C::1 têrno de .. toma lá dá cá". em tôr
no de recompensas. d'e trocas de car
gOS por :.tpo!o poIft.'co. Long-e de mim
tal l!séic:..

O Sr. OZinto Fonseca - Fica mUlto
b!:m ~ V.?SSa Excelência.

O 5..lt. ANTONIO CORR:tA -" TOda
a Asr.m.bléia e s t á lembrada .de 
qu~ nunca a voz de um representante
uden!.s.t.a do Piauí, nests tribüna ou
em qualq:.xer' outro. -lugar. pleiteou
cambJ.la.chos, interventorias ou pn'.f.e.i
turz.s.

O Sr. Lino Machado. - ~te é real- ,:
~e!l1ie o per..samento de tôda oposi
çao.

O Sr. Aetircio Tórre3 - Perm:.ta-me.
V. E.Ã.a um aparte.

O SR. A...~TON!O CORRSA - Gos
taria que "V. Ex.ame deixasse coneluir .
nu u penswnellto. mas ouvirei Vossa
Excelênc1a,

O Sr~ ACtl,rcio Torres - Entendo
que V. Ex.a. como jUiZ na oportuni
dade. classifica mal o fato quando
chama. cambalacho. o a:0010 de Uln:l
corrente política à outrâ, em v..rtude
do qual' tenham de ser entregues Pre-
feituras. . - .

O SR. ANTONIO CO:e.RS.~ - Se
V. Ex.a tiver a. bondade de ouVir a
continuação de meu discurso. terá a
resposta ao aparte que acaba de dar.

Como dizia, não' é essa a menta
lidade da U. D. N. O que todos nós.
entretanto. acreditamos, é que se de
sejas~ algo de mais nobre. de mais
elevado, como freqüentes vêzes tem
declarado nosso eminente li-der, senhor
Otávio Mangabeira, à imprensa d.>
país. O que todos nós espe:'ávamos
dos entendimentos, seria o apregoado
e tão desejado clima de conf~ança, o
respeito às liberdad.es-..p~b.}i~as,aos di
re-itos do' cidadão. para. assim poder
mos criar ambiente propIcio a eleiçó.es
livres e honestas. Porque' o Brasil
esperava, e ainda espera, dos seus
filhos .e dos seus dirigentes, que o
golpe de 29 de outu·b:l'O não tenha sido •
reaLzado a.penas para permitir- que as
eleições -.de 2 de dezembro' !ôssem li
vres e honestas. mas pa!'a que assim
continuasse. sendo pelos anos atora, 3
fim de que o-~Brasi1 pudesse pratica:-_
realmente a democracia.

Quan-do assim digo: é porque. sem
acalentar a esperança de consegUir·
posições. oU de que o SI' . General
Dutra entreg:lSse à U, D. N. postos
ou pastas. tinha, entretanto, a llusã.o
de que S. Ex,lI. estava, realmente,
empenh&do em ser o "Presidente de
todos os brasileiros", em ser. o Chefe
da Nação. guiando-a e condUZindo-a
com superioridade. colocando os tnte:
rêsses da Pâtria e o seu espirito pú~

blico acima de eonveniências particula
res. No ~tanto, estou convencido do
contrário; e esta convicção se forma
pelos telegramas do meu' em~nente
co!ega, Sr. MaurO" Renault, e pelas
declarações do 81'. Vitorino Correia..
. Traduzindo em linguagem melhor
êstes. dois documentos, o Que se qu's
declarar à Nação foi que, embora haja
um acôrdo, urn.modus vivendi, não
obstante um clima. de respeito seja
assegurado aqui ou ali, nalgum ponto
,da República. ou mesmo nos -demais
Estados. o Piaui não estará hicluido,
continuará sendo um privilégio, uma
coisa à parte, um bem -dos amigos.

O Sr, Aeurcio TorreS - Por que?
O Sr. Lf7Z0 Machado -:: Não s6 o

Piam, .pode V, ~.a assegurar. E:sses
acôrdos,essa coallsão amparam dois
ou três Estados, e nada mais.

O SR.. A...VI'ONIQ CORRS..i\. - O
meu nobre colega, Sr. Acúrclo Tõ:tres.
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terá agora mesmo minha resposta ao
seu .. por que". Chegou a vez de
acudir à sua pergunta. .

O ST. Acurcio Torres - Quer dize!"
que o meu aparte f~! oportuno.

O SR. ANTONIO CORR~ - Dizia
eu: que o govérno. Íllterventona~ do
Major Vitorino Correia tem se caracte
riZado, no Piam, pelas tru<:ulências
de finalidades eleitorais, não admi
tindo que outros tenham o' direito de
ganhar uma eleição. 1::1e não se cansa,
nem se esquece de reafirmar aos mais
chegados ao seu circUlo que o bovêrno
gánharã a e1e~ção de qualquer jeito.
que o governador terá de ser o candi
dato do P. S. D., que o Senador terá
de ser do P. S. O., e os seus compa
nheiros já. declaram que será êie
mesmo, o ·MajOl· Vitorlno Correia, o
Interventor e candidato.

O Sr. Lino Machc,do - Então gostou
da terra d~ Piam. ~ que a terra é
·boa. (Risos).

O Sr. Altreã.o Sá - O nobre orador
fala em seu nome OU exp:-lme o pensa
me-.1'1to de sua ban<:s.da?

O Sr. J:fatias OUmpio - Está all
torf..zado a falàr pelos seus compa-
nhe~os de bancada. ~ .

O Sr. Alfre.do Sá - Pergunto~ por
que da banc3lda de V. Ex.a partiu 
primeiro movimento p~ra a coaljsáo

. que se opera. .
. O Sr. José Candido - V. Ex.lI. está

enganado. Acredito que V. Ex.a es
teja . se referindo à. minha humilde
pessoa.. Se o objetivo é esse - o que
me pa:-ece - ...

O Sr. AZfredo Sã - Muito louváve"
aliás. êsse movimento.

O Sr. José Carniido - ... Afirmo
a V Ex;a que me sentiria muito mais

o honrado com os passos que de!,:. se~
tivesse partido d~ mim a iniciativa.
Mas não foi. Entretanto, nada tenho·
d~ 'que me P!"!'epender, ·e continuat'p.i
a trabalhar dentro do meu ideal. nes-
se sentido." .

O SR..·. ANTONIO CORRSA 
Gostaria. de recordar se eminente co
lega, Sr. Alfredo Sá que a prbneira
p:lrte do meu djscmrsc foi escrita. e
nela está o trecho I,.!:" que eu. dizia,
referindo-me às conl;ióernções q~e
ia tec:::- f. antes' 1e tnieiá-las:

"Cumpre-me ~·-Clll.rar que mi
nhas pa~vras irão refletiI o pen
samento de todos os Represen
t:ultes uüeni::;tas ae: 'Pi::l.uí oue
têm assento nesta Casa, e 'Zom

cujo . assentimento e aprovação
tenho a honra à.e ocupar esta
tribuna" ..

Estou' sendo. aqui o pona-voz de
todos os meus comp~nheiros. de ban
cada,' e devidmnen.k autoriZado por
êles. (M'l.mo bem.) .

O Sr. Café Fi!ho - Quer dizer que
V. Ex.n não participa do acõrdo.

O SR., ANTONIO CORRSA 
De.scoI'..heço o acõrdCJ Estimaria que
fôss:; feito úzr::t o bem do B:asU, mas
na::: bases iarr;as em. que o soube 5i
Lu:lt o S:-. Ctn.';io "J:..úgabeira, para
nss~g'.lrar uma Constitu~ção dem~l":í.
tica e el~i:;ões livres f' honestas, por
que nós não pleiteamos cargos.

O Sr. Café Filho - Nesta base, to
do o BrasU é .pelo ~.cÓrdo.

O SR. ANTONIO CORRoU
E' justame:'1te isto qut. se está ne
gando ao Piauí.

O Sr. .A len~'1r Lrartpe - V. Ex.l\
t,e:ll1a b()n~l:.d~ de ~:1formar se êsse
interventor fê::' cl~rri.lba:l::1. geral no
Piauí. .

o SR. ANTONIO CORRM
Sim; nado.. esco..pol.1. .:..~clusive o che
fe de po~ici,a é o mesmo do Sr. Leô
nieias Melo.

O Sr. Acúrcio TÔ';","'C'~ - :E:le restau
rou a máQuin::t?

O SR.. lu'fTONIQ CORRf:A 
Resti-.lrou -cm·a,pl:::t::ul:..:nta a m:i~uina.
do P.S.D.;: e seu cheh' de policia é o
n-:.esmo do Sr. León..da~ Melo.

O Sr-. Actrcio TOr··e:; - Não modi
fic~rn.m z. miquin~ de 29 de outu
bro?

o SR. ANTONIO CORRSA
A m.fI.ouina existia ~ foi desmontada

a 29 de· ouiubro. Sã~ se roon~ou ou
tra oa..""a substitui-la; sucedeu-a go
vêrno limpo e decenLf:' que presidiu ti.

eleições li"l11"cs e hünestas, govêmo
que foi substituído pel( Major Vlto
tino Correia que. estq agindo, cumo
VV. Ex.a estão verifi.ca..;,;,do pe1:l leitu
ra dêste jarnal.

O Sr. Adelmar Roch.a - A Ibâqui
na foi <lesmontada ~G.l pl),rte. . s~

tudo é psgo pelos cClt:l"e::: públicos. co-
o mo se pooe dCS!ilont-DJ à miQuina')

'O SR. ANTONIO CORREA 
Desmontada ~Ul partE' ....;. diz V. Ex.a
muito bem.

A sit;;acão naciona' CJU. por outra,'
II .situação do lUun.:lc que' se t"efle
iiU a~ui no 3msil, .;üancü clima de
mocr<itico e d~rruba.:ldo a ditadura,
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Ql,Iel11 assim ameaça 'jornalista. qllem .
a2Sim insinua que os o!ic1a1s da. FOr
ça. Pública do Pisu1 de';l'jam agredi-lo
é o pró;Jno Chef~ de s:nlicia do In
terventor Vitorino Col'I"eia!

o Sr, Bias Fortes - V Ex.a lendo
essa declaração está. fac:l1tB.ndo. por
que o episódio. sem dll\la.a se verifi
cou num c&modo pOSsivl·m::ente peque- .
no, não tendo tidu maiores conseqüên
cias. V. Ex.~, agora. est..ll'Oub a Fôrça
Pública do Plau1

O Sr. Adelmar Roch'J - O orador
está. apenas lendo um Qvcumento,

O SR. ANTONIO CORREIA - O
Chefe de Polícia reuniu n oficialidade.
para, em sua presença, t'b.~el a a.mea
ça ao jornalista.

O Sr. Bias Fortes- P~l(.> que vemos,
a situação no estado dI.' 'I. Ex. li não
está tão ruim Assim. :"1,;1: do própria
imprensa divulga tudo y•. nnto lá se
passa,

O SR, ANTONIO -GORR.EIA - l!:sse
mesmo major intcrvcnt,or de hoje,
qua.:i.ldo chefe de policia. já. fechou
1Bn-.!o~al no P1nui, ~. ~;c não fecha
jornais novamente é p01'qiJC ntLo es
tamos mais no Estado Novo t5.o rio'._
g'osto de VV, Ex.R.:>.

O' Sr. Bias Fortes - Puro engano.
Não se tra.ta de Questnc. de sosto. O
episódio é outro. Sl.' ) Jornal esté.
podendo noticlar tôdas eH n::. cousas é
porque a situaçã.o, lá., nll(; e tAo ruim.

O SR, ANTONIO CO~RE!A - V.
Ex. a. desejaJ"1a, naturn~fnte, que o
jornalista ameaçado n{\", ~lVC8St' o tU
reito de denunciar o f:u·o a na~â('l?

O Sr. Bias Fortes - Ao contrârio.
Entendo que é um dIreit'J que lhe as
sis~.

O SR, AN'l'ONJO COH.nEIA - No
Piaui não há ~ensura p~rQue ~6ta roi
abolida em todo .:J tert1..roTio nacional.
mas para contrttbalnnça' el'lSh circuns
tância, o Chefe .de POb.Ç1Ól lança mão
de ameaças. E ~sc não' 116, eensura no
meu Estado, isso :lão ccr.!'Utm motivo
para delxannos de conlju'1O.I' um fato
graVÍSSimo. qual l:iejn o ::h um diretor
ou reda.tor de .1on,al ser llr&,e:a~kdo pelo
Chefe de Pollchl, em pres('nçd. da oti-

_cialidade da Fôrça P\lbhc Ilpenas
porque not!cla:-a 11 eon ttt ;mentc veri
dico, Que desafhlVll. eon ....Mação.

O Si. Adelinar 'Rocho •. E' notll.vel
o interêsse dos DoUtlcC\8 ~~~l:led1stn.s nll
ne1ros pelo PinUl. qUl\t~ao Próprio
Chefe da J)Ol1tien do ~ikdu monta
nhês. em d1scur!o aqui ~rotertdo, nAoo
admitia apa..~t':s doa sell:' opoaltores.

O Sr. Latr 'rostes - Jt uma. ltome
nagem ao Plau1
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I"

o SR. ANTONIO CORP.sA - Os
fa.tos foram denunciados Pela impren
sa porque A corag~m do jornal1sU>.. ?i
aUiense nAo se entibiou n~m êlE: .recuou
aJ:lte a ameaça do poJici? ..

Vejamo.a a seqüência elos aco:nteci
mentos:

"Esta ·msinuaçãr . 0.0 Chefe de
Policia e Comanda:1tE: Geral da
Fôrça Estac,;al feita 'lilás. em
presença 'de dois ou trés oficiais da
referida. corporação eu a. tome!
por uma ameaça m'~tr séria, Ol!
dura adve!'téncia,- ao cúI'JX. reclado
nal de "O Piau1"; mas. nem por
isso. ousei levantar' a minha voz

~ ern sinal de protesi:c. E isto, por
dois motivos: primeJ'rC' porque re
conheço que sou pO' demais aca
lorado na.s minhas '1~jhllnen tações
e não desejava .:tue r:.ualoue: gesto
da minha parte pl.4I1~SS: ser in
terpretado come pu·ucc. jB.tenc1oso
para com a suprerr.:'4 autoridade
policial do :neu Estt!.lic. e segundo,
porque estava em ch.:-oue a pessoa
1r.l.tangivel do . Ter~t;tJte LUis de
Souza, que,1mpunem~:nte, tiIoteou,
por duas vêzes. minrlc. terra natal.
a.meaçando a vida :fI:' um meu ir
mão e de correllgi~tlariof> e ami
gos meus, como ate~t,am os rom
bos de bala de fuzij, (Jue se encon-

\ tl'am. à a.ltura de ~t;tlCO maJ.s de
. um metro, na casa de Celso Eu

lálio, o intimorato e' sJ1.i.vo lutador
das hastes Ll<lenistas .
. Preferi, deste mod<l, conservar-me
absolutamente· calado. ao envés de
emitir !lo minha opiniác. desfavorá
vel ao auxiliar de confillD.ça do

, .cel.· Dario Coelho em cuja reSi
dênc1a. estIve (deve recordar-se S.

, S. ~ no dia três de (,ovembro do
ano passado. em companhia de
meu irnlão Petrônio Leitãc· e do
então Comandante ato Guarnjçáo
Federal, para proteiootar contra o
~egundo peJo Tenenr~ L~àe Sou
za. e plIra solicitar a adOÇão de
medidas condizentes r.oI1J a grav1
<1a.de do caso. .

Fiquei calado, pa~a fala:-, ago
ra.. ao povo piauieTU.l:; através as
colunas deste pa1a.wuC' das suas
boas causas Falo com desassom
bro e altivez. Falo, sOl)retudo, para,
ante o ameaça fei~ nl presença
de pessoas repr~enmTivas de nos
ia sOciedade, respon:;.&bilizar, como
o faço, perante o ~~lu e a Nação
1nte1ra., o Sr. Chef~ Qe Polícia e
Comandante Geral ':1a. PoUcta Mí-

lltar do Estado pc:' Ilualq'lel aten
tado con"'Ta a min.."la 1ntegridade.
física e a dI:: meus {.ompanheiros
de trabalho".

O Sr. Café Filho - V. Ex.a pode
informar quem é o responsável, o ori
entador, ou chefe politico situacionista
do Piam. a quem atribui a responsa
bl:idade de tais fatos?

O SR. ANTONIO COREU:A - E'
dificil dizer a quem cabe a respon
sabilidade.

O Sr. Café Filho - Mas não há
no Piauí, um po1!tlco ma.is influente
que os outros, um ch-efe, um líder,
um coordenador?

O SR. ANTONIO CO~ - A
meu ver, o chefe é o intet'Ventor Fe
de:oal, apoio.do na máquina. na fôrça
do poder que enfeixa nas mãos, sem

.raizes de quaisquer espécies na opinião
pública. A chefia cabe ao dono do po-
d~. .

O Sr. Olinto Fonseca - V. Ex.a está.
leva.ll.tando, incllseutlve1Ir.ente, umá
denúncia de vivo colorido, mas a de
núncia deve ser pessoalizada.

O SR. ANTONIO CORRSA - De
núncia deve ser personalizada..

O Sr. Olínto Fonseca - E' público
e notório que o -ambiente é de coa
l1são .. e parece que V. Ex.a. está le";'
vantando denúncla contra a Seção 'do
Piauí. da U. D. N.

O SR. ANTOmO CORRSA - A
UDN não pratica violências.

O Sr. Olinto Fonseca - Mas Vossa
Excelência dá a entender que o Piauí
está desamparado e a UDN procura
ampará-lo. '

O SR. ANTON10 CORRSA - Vio
lências estão sendo praticadas no Rio
Grande do Norte. em Minas, em todo
o »n.~.

O Sr. Olínto Fonseca - Quer di
zer que V. Ex.· levanta denúncia
contra o Kovêrno da República?

O SR. ANTONIO COR..~ ....;..
Perfeitamente De certo. não ouviu
o inicio do meu discurso. onde men~

cionei o nome ato S. Ex." o Sr. Ge
nernl Gaspar Dutra.

O Sr. Olinto Fonseca - Mas Vossa.
Excel~nc1a, ao mesmo tempo. denuncia
n UDN. porque diz que ela está de
samparando a seção do Piauí.

O SR. ANTONIO CO~ - --A
UDN não participa d~ Govêrno. Pro-
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Dr. Perena Lira., que a" 'ritiID.M se
espancarntn -por si mesmo1.

O Sr. Café Filho - Isto não é mais
Piaui. lt JY.strlto Federal..'-

O SR. ANTONIO CORaM 
Quando se Iêrn tc!egr:mlaS, vem sem
pre a arg1$lentação de que as violên
cIas são apenas telegráficas. Quero
acentuar que mesmo as violências do-"
cumentadas. como aquelas a que se
referiu o Chefe de Policia do Distri.
to Federal, apontadas pelos comunis
tas. podem ser neg3tda.s com os têrmos

. e a coragem do Professor Lira c de seus
discípulos. .

Telegrama de Marvã.o pllZa' o Se-
nador Matias Olimpio: .

"Estamos sofrendo' maiores per
,segulçóes nossos adverSáriaS Pt.
I Há pOucos dias minha casa este

ve cel"Ca.da durante quarenta e Oi~

to horas pela policiaJoca,l vg. trans
formada em·baiXo instrumento Pc-
titica vg. SÓ jcsaparecendo. coa
ção depois ~ntervençáo Poder JU
diciãtio pt. Agora chega de São

--.Ioão Serra nosso amigo Joaquim
Freiicn;ue-teve. também casa ·ceI'~
ca.da. soldados armados ,. fUZ1l-··~g.-· --
a fim efetuar prisão noosa elei
tora FrancIsca Gomes que já toi
presa anteriormente sendo obriga-
da' ajoe1har~se pés Cicero Lopes
seu inimigo Pt. Acabam seguir São
João Serra dois solda-dos para l'e
tirar Francisca casa Joaquim Frei-
r~ pt Peço amigo que juntamen-
te deputado José Cândido tomem
providências junto autoridades 8U
periores caso contrârio nossos lUlli-
gos jamais terão socego pt. NOSl;OS
adve!'õáríos utilizando açã6PO
licia visam int1m1dar· eleitorado
virtude esta1' próximo alistamento
pois 'estão ceI1as fracasso futuro
pleito pt. Espero amigos tomarão
lnáXimo empenho abraços Milton
Cardoso".

De Beneditinas:. (Lendo)

..Adonias VitaríIlo. pelo tato de
ter votado 'na. UDN. transferiram
sua esposa, professora e diretora
abne{;ada Nair MSI'...hado•. comtôcl.a
hw::nilhação. há tnais de cinco
anos bem conceitU3.da nesf2. cidade
e em nosso mei::!o Se houve czizne.
foi 1>01' cumprir bem seus deveres. .
Autoridades e,.'ll nosso Estado pra-·
ticam tôda espécie de arbItrarie
dades e Injustiça contra democra
tas do Partido e perseguições ao
povo de .Beneditinos. Peço ur
gentes providênc1a:s. Saudaçes.
Pedro Mendes." .

testo contra essas violências. e se
trouxe as verificadas no Piam como
caso nacional. é porque~ -infelizmente.
a política doméstica do Pia.uí é de
pendência do Palácio Gu.ana.a.bra.

O Sr. Café Filhe- - Foi por isso
que perguntei a V. Ex,ll. se não ha~

verá. um chefe dentro do Piauí.
O Sr. José CândidO - Talvez V.

Ex.& compreenda a situação, ao saber
que o chefe da comissão executiva.· do
Partido Social Democrático do Piau1
é o chefe queretnista. no Estado.

O Sr. Rui Almeicta - Queremístas
são VV. Ex.as., que querem aderir.

(Trocam-se veementes apartes).

O Sr. Prado KelZy - Tenho ouvido,
durante· o discurso do nobre orador,
referências, em plenário, a recentes
acontecimentos políticos; e, em rela
ção a êles, me prontifioCo· a prestar .
qualquer esclarecimento' que algum
dos digri~ colegas solicite da tribuna.
Devo informar, desde íti, a S. Ex.a e
à Casa. que o pensamento da UDN foI
exposto com. a maestria, COlIl a clareza
e com a exatidão de sempre. pelo emi
nente Sr. Otá,\'io Mangabeira, em en
trevista largamente divulgada na Im
prensa desta <:apitaI.

O SR~ ANTONIO COR&U
Perfeitamente. Dessa entrevista. to
dos deviam conclUir que o Sr. Otá
vio Mangabeira ç. muito diterente dês
ses que andam 9. sombra do poder.
marchandtl para o poder, e não sa
bendo viver sem o poder.

(Trocam-se nv.merOS03 e ve
emcmtC'-s apartes.) .

O SR. PRESIDBNTE (Fazem;c soar
~ tímpanos) - Atenção ! Está com a
palavra () Sr. ADtônio Corrêa.

O ,SR. .M'rTONIO CORIU:A 
Continu::mdo. Sr. Presidente, quero

. ler ainda dois telegramas recebidos dO"
PiaUÍ. Infelízmente. tenho mesmo de
contentar-me em ler telegramas, pela
impossibillda:de mateJ:lal de--usar outras

"prova0. wisto COIr'.o a distâncb,· mo
permite à bancada doP1aui traze~
para OS corredo~es do Pa1ác1o T1ra~

dei:tes, como !izel"3Dl os nobres' Re
presentant~ comunistas. as vitimas
dos espancamentos da polícia. piauien- ,
se. ..\liãs. se isso fôsse poss1vel. a
mesma. coragem que teve o meu no
bre colega Sr. BenaU1 Leite de dizet'
que tais esPancamentos não eXistiam.
porque er.:ltn feitos: por . te1cgrama.s.
poeeria levâ-lo a afirmaJ:'. como tez: o
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o Sr. Uno Machado - Espanca
mentos em tôdas essas partes?

O SR. ANTONtOCOR~ - Es
pancamentos também. ti: o exemplo do
professor Lira, que frutifica.

O Sr. Aàelmar P..oc1uz - Ou·o exem
pIo do Sr. João Beraldo.
, O SR. ANTONIO CORRl!:A - lt
exato. ou do Sr. Jo&o BeraIdo.
out~o ~legrama, de Amarante:

"Eneerrou-se o inquérito presi
dido pelo capitão Ivã Tito. que o
condUZíu n Terezina. Depoímentos
das tes~emunha.s provaram minha
denúncia. Vitimas apresentaram
denúncia a êste Juiz, tendo o Ia
cioso promotor Dr. Aneiráo Cou
tinho pedido o arquivamento da
denúncia ~té a V'inda do referlQ.-o
~nquérito a esta cidade. Os adver
Sários aqui propalam- 'que ficará
arquivado em Terezina. Peço a
intervençã.o dos amigos 8 fim de

'con.--eguirem a volta do inquérito a,
fim r:le se prossegUir processo.
P...braços João Carvalho".

~ () ch~fe udenista de Amaran~ e
~stou ceno de que, se estivessem -pre
sentes os nossos colegas do 1? -S. D ..
Srs . AI'êa Leão e Sigef~() Pacheco
dariam ~ ..~eu inSuspeito testemunho <ia.

. honorabllldaCie do signatário deste Ul
timo <.elegl"QiIna. lles~ m.uito conheci
da e respeitada em todo o Pia:u1, pois o·
Sr. d03:0 Cal"Valho exerceu o cargo de
~ef~i.to daquela cidade. -"

Não desejo ir adiante. Teria muita
co~:t ~ara ler, se não respeita$Se a
paClenCla da Assembléia.. Creio. en
tretanto, já ter referido o suficiente
a f~ de prova·r que o clima do 'Piauí
não é 'de -molde a inspirar con!iança
nem de sugerir pacificação. lt um am
biente d~ vi()lên~ia e de truculência

Se. realment-e,-S. Ex.a ° Sr. Presi
dente da RepúbUca deseja ver o Brasil
pacificado, democrático, pratíca:ldo a
Democracia eexerc:endo seus direitos
políticos, ° caminho não será. êste e
não serácorn Interventores como o Se
D;h0r Vitorf.:lo Corrêa. qUe pOderá atio
gu' :seu destàerl1tu17t.

Há quem afirme que S. Ex- embo
ra desejando. de fato, clima de paci
ficação tem de atender, entretanto a
certas conveniência.s, tem que procUrarr
o me10 têrmo, uma fórmula <:sue não
lhe permita desgostar determinados
amigos. Estou, porém, convencida de
que não haverá meio têrmo: ou mar-

chamos para a Democracia ou para I)

r~~e das v1olênc1a~. Não existe pos
Slbilidade de transigencia.s. ou teremos
eleições livres, ou•..

O Sr. Café Filho - A revolução.
O SR. ANTONIO CORRSA - ...

não será possível aS. EL& o Sr. Ge
neral Dutra assegura-r a vitória de
seus amigos no Piaui.

Medite S. Ex.a um pouco e veja o
que pretende: se ouvir a voz do seu es
pirito público ou a dos lnte!'êsscs parti
cula.res de seus amigos. O fato é que
êstes interêsses em jôgO são inconciliá
veis: ou S. Ex.e. fica com as boas nor..
mas democráticas. a·ten.dendo aos con~

selhos lio seu espiritc público, ou te..
rã de transigir para atender a a!nbi
ções e caprichos de um grupo de fami ..
liares - para não dizer domésticos
como afirmou aqui o Sr. Lino Mach:l~
do - que desejam, à viva fôrça, con..
trolar o Piauí. unpedindo o pronun
ciamento democrático do povo dêsse
Estado. (Mu.ito bem. Muito bem.
Pal1'TUU. O orador é cumprimentado) •

O SR. CA-"lõlJ:: FILHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SIt. PRESIDENTE - Tem a na-
lavra o nobre- Representante. .

O &to CAn Fn.HO (*) (Pela
O1'ilem). - Sr. Pl'esiaente. cUrigi cero.
ta 'vêz requerimento de informação ao
Sr. Ministro da Justiça, indagando
se B.:Bx.a tomava. prOvidências a res-

-peito de violências cometidas em di
verses Estados da Fecleração. S. h ll

respondeu a Ass~mbléia que .quando
notícias de violêneía chegavam ao seu
cOllhecimento, encaminhava, as res
pectivas. comunicações aos lnterven
to::res, para que esses l'rovidencias
Seln.

Petnlito-me, desta tribuna dal" co-'
nhecinlento à Nação e ao Ministro
da Justiça de Violências que estão
ocorrendo no Rio Grande Cio Norte
Tenho em mão telegrama que me foi
cli:tigido pelo Presidente di U. D. N.
seç.ão de Mossor6. bem como :lO Sê
nhor Deputado José Augusto e Sena-
dor Ferreira. de Souza, relativo a vio
lências praticadas na zona oéste do
Estado. .

-o .Sr. DiocZécio Duarte - Bismark
já .diZiague nada mais mentiroso do
que um telegrama..

(.) Não foi revisto pelo orador.
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o ST. Ferreira de Sow:a - 5a1vo
quando partisse de pessoa de bem•.

O SR.' CA.n FILHO - Mas êste
telegrama, firmado por homem da en
vergadura de Duarte Filho, não pode
ser considerado teleg:-ama falso. Co
nheça o Dr. Duarte Filho, ilustre mé
dico e suplente de deputado da D.
D. N.

O Sr. DiocZécio Duarte - Posso
afirmar a V. Ex.a que o bispo de Na
tal teve ocasiã.o de ceclarar que de
lá vinham muitos telegramas sem
.fundamento.

(Trocam-se apartes).
~

O CAFÉ FILHO - Vamos; po
rém; ouvir o que diz o telegrama e
peço a:> nobre colega Diocléci(\ Duarte
um pouco de paciência.

"PecUmos v~ levar conheci
mento V. Ex.a arbitrariedades op
liciais cometidas pelo Pelega.do
Regional Dr. José Nicodemos,
com.. finalidade exclusiva"' ame
drontar e coagir eleitorndo Parti
do Republicano Progressista. e
União Democrática Nacional. As
sim. sendo. foram hoje chamados
aqUi à Delegacia· de Polícia e
ameaçados pelo referido Delega
do de Polícia o jornalista .Jos
sé Martins Vasconcelos e o cida
dão Luis Queirós, 'sem pretexto
algum, a não ser o faclosismo po
lítico daouela autoridade. Ontem. .
Municípiô Pau dos Ferros viveu
momentos angustiosos quando
Prefeito Licurgo Nunes. acobel'
tado, dentro outras ameaças ex
pulsou do :Município o cidadão
Hugo Brandão pelo simples fato
pertencer UDN. Em Luís' Go
mes estão· sendo presos e amea
cados de surras cidadãos ordeirose pacatos. inclUSive o comercian
te JoaqUim Mafaldo de Olívetra.
O número de surras em Mossoró,
principal cidade do Estado, atin
ge =a mais de uma dezena. Em
quanto· isso; aproveitin1os oportu
nidade comunicar V. Ex.!' Se
nho: Delegado Regional. em fla
grante desrespeito ao Decreto que
a'tinguiu os jogos de aMI' no ter
ritório nacional, permit1n.do a prá
tica dos mesmos nesta e noutras
cidades da zona oéste. Respeito
sas saudaÇÕes. ·Francisco Duarte
Raimundo Jovino J"csé Maciel
Luiz p~lo PRP."

Outro telegrama. Sr. Presidente;~-re
fere-sea violêncías pe:-petradas no
Mu.."licípio de S. Tomé e relatadas pe
lo Sr. Rainel Pereira. também chefe
da. UDN local, e está vasado nos se
guintes têrmos;

"Fui inrorrnado fonte fidedigna
será transferido pela segunda vez'
hoje ou amanhã Ananias Alves
funcionário estadual S. Tomé sim
ples fato não- -ter-"-eleitor PSD.
Lembro ao ilustre deputado ser
seu amigo intransigente de quem
espera junto com os de2llais ami
gos dai enérgico protesto ver se
aceitam monstruo~a perseguição".

Ainda outro telegrama,. é assinado
pelo cidadão Luís Etclvino Queirós. as
sL~ e~resso:

MomentO-defendia po·S-.t;.ula. d.o..
nosso invicto partido fui intimado
delegacia e ameaçado delegado Ni
codemos. Encareço prezado cheie
pedjr providências govêrno a fim
podermos. respirar clima. democrá-'
tico pelo qual' nos batemos para
..felicidade nosso EStado".

Ainda reCCi'"1temente, estando em Na
tal, meus correligionários a.nunciaram
a realização. de um comício para ho-·
ra.s depois de minha chegada. Pois
bem, tal comício não foi permitido.
porque o Sr. Chefe de Policia. invo
cando uma circular do ·Sr. Mi.'1istro
da Justiça. alegou que ê!e seria le-.
vado a efeito a céu aberto. A sessão
foi feita. em recint.o fechado e ainda
o Sr. Chefe de Polícia. não' - admitiu
a .instalação de alto-!a.lantes;· porque
- diZia - as pessoas que passa.:sem
naS irncdia~ões poderiam ouvir Qs dis
cursos ali pronunciados. __

Ora, Sr. P~esídente. tudo isso ocor
re num momento em que. no Brasil,
se processa um movimento de paci
ficação nacional e eu me surpreendo
em ver a êIe pres~te. através de fo
tOgratias publicadas nos jomais, o Se
uhor Senador Georgino Avelino. res
ponsável por esta situação.

. .-
Assim, Sr. Presidente, ou a pacifi

cação é uma. mentira ou tais elemen
tos estão sabot&ndo êsSe movimento
nacional a 'que se refere o nobre Re
presentante Sr. Dioclécio Duarte.
(Muito bemá Muito bem).

O SR. PRESIDENTE -Está finda.'
a hora da sessão voi levantá-la. de
signando para a. de segunda-feira. dia
8 de Julho. a seguinte

.-
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ORDEM DO DIA

(lIU.'IÉ:!qA CONSTITlJ'CIONAL)

Deixaram de comparecer 78 Se
nhores Representantes:

Partido Socia.l Democrático

Amazonas:

Leopoldo Peres.
Pereira da Silva.

Pará: ..

Nélson P:uijós.

Maranhão:

Crepori Franco.
" Vitorino Freire.

José Neiv2..
Piauí; .

Si~efredo Pacheco.
Ceará.~

Frota Gentil.
Rio Grande do Norte:

Valfredc Gurgel.
Mota Neto.

Paraíba:
JaÍlclui CaIneiro.

Per:12mbuco:

Novais Filho.
Oscar Carneiro.
Osvaldo Lima.
Costa põrto.
Ulisses Lins·
Pessoa Guerra.

Alagoas:

Medeiros Neto.
Sergipe:

Leite Neto.
Bahia:

Alto.mirando Requião.
Luis Barreto.

Rio de Janeiro:
Amaral Peixoto.
Brígidc Tinoco.

Minas Gerais:

·Lcr.....'"ldo Coelho.
Rodrigues Seabra.
Pedro Dutra.
Israel P1riheiro.
Wellington Brandão•
.Jcaqmm Libân1o.

José Alkmim.
Rodrigues Pereira'.
Milton Prates.

São Paulo:
AntônIo Feliciano.
Martins Filho.
Sílvio de Campos.
João Abdala.
Sampaio Vida].
Alves Palma.

Goiás:
Pedro Ludovico.
Dario Cardoso.
João d'Abreu.··

Mato Grosso:
Argemiro Fialho.
Martiniano Araújo.

Paraná:

Joã.o Aguiar.

Santa Catarina:
Altamiro Guimarães.
Ro:;ério Vieira.

Riô Grande do Sul:

'Elói Rocha.
Manuel Duarte .

. Rerofilo Azambuj:l.

União Democrática. Nacional

Piauí:
Coeilio Rodrigues.

Ceará:
Gentil Barreira.

Rio Grande do Norte:'
A!ufsio Alves.

Parafba:

João út"sulo.

Ahgoas: •

Freitas Cavalcanti.
Mário Gomes.
Rui .Palmeira.

Sergipe: :;~

Válter Franco.
Leandro Maciel.

Bahia:

Aloisio de Can·a1ho.
Otávio Mangabeira.

l\!inas Gerais·:
José Bonifácio.
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São Paulo:
Romeu Lourenção.
Aureliano Leite.

Goiás;
Domingos Velasco.

Mato Grosso:
João Vilasboas.

Rio Grande do Sul:
Osório Tuiut1..

Partido Tra oaU'l,ista . Brasileiro

Distrito Federal;
Bcnício Fontenela.
Antônio Silva.
~rreto Pinto.

São Paulo:
Marcondes Filho~

Hugo Borghi.
PedrosQ Júnior.
Eusébio Rocha.

Pc:.rtido Comunista do Brasil

Pernambuco:
..~..gost!nho Oliveira.

São Paulo:
José Crispim.

Partido Republicano

São Paulo:
Altino Arantes.

Partido Popular Sindicalista

Ceará:
Olavo Oliveira.

Partido Democrata. Cristão

São Paulo:
Y...anuel Vitor.

Levanta:se a sessão às 18 horas.

Eme1Làa apresenta.cta.. ante~

teriormente, pelo Sr. Pedro Ver
gara e publicatLa, por ordem dO
5r. Presidente. em v:sta de re~
clamaçáo feita pelo seu autor:

<Ao art. '1(6)

Ao art. 146, §S Lo e 2.°, suprl~
mam~se:

Justificaçã.o
A -faculdade que os dispositivos,

cuja supressão se propõe, atribuem

aos tribun~'"s de contas, estaduais, re
duz a quase nada a autonomia muni
cipal e converte a oposiçao em fiscal
daquelas entidades administrativas
dos Estados. junto aos conselhos muni
cipais, na aplicação daqueles disposi
tivos a que se opõe a. emenda. Se pre
valeeer, portanto, a matéria de que se
compõem os dois §§ do art. 146, che
gnr-se-á à completa inutilidade dos
conselhos, e quem acabará por ser O
juiz das contas dos prefeitos ~erá o
Tribunal de Contas"do _Estado,

S2.1a das Sessões; 26 dê-Junho de
1946. - Pedro Vergara.

N.O 2.268
Emenda ao art. 4.0 :

Acrescentar, onde convier:
Normas gerais sôbre o destino e

~.proveit-ament.o.. das terras devolutas.--- ... ---~

Justiff.ca.ção

Tendo tranferido aos Estados o do
mínio sôbre as tettas devoluta3. não
cogitou a Constituição de 1891 de pre
videnciar sôbre a politica agrária maiS
coveniente ao\ Pais. Entretanto. não
haverá problema de mais vivo inte
rêsse para as nações novas, como o
Brasil, nem que mais se prenda tanto
à. colonização como à ::;olução da
questão social. Só isso basta para: 51
tuã~lo no plano ·nadonal. Ccnvenien~

te. pois, a fixação em' lei federal, das
diretrizes sõbre o aproveitamento de
tão valioso .patrimônio plÍlJlico.

Sala' das Sessões. 21 de junho de
1946. - JacY de FifJ1.J.dredo. - Ga.- .
b.riel Passos.

N.O 882

Ao artigo 3:

Substitua-se o n,O V do artigo 3 pelo
seguinte:

"V. . Permitir que fôrças estran
geiras transit€:"m pelo território do
pais, ou, por motivo de guerra, nele
permaneçam". .

Modifiquem-se. no mesmo sentido.
o n.O m, do art1t;O 35. e o n.O XI do
artigo 60.

JústiJicaç40
Está. demonstrando que, em casos

excepCionais. é necessário permitir
que fôrças estrangeiraS permaneçam
por algum tempo no territór10 na~
cional. O rexto eme~dado busca ·a.ten~.
der a essa nec~dade. Fôrça é, p0
rém, limitar a permIssão dessa per-
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manêacla estritamente· ao caso de
guerra.

Sa.la das sessões, em '12 de J~o
de 1946. - Nereu Ramos. - Ctnlo
Júnior. ..,... Benedito Valadares.
Agamemnon 1r!agalhã..es. Celso
Machado. ~ Gustavo Capanema. 
Clodomir Cardoso. - Benedito Costa
Neto. - Lahyr Tostes. - Alfredo Sá.
- Olinto Fonseca. - Bias Fortes. 
Rodrigues Seabra. - Duque Mesquita.
- '.:::.!:2em::.:- Peà:rcsa. - Hugo CÚ.r
neiro. - Graccho Cardoso. - Al~
varo Maia. - Galeno Paranhos. 
Dario Queiroz. - Juscelino Kubits
chek. - Horácio Later. - Aderbal
Silva~ - Rogerio Vietra. - Otacilio
Costa. - Roberto Grosscmbacher. 
Orlando Brasil.

N.O 2.835

Art. 126, parâgrafo único.

Emencla. substitutiva

"O prefeito poderá ser de nomea
ção do governador do Estado. no mu
nicipio da capital, nos de águ~s. mi
nerais naturais. quando benefICIados
nela administração federal ou es
tadual nos em que se situe base ou
pôrto 'de importância mili~ar ~ "nos
deelarados monumentos na~lonals .

Sala das Sessões, 21 de Jur.ho· de
1946. - Ataliba Nogueira.. - Manuel
Vitor.



99.:1 Sessão, em 8 de Julho de 1946
Presidência do Serf.1l-cr Melo Viana, Presidente ."

As 14 heras, c'Omparecem os Senho
res;

Partido Socia.l Democrático

-P.:::re:

Cast=lo B:.-anco.
Hugo _Carneiro.

Amazonas:
Alvsro Maia.
Perei:ra da Silva.

Pará:
N:::!.sO!l Parijós.
Jc5.o Botelho.

Piauí:

Areia Leão.

Ceará:

Osvaldo Studart.
R:lUl B9.roosa.

Paraíba:

Sa:nuel Duart-=.
Jcsé Joflli.

Pernambuco:
Aga.menmon Magalhães.
Geremo Pontes.

Alagoas:

T·:ixe~ra d~ Vasconcelos.
G61s· Mor.teiro.
L<::utc Montene~ro.

Afonso de Ca=valho.
Bahia:

Pinto Aleixo.
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Fróis -da Mata.

Espirito Santo:

At1llo Vivaqua.
Ari· Via::la.

Rio de Janeiro:
Carlos Pinto.
Bastos Tavares.

:Ml..'1as GeraiS:"

Melo V:ana.
Bus Fortes.
Duque-d e--Mesquita..
CelS:J Machado.
Alf1'2do Sá.

sao Paulo:

Cirilo Júnior.
Gofredo Teles:
Noveli Júnior.
Horácio Lafer.

'.. Goiás:
Diógenes Magalhães.
Caiacio God6i.

Mato Grosso.

Ponce de Arruda.

Paraná:

Fernando Flores.
Lauro Lopes.
Gomi Júnior.

Santa Cat:lrina:

Nereu Ramos.
Ivo d'Aquino.
Ac.erb:ll Silva. .
Orlando Bra.sil.

Rio Grande do Sul:

Dã.maso Rocha.
Dan:el Faraco.
Ni<:olau Vergu-eiro.
Herónlo p..za.mbuja.

União Democrática Nacional

Amazonas:
Severiano Nunes.
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Pará:
Agostinho Monteiro.
Epilcgo Campos.

Maranhã.o:
Aln~ico p~checo.

Piauí:

Matias Oilimpio.
.l'..n:Ónio Correia.

\
Cears.:

Fernandes Távora.
. Paulo Sarasate.

Egbel'to Rodrigues.
José de Borba.
Leão S:.unpaio.

l.~io G=andc do Norte:

José Augus.tO.

Paraica:
João Agr:pino.
?linio Isemos.
-=Fzrnando Nóbrega.

. Pernambuco:
Gilberto Freire.

Bahia:'

Jurac1 Magalh:l~s.

Manuel Novais.
Rui Sa.ntos.

Espirlto Santo:

Luis Cliudio.

Distrito Federal:
Hamilton Nogueira:

Rio de Janeiro:
:Prado Kdly.

:Minas'Gerais:

Magalhães Pinto.
Licurgo Leite.

São Paulo:
N..ário Masagáo.
Plínio Barreto.

Goiás:
Domingos Velasco.
Jales Machado.

Paraná.:

Erasto Gaertner.

Santa Catarina:
Tavares d'Amaral.
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. i;:Eit Partida. Trabalhista Brasileiro

Distrito Federal:

Ba·:t<:. Neves.
l\iíln:ls G~;~is:

Ezeq,ukl M~ndes.

S~,O Paulo:

Peàrc::;o Júnior.

Partiio Comunista do BrasiZ

Perr.ambuco: .

Gregó::'Ío Bezerra.
Bahia:

Carlos l\'Iarighcla.

Dis.trito Federal:

Carlcs Prestes.
Batista Neto.

Rio de Janeiro:
'Claudino Silva.
AlclCles Sr..bença.

São Paulo:

José Crispim.
Jor~e Amado.
Cail'es de Brito.

Partido Republicano

Paraná:
Munhoz da. Rocha.

Partido Republicano ProgressistoJ.

Rio Grand,~ do Ncrte:
Café Filho.

São Paulo:

Campos Vergal.
Partic!o Lfbertador

Rio Gra.'1de do Sul:
P..aul Pila.

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 94 Senhores Representan
tes. declaro aberta a sessão.

_Pass::'-l:;~ à leitura da ata da se!
sao anterror.

O SR. HUGO CARNEIRO (lo Su
plente. servindo como 2.° Secretário)
- procede à leitura da ata.

O _SR. PRESIDENTE - Em. cllil
cussao a ata.

O SR. HUGO CARNEIRO - Se·
nhor Presidente, peço a palavra 90·
bre a ata. '
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O tc==to correto é o seguinte:

'·~a3.ndo V. Ex.n se refere :).0
gov~~no do Acre poderia, com
mais prop:icds.d-e, clli:igir-se a C€~.

l"en.s~'t •

Rã pequeno equív-Dco. Em vêz de
- "conàiçêes" - deve lêr-se - "con
clusões". pcrquc. como está fica :11
ter:::do per completo o sentido.

Out:·o aparte meu fei assim pubU
c:ldo:

o SR. PRESIDENTE - Tem ::t pa
la...-ra o nobre Representante.

O SR.. :HUGO· CA..~EIRO - <SÓ
bre a ata) - Sr. P:-esidente, ao jís
curso do ll...stre R{:nresentantc Sr.
Paulo S~ra53.te, publicado no Diário
da As~e7r.bléia. de 6 do corrente, tiva
ocasião c.e dar aparte, que assim fei
registr;).do;

"I.bis gr:.ve que os receios são
305 con::':ições s::.:r~·essad<ls."

o sn. DIOCI&CIO DUA..~TE 
<Sôbre a ata) - Sr. Presidente, não
ê do meu prazer rctifi~r apartes ou
discursos; entrc'tanto, na última ora
ção aqui proferida pelo nobre colega.
Sr. .Deputado Café Filho, a pro1)Ósí
to de telegramas procedentes do Rio
Grande do Norte. especialmente da
Mossoró, tratando de possiveis amea..
ças ou violências praticadas pela poU
eia Ice::;.l, dei aparte que, como publi
cado no Dülrio da Assembléia, n5.o ex
prime bem o meu pensamento.

Quando exercia interinamente o go
vêrno do Estado, forar:J. éirigidos ao
Sr. Ministro da Justiça alguns telegra
mas aUUllcian-do grandes vioh~ncias

que a Policia teria praticado.
Eu dizia e..."1tão, ao nobre Deputado

Sr. Café FiLl-)o, em aparte. que o Sr.
Bispo de Natal, em telegrama tran::;
mitido para o Rio de Janeiro. ltr.via
desautorimdo essa:; violências. que
o.bsolutamer.te não se tinham' verifi-

~ado. e não que S. Ex.a. declarara
qUe-muitos telegrümas mentirosos es-

"Qua:::!do V. Ex.a. se refel'c a~ . tavam sendo c..'1viados para o Rio._de
govê=no do &:e pod~ria com J:J..llcirQ..
mais p=c~=i~daãe, dirigir-se ao go~ Nestes térmos. Sr. Presidente. o
vé::no c~arense do Acre." aparte que proferi e que desejo figure

:E: a retifica';:lo q~e ~ço a V. Ex.u na Ata, para ficar bem esclarecido
mandar fazer. meu pens::unento..

AD:'cvcito a oportunidade que se me O SR. LAI1fi:IRA BI'!'TENCOURT
oferece pz.ra, scx:undando o p::J.trio- - Sr. Presidente, peço a palavra, Só-
tico apêlo do ilustre Representante do brc a ata.
Rio Grande do Norte. Sr. Café FilhJ, O SR. PRESIDENTE - Tem ::lo pa-
diriei=. por minhn. vêz, em nome do lavra o nobre Representante.
Acre, so Pr~siàcnte da ReDúbliC3, e à O SR. L.J.\MEIRA BITTENCO'01?.T
ConstitU:r.te. so!iC'i:açf..o p~ra C;""ç não (sõõre a Ata) - Sr. Presidel1t~, p'or
sej~ re~rdada a no:ne.-:.çfio da CJ- oC3.$iúo õo discurso pronunciado nesta
r..1.1ssio Pa:l:u:n<:nt:.r requerida por S. Casa pelo nosso nobre colega Sr. Pau-
Eh.:J.; porque, segundo inform:Lções no- lo Sarasate, em tõmo ainda da bata-
V;SSllr.::s' que acabo de rcc€ber do Go..; lha da bo:-racha na Amazõnia, já no
ver::.ador a~res.no. chegado sâbado fl.. final dessa oração. tive oportunidade
est:l. Capital, a situação se está agra- de dar vários apartes a S. Excia, dis-
voando. Da::1~ a desorgs.nlzação dos cordando, aliás apenas sôbre certos
serviços que ali, bem 'OlÃ mal, contro- aspectos, do que S. Ex.a vinha expIa-
lavam r. corrente migratória, as no- nando~ Disse e~. num dêsses apar-
tici.lS que me thtz o Governa1or teso dos que foram registrados pela.
ac:'ea~o são de molde a que façamos taquigrafia, que tin..'1amo:5 protesta<lo,.
spêlo L.'1stante;:,o Govê:-no Fede:raI pa- nó:.; Representantes das bnnco.das da
ra. qne r.1í.o retarde as providências 50- Amazênia, contra uma c!amo;os~ in-
licita·dss, nomeado-se a Comissão Par- verdaàe dita por estuda.'1.tes, lcvia-
~ntar que terá de examinar c namente repetida aqui, qual ade que
assunto e que esta inicie seus traba.- haviam morrido 23 mil soldados d.a
lt.:.os cem a maior urgê:lcia. possivêl. cham3lda batalha da borracha. No en.

tanto. Sr. Presi<iente, êsse. meu p-en·
O SR. PRESIDENTE - O nobre ~:Xlento, por equívoco n~.tural e .~~_

ceputado será atendido. :p~c:i.vel, foi reproduzido em sentido
O SR. DIOCL~cro DUARTE _ exatamente contrá.r1o ao da minha in- .

Sr. Pr~'idente, peço a palavra. sôbrc tenção.
a ata. Assim, consta do Diário da Assem-

bléia de sábado, que hoje me chegou
. O s...~. PRESIDENTE - Tem a pa- às mãos, Que havlamos protestado con-

lavra o nobre Representante. tra uma clamorosa inverdadc c':.ita por



- 383-

estudantes e levianamente "repelida"
aqui. Deve ser - retificada a palavra
"'repelida" pelo têrmo "repetida", por
que, em verdade, nenhuma levianda
de, nenhuma irrefle:do houve da P:L:::'
te àe nosse· protesto. que vi~ou, uni
camente, dentro de um d.ireito que no::;
competia, repor a verdade dos fatos,
a bem ào bom nome e do conceito da
Amazônia..

);: esta a retificação, Sr. Presidente,
que solicito a V. Ex?' neste mo
mento.

O SR. PRESIDENTE .-:.. Não ha
vendo m~is quem peça s. palavra sôbre
a. ata. encerro a sua discu'isão e V\.lU
~ubllletê-la a votos. <Pausa.)

Está aprovada.
'Passa-se à leitura do expediente.
O SR. LAURO LOPES <2.oSccreta

Tio servinào ccm..o 1.0) procede à. lei
tura. do seguinte

EXPEDIENTE

Te!egramas:

Dos Srs. Oscar Salgado e Nélson
Salgado, protestando contra as medi-

·<ias adot::uias pela oi Comissão Centr,ll
de Preços", eL.'1 Minas Gerais. - In-'
tei1"Çàa ..

Do Sr. Ministro Presidente do Tribu
nal de Contas, agrad·ecendo as homena
gens prestadas pela ..'\sselnbléia, em
memória do Sr. Minis~ro Pedro Tei
:::eirn Soares. - Intei.t:ula.

Comunicação:

Do Sr. Juvenal Souto Júnior, de ha-
· ver desistido da. Suplência de Depu

tado Federal pelo Parti<lo CO!llunisto..
do Brasil, na B:::.hia, e, em cOIllieqüên-

· eia. renunciando ao maz:.dato. - In
teirada.

REQUERIMEN"!O

N.o 273, de 1946

SoZicita in/armações do' Poder
Executivo sóbre modificação da
administração do lpasc; despesa
com. o pessoal da administraçáo
anterior; gratificações de funcio
nários. etc. etc..

,'i Requeiro sejam solicitadas pela Me
sa da Assembléia ao Poder Executivo
as informações seguintes:

I) Que motivos teve o S'ovêrno p:ll"a
modificar a administração do Institu
to de Pensões ~e Aposentadorias dos
Servidores do Estado? Quax:.do come
çou •a. adminÚ;tração nova?

U) Qual era a despesa com pes
soal do L'1.stituto ao encerrar-se a ad
ministr2.ção antcrio:" e (lual a des
pêsn. cc.m o pcssc~l) especific2da em
meses, na administração atl~al';' Hou
ve aumento ou climinuiçi:o de tal des
pesn..?

TI!) Q~antos funcionários de ou
tras Repartições foram transferidos
p~ro. o !pase ou adidos a es~a Autnr
G.uh. Em qtie cargos c {:om que gra
tiriC2.Ç62S? Esses funcionários perde
ram seus cargos nas Rer,>artiçóes de
onde vieram ÇoU mantêm os dois?

IV) Quais os funcionâl'ios do qua
dro de dhl'ist2.s, c os que recebem
pela ver-ba de serviços eventuais e 2d
judicados, admitidos na atual adminis
tração, i:;so em re!aç?o d:scriminada
por nomes, funções e remuner:lçóes?

V) Quantos funcionários servem
no gabinete do Pl'csidente do I!)a3c,
que tiratificações lhes são atribuidas.
especificandoR~c uns e outra::;?

VI) Por que o Ipase suspendeu o
p:::g:::mcnto d~s prestações correspon~

dentes a contr:ltcs de construção de
casas residenciais de flmcionários?

VII) A nova c.dministração fêz 301
gU111 depósito em Bancos particulares?

Quais depósitos? Em que condições?
Em que datas e em que B::mc015?

Sala das Sessões, em 8-7-415. - Café
Filho.

REQU'ER.n<iENTO

N.o 274, de 1946

Solicita informação do Poder
Executivo sôbre os dados em. que
se baseou. em 1942, o llfülistério da
Fazenda para justificar o re3ta
belecimento da Alfândega àe Ni
terói e extinção das Coletorias Fe
derais ali instaladas.; e a;nda
sõbre a arrecaàação e cZeepesa da..
.e/erlda Alfândega.

Requei:."o, de acôrdo com o § ~.o do
art. 61 do RegImento, ~cjam solici
tadàs, ao Poder Executivo, por inter
médio da Mesa, a:;, se:;uilltes il1!orma
ções:

1.o _ em que dados se baseou, em
1942, o Ministério da Fazenda par...
just.ificar o restabelecimento da Al-.
fândega de Niterói e, consequente
mente. a. extinçã.o das Coletorias Fe
derais ali iustaladas?

2.° - Qual a arrecacl~ção da refe
rida aduana., rendas oot:.aneiras e in- .
ternas. sepa.radamente, nos nnO:5 de
1943, 1944 e 1945?
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COLETORES E EsCRIVÃES FEDERAIS

Armando Vii:cr

27 - Coletorias - Alfândegas 
Recebedorias

Vimos de publicar, nesta Seção, ~ de
cisão da Presiõênc1a da República
3,provando parecer do M. F.. negan
do aos coletores e escrivães das ex
tintas coletorias federais de Niterói o
pagamento de remuneração integral,
enquanto em diSpOnibilidade. .

.Dentro dos princípios legais em vi
gor, a decisão está cena. Mesmo por~
que jamais fariamos ao Cl1efe da Na
ção a injustiça de supô-lo capaz de
prática de ato prejudicial a interêsses
e direitos legítimos de qualquer fUIl
cionário, classe a quem, sempre. de
dicou especial consideração.

O que não nos parece justa é a lei,
pOl'qt:e pu.ne, sem possibilidade de re
paração, a funcionários cumpridore:'J
de seus deveres, sem que êsses, direta
ou indiretamente, tenham contribuide
para a situação alada.

O mal, a que por várias vezes nos
temes referic.o. está ~m incluir .em pé
de igualdade com os demais. (~uanto.
a vantagens e deveres, uma classe de
servidores 'conLO a dos coletores e es
crivães, cuja organização e regulamen
tação deve obedooer a preceitos espe
ciais, em desacõrdo mesmo com 011
principias básicos i:lue !'egem a vida
do funcionalismo público, traçado.
pelo Estatuto.

3.° - Qual a despesa total - pessoal
e material, discrimkladamente por
exercido, efetuada com os serviços da
Alfândega, nos indic~dos anos? .

4.° - A quanto montarin.m idên
t:cas desoes:ls se a arrecadação con
ti:1u::l,:Ssc ã ser p::omovid:.t pelas Cole
torias Federais extintas?

5.° - Qual o número de funcioná
rios cmpregndcs peia Alf:lnde2'a em
;;em; serviçosJ discriminando-os por
can-elr2.s, padrões. séries funcionais e
l'cferências? .

6.° - Qual o número de servido
res lotados'nas exatorias extintas. dis
crimi~o.ndo,..os por c:::.rr~i1;as, padrões,
séries l'ur..cionais e referências?

aos cofres públicos, com a Alfândega,
a elevada importànci3. de Cr$ ....
1.1G6.soa,co. (Vide demonstra.ção ane
xa, publicada na Revista Fiscal e de
Legislação de Fazenda, edição de 19,")

Peuco depois, êsse. inspetor era. dÚ';
penl::ado da função; e tal era, e é, 2
b~lbúràia reinante nos serviços dn
Alfándeg3., que os contribuintes pas<::a
rnm a p!eitear. a sua extinção, não /
o conseguindo porque, loc:l.lizu,{;:a. pr6
xilno à Cipital da Repúbli-::a, dela :!le
servia o Govêrrió-para ali l~tar os que
deseja f~VOri;Cel". -

Medida econômica, a extinção da
Alfândzga e sua substituiç~ por Co
letorias só ooderâ merecer do atual
Peàe!' E.;:cêutivo plena aprovação.

JustijicaciZo Faro. obtê-la, RO entret::mto. dados os
. . . interêsscs em jôgo, preciso é dcmor..:l-

J-:l.t;:l, 1942. os serYlç.os da 2.rre.cada.- trar, de público, o que de prejudicial
çao c.as rendas publIcas federalS el11 __.ativelo do ato ditatorial. .
Niterói, C~pital do Estado do Rio de E-;-õ"que visa. o reouerimento.
J::mo1Io, vl..'1ham sendo efetuadas, sa- • . ... -
tisfatàrb.mente e com economia, por Sala das Sessões, em 8 de julho Ele
três Coletorias Federais, localizaàas 1946. - Romão Júnior.
em vários pontos da cidade, para
maior facilidade dos contribuintes.

A essa altura, entenàeu o Govêmo
ent:reg:u- o sen'iço a uma repartição
aduaneira, criando a Alfândega de
Niter6i, levando a centralização a uma
rCg'ular elevação de despesa, quer
quanto a pessoal, quer quanto a ma
terial.

Como tal ato nenhuma vantagem
trouxesse ao fisco e muito menos aos
contrit.Uintes, só servindo para preju
dicar os funcionários das Coletorias
postos em disponibilidade com exígua
remuneração, convém que a Naçúo
conheça 03 moth-os que levaram o Go
vérno a assim proceder.

Em 1941. o Interventor Federal no
Estado do Rio de Janeiro se dispôs'
a obter do Govêrno Central o resta
belecimento, em Niterói, de uma adua
na, há anos extinta, por inútil, já q~e
o pôrto da Capital fluminense era,
como ainda é, d.e ~ignificante movi
mento.

Obteye, então. do Ministro da Fa
zenda, Sr. Souza Costa, informação
favorável, encaminhada ao Chefe do

" GOVêl'IlO pelo DAS?'E.> em 1942, o
. ~ Interventor nomeou um amigo para

Inspetor da Alfândega. O resultado
não se fêz esperar. O Serviço de
arrecadação. que vinha sendo efetua
do, a contento, pelas três Coletorias
Federais, com apenas seis funcioná
rios e com uma. despesa de C~ ....
il81.800,CO, de modo, port3.nto, abso
lutamente econômico, passou a custar
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Soma ......••...... 181.:800,00

COLETORIAS
Pessoal

No caso especial da dIsponibilidade
remunerada, por exemplo, com remu
neração proporcional ao tempo de ser
viço, não se tem obse:vadc a fato de
ser tal remuneraçáo variável de re
partição a repartição, dentro de uma
mesma classe, o que torna difícil à
acLTUinistração' o justo aproveitamento
dos exatores. .

Se todo mundo sabe disso, desde os
interessados até à alta administração,
como tem sido demonstrado. por que
não tratar da m.atéria de forma. de
fin1t~va?

E deI=Qis, essas substituições de co~
letorias por outras repartições só têm
proporcionado à Faunda elevação de
despesas, sem qualquer vantagem para
o serviço público.

Vejamos, por exemplo, o· que se deu
com a segunda criação e instalação
da aduana de Niterói. Dizemos se
gur..da. porque, tempos idos,' ela foi
criada, instalada e, POu.co depois, eX'
tinta por inútil e dispendiosa em ex-
~esso. -

De inicio, convém ressaltar que,
apesar de aduana, a repartição em
causa arrecadou, em 1943, quantia in
significante de impostos aduanei.ms,
inclusIve "colis postau.~", sempre e
normalmente recebidos pelss coleto
rias extintas.
~am1nemos. agora, o que custou à

N~ção o serviço de arrecadação anual,
comparando-o com o que se teria dado
caso o mesmo se verificasse. pelas três
:::epartições arrecadadoras extintas.

A Alfândega de Niterói arrecadou,
-em 1943, Cr$ 17.927.903,40, que' arre
dondaremos para Cr$ 18.000.000,00.

Vamos àc1mitir, jogando COill o má
ximo, que as três exatorlas fossem tô
das de 1.a cls.sse e que aos cofres de
cada uma houvessem recolhido a igual
importância de Cr$ 6.000.000,00. Te
ríamos, então, a seguinte despesa:

Dijer-ença total ..•••. 984.500.00

850.500,00

134.000,00
HJ.800,OO
13.800,00

CrS Cr$

755.40Q,00

225.600,00
22.800,00
14. 700,00 l.Ol~. 500,00

1.018.500,00
168.000,00

PessOal
Alfândega
Coletorias ...

Todos os dados são orçamentários.
Resumindo e comparando:

Cr$ Cr$

Perguntaremos, agora, dispensan::!o
qualquer comentãrio a respeito: 
ente tamanha diferença, será justo se
negar aos exatores em disponibilidade
uma insignifican~ diferença de re
muneração?

Já que estamos tratando de matéria
de despesas, não será demais nos
alongarmos em nossas observações.

A imprensa vem noticiando haver a
Comissão de Eficiência do M. F. ter
minado o estudo sôb:-e a criação de
novos órgãos de administração f:l.Zen~

dária. Ora, muito embora o M. F"
ao apreciar a proposta de e..':tinçáo
de .coletorias federais de um municí
pio fluminense, haj<l. afirmado que e.
criação de outros órgãos arrecadado
res não justifica a supressão das ey.:l
t ú l1as existentes (1), a classe teme a
possibilidade do prejuízo de qualquer
de seus membros, principalmente ten
do em vista a decisão governamental
que vimos anotando nêste comentá
rio.

MC!.terial
Ccnsig~ação I. 6.430,00
Consignação li 66.000,00
Consignaçã.o m 75.370,00 14:7.800,00

Soma 1.166.300,00

Pessoa.l
Permanente .
E::tranumerá-

rio .•.......
Vantagens ..
Indenizações .

A despesa do pessoal consta de or
denado e percentagens; a de m&'~'::
rial tem baSe nos D. L. ns. 6.301 e
6.302, de Março último.

P.LFAN'DEGA

Ma.teriaZ

Alfândega •...
.ColetorIas ....

3.000,oq 13.800,00

Cr$ Cr$

98.400.00

69.600,00 168.QOO,00·

10.800,00

3 coletores a
Cr$ 32.800,00

3 escrivãe~ ,a
Cr$ 23.200;00

Material

Imóveis a Cr$
3.60()'.OO ••••

Todo e qual
quer mate-

.- rlEll ••••..••



-386 -

Fala-se em substituição de coleto
rias por recebedor1as, em alguns mu
nicípios do país, coisa incompreensí
vel, sob todos os pontos de Vista.

Abandonando os demais, examina
remos s. questão sob o prisma da des
pesa para os cofres públicos. tomando
por base, para exemplificar, a Rece
bedo:ia .Federal em São Paulo e as
três coletorias de Belo Horizonte. por
cujos cofres p8.S;5aram, em 1943. Cr$
57.792.007.30, ou melhor CrS .
15.610.409,00, em cada repartição.

Teremos. então, s€gu:ldo os dados
orçamentãrios e mais os D. L. nú
meros 6.301 e 6.302, de 1944, já ci
tados:

3 cole
tores
a . 47.830,30

35.878,60
88.566,20 122.275,10

Coletorias
Cr$

PESSOAL

Cr$ Cr$

Re!:>umindo e comparando:
PESSOAL

Cr$ Cr$
ltecebedorias. 1.476.200,00
Coletorias ... 207.791,90 1.268.40a,lQ

:M:ATERIAL
Recebedorias. 313.000,00
Coletorias ... ~3.800,OO 299.200,00

Diferença, total ....• 1.567.608.10
. ---- -------,-

Admitindo·se que. em cumprimento
ao D.L. n.O 2.936, de 1940. alterado
pelos de ns. 9.808, de 1942. e 5.976.
de 1943, fossem distribuídos a cada
uma das coletorias, dois auxiliare3 de
coletoria, extranumerários referência.
IX. percebendo, cada um. Cr$ 7.800,00

-anuais, teremos. então:
Difere~ç~--ãcuSa:da-..~. - -L 567 .G93,lO
Auxiliares . . . . . ....• 46.800,10

Di!erença total .•..• +:1-,500.808.10

R.ecebeclorias

Permanente .• 1.000.800,00
Extranumerá-

Cr$
3 escri

vães
a . 33.22\1,20

25.252.40
27.044,20

no .
VJl.ntagens •••

In'Cieni7.~cões .

Cr$ Cr$

85.516,80 207.791.90

421.200,00

17.200,00
37.000,00 1.476.200,00

Como tamanhas dtlerenças não se·
rão favorecidas por uma melhor arre
cadação, parece-nos que merecem, no
momento. ponderado exame por .par
te dos órgãos responsáveis pela admi
nistração fazendária.

INDIC"AÇÃO N.o 844, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo ct
concZusão elos traõalhos na Lagócr. 
Cotinguibe e a construção do açu
de no Riach'o Capivaras e de· U
nhas telegráficas no interior do
Estado de Sergipe; com parecer
favoráveZ' da Comissão de EstUflQ
das Indicações.

MATEP..IAL

Imóveis a Cr$
Cr$ Cr$

3.600,00 .•.• 10.800,00
Todo e qual-

quer mate-
rial .. , ....... 3.000,OG 13.800,00

Coletorias

.RecebetWrias
COnsignação t.
Consign~n:
Consignaçãom

6.510,00
177.000.00
129.49!l,OO 313.000,00

PARECER

A indicação n.O 84, subscrita. pelos
llustres representantes sergipanos
Leandro Maciel. Válter Franco e Ar1
baldo Vieira. sugere ao Sr. Ministro
da Viaç.á,o as seguintes providências:

a) conclusão dos trabalhDS da La
goa. Cotinguibe;

b) construção do Açude no Riacho
Capivaras; .

c) construção das linhas telegráfi<:a8
para· N. S. da Glória, Paço-Verde.
ltabí, Umbauba e 5a.lgado.

As três providências 'sugeridas sio.
tôdas elas justas e atendem a nec~

sidades indiscutíveis das zonas para.
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as quais são reclamadas. EspecIalmen
te no que se refere à conclusão dos
trabalhos na Lagôa Cotinguibe que
tanto virá benefidar a produção de
arroz naquela região.

Sou. por conseqüência, de parecer
favorável à indicação.

sala da Comissão, 5 de julho de
1946. --=- Alfredo Sá, Presic.ente.
Jorge Amado,' Relator. - Daniel de
Carvalho. - Segadc.s Viana.

INDICJl.Ç~O N.oS4. DE 1946, A Qt:E SE
P..EFERE o PARECER.

Por intermédio da Mesa sugerimos
ao Exm.O Sr. Presidente da Repú
blica .a revogação do Decreto núme
ro 8.306, de 6-12-45, que veio a.gra
'Var. ainda mais. a situação em que
se encontra a classe médica de todo
o país.

S:l.la das Sessões. em 20 d'e maio
de 1946. - Lino Machado. - Ben
1amim Fc.rah. - José Romero.
AdeZmar Rocha. - Ferreira Lima. 
José Varela. - Bayard de Lima.
Nicolau Vel'{Jueiro. - José Maria.
- Novelli Júnior. - Lopes Ferraz.
- Hamilton Nogueira. - Raul Pila.
- Ant6nio Correia. - PZínio Lemos.
- Osório Tu1/Uty. - Re(Ji$ Pacheco.
- Bomão Júnior. - Alarico Pacheco.
- Antenar Bogêa. - Fernandes Teles.
- Alencar Araripe. - Fernandes Tá-
vora. - Jt.fanoel No'Vaes. - Esmarag
do Freitas. - Rui Santos. - Antô
nio Feliciano. - Cdndido Ferraz.
Felipe Balbi. - Jan.dui Carneiro.
Agostinho Monteiro. - Odilon. Soa
res. - João Henrique. - Rodrigues
Pereira.

INDICAÇÃO N.o 89-A, 1>E ~946

Sugere ao Poder Ezecutivo en-
. campar a Estrada Ilhéus-Conquis
ta, cuja. concessionária é •• Tlte
state of Bahia South Western
RaiZway Co. Ltdo" e atacar a
construção do prolongamento da
Zinha tronco de Itabuna a. Con
quista c do ramal de Itapira a
jequié; com parecer javorãvel da
Comissão de Estudo das Indica
ções.

PARECER

A in:licação n.o 89 sugere ao Poder
Executivo a encampaçáo da Estrada
de Ferro nhéus - Conquista. da qual é
concessioné.:-la a "The state of Bahia
South .West::rn Ra~way Campo Ltd..••

\ sediada em Londres, e, feIta esta. en-

campaçãc. atz.car a const:ouçã.o do pro
longamento. da linha tronco de Itabu
na a Conquista e do ramal de rtapir:l
a Jequié.

A estrada de ferro de que trata a
mdicação serv<~ à mais rica e impor
i:.ant-e zona produto:oa do Est.3.do da
Ba.hia: a zona do cacáu. E, a!3esar
~isso. t::-ata-se, sem dúvida, de uma
d:ls pior-es estradas de ferro do Brasil.
Material nlho. insuf:ciente. parallza
ção total dos trabalhos no prolonga...
mento da linha tronco e dos ramais,
nenhum sinal de interêss·e da Com~

nhi::t a não ser pelos fartes luc:oos da
Estrada. eis a situação. Evidentemente
a encampação dessa Estrada de Ferro
e a continuação das trabalhos na. li
nha tronco e nos ramais são l"zivindi
cações do povo do Sul da Bahia, e a
elas atende a indicação. ,Sou, assim,
de parecer favorável.

Sala das Sessões, 5 de julho de 1946.
- Alfredo Sá, Presiàente. - Jorge
Amado, Relator. - Daniel de Carva
lho. - Segcdas Viana.

L..mICIÇ;1í.O N.O 8P, DE lfl46, A Qlm SI: RE
FEro:: o PARECER

considel'm:ldo que· uma. Estrads de
Ferro, é fator de desenvolvimento ecc
nômico e pl'o:;resso material de um
Pais; '. .

Considerando que as regiões pcr ela.
atravessadas exigem progressiva me
lhoria de seus ser....iços eJn consonán
cia co::]. o crescente aument.o da p:-Q
dução agropastoril e industrial;

Considerando que o Comércio, In
dústria, Lavoura e Pecuâ.."'ia, não po
dem. nem devem ficar prejudicados
em virtude de contratos de concessões,
desde que se tornem lesivos ao intel'ês
se público;

Considerando que compete ao Go
vêrno zelar pela prosperidade econô
mica das populações do interiO'.:- bra
sileiro;

Considerando que a EstraJa de Fer-_
ro nhéus-Conquista, cujo objetivo, o
próprio nome o diz, é ligar o Pôrt:> de
Dhéus à cidade de Conqu!sta, e3tacio
nou em Itabuna, há mais de 20 anos~·

Considerando que Conquista, o. pon
to final p:'cvisto para tenninaçà<>. ds.
Est:oada, repr~senta com ltambé e En
cruziL'1ada (Municípios limítrofes) s.
zona agro-pecuârista mais rica do
Norte do Brasil.

Considerando que a!'! conc1ições eco
nômicas d2S zonas de I1héus-Itabu-. ..
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na-Conquista. reclamam uma amplia
ção da rêda ferroviária existente, cie
modo a garantir-lhes transportes mais
abundantes e fretes mais baixos para
produtos;

Considerando que a C.::>mpar.hia con
cessionária construiu até o momento

. apenas 128,230 quilômetros, a sabe1':
·Linha Tronco - nhéus-lta-

buna ". o o , , , , • , •••••••• ,. • 58,790
Ramal de Pirangi , .. , •. o •• 16.860
Ramal de Itapira oo o•• 52,5S0

Considerando que o ramal de Ita
pu'a, econômica e estrategicamente,
urge ligar-se a J c=tuié. atual estação
terminal da Estrada de Ferro Sudo
este da Bahia, não s6 para total ex
ploração do ubérrimo vale do Rio .das
Contas, assim coma para unificação
do sistema ferroviário do Estado da
Bahia;

,. Considerando. enfim, que a Compa
nhia concessionária não se mostra ca
pacitada para solucionar êste impor
tante problema;

Indicamos seja sugerido ao Poder
Executivo, por inter:nédio da Assem
bléia Constituinte:

1) Encampação pelo Govêrno Fe
deral da Estrada Ilhéllif" - Conquista
da qual é concessionária a "The State
of .Bahia South Western Railway
Company Ltd." sediada em Londres.

2) Encampada esta. atacar ao cons
trução do prolongamento' da linha
tronco de Itabuna a Conquista e do
ramal de Itapira a Jequiéo _

Sala das .Sessões. 24 de maio de
1~46. - Manuel Novaes. - Juracy
J1ragalhães. - João Mendes. - Dan
tas .Júnior. - Luís Viana, - Theo
duZo de Albuquerque. - Rafael Cin
cura. - Ruy Santos. -" Aloysio de
Carvalho Filho. ..:- Alberico Fraga. 
AZiomar Baleeiro.

INDICAÇÃO N.O 98-A DE 1946

Solicitando prOVidências a fim de
que se torne realidade a ligação
ferroviária BeZém-São Luís do Ma
íanhão; com parecer favorável da
Comissão de Estudo das Indica
ções.

PARECER

Merece o apoio da comissão e ela
... se pronundapela sugestão ao pOder_

executivo para ser realizada a ligação
ferroviária Belém-São Luis, como pre
tende a indicação n.o 98, em aprêço.
Já existe uma estrada de ferro que
pa...-tindo de Belém vai à cidade de
Bragança, onde parou, com 236 qui-

lômetros em tráfego. Seu escopo é
alcançar zona do Estado do Maranhão.
Atenden'tio à distância em que estão
os dois grandes Estados, entre si, e dos
grandes centros como Recife. Bahi:t,
Rio. etc o, à dificuldade e escassez de
nav~ação e à conveniência de liga~

los às rêdes ferroviárias e rodoviárias
do nordeste. pensa a Comissão que me
rece ser e......amina~o com interêsse e boa
-vontade o assunto da presente indica
ção e. para êsse fim, ser encaminhado
ao poder executivo.

Sala das Comissões..) em 5 de julho de
1946. - A!/redo Sá, Pfêsiêente e Re
lator. - Jorge Amado. -, DanieZ de
Carvalho. - Segadaso Viana.

I

INDICAÇÃO N,o 98, DE 194-6, A QUE SZ· REFE
RE o- PARECER:

Requeremos à Mesa. da Assembléia
solicitar . providências' 8:0 M1illstério
da Viação. a fim de que se tome rea.
"ful...:..~liga.ção ferroviária. Belém
São Luís do Mâi'a_nhão~c-de vez que "a-s-
pontas de trilhos da Estrada de Ferro
de "'Bragança, cuja finalidade de tra
çado era deIr.andar te:-ras maranhen
ses. se encontram há v2rios decêmos
na cidade de Brzganç2., 236 quilôme
tros da Oapital do 'Estado do Pará.

A ligação ora sugerida. com efeito.
mais se recomenÜ3. frente às dificul
dades que os dois Estados vizinhos
tiveram que venc-er. quando foi da
paralisação da nossa navegação de
pequena cabotagem, em conseqüência
da guerra mun<1ial. e m3is se justifica.
pela. necessidade imperiosa de anro
xima~ão dos sistemas ferroviáriôs e
rodoViários do Nor~-esre do Braõil.

Sala das -Sessões, .2S de maio de
1946. - João Botelho. - Magalhães
Barata. - Nelson. Parijós. - Alvaro
Adolfo. - 1/loura Carvalho. - 'La
meira Bittencourt.

mDICAÇÃO ·N.o lOl-A, DE 1946

Indica que a. 11-1esa sU'Jira CLO
Govêrno FederaZ a" possibilidade
da realização, em cooperação com
Ó Govêmo do. Estado . do Rio
Gra7là.e ·do Norte. dos serviços de'
saneamento e 'água das cidades
de Mossor6 e Macáu, naquele Es
tado; com parecer favorável da.
Comissãó de Estudo das Indica
ções.

PARECER

O que pretende a' presente indi~a.
ção .é que o govêrno f€deral cO\)pere
com o govêmo do RIo Grande do
Korte no se...~ço de saneamento e de
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água <ias cidades de Ma.-cáu c Mosscr.ó
São cIdades llnportantcs, portos je·
n:~ Pt.los quais ::.e escoa a safra etc;
&:lI, qUe constttut': a inàUstna t: =~
qu..:Z:i. daquela '-coa. Para tooos os
Esl.. {os do B!'dSll é export9.do (, s21
~.e ~CL~sor6 e Macáu e "ultuosa é z.
l'.n~.dação naq teh~s portos de .m
pc..... ...os federais. nã.o s6 de impostos e
~$.xas que ir..cid~1'Xl sóbre -o sal ~oml,:
~~ cutra.s proceri~"'l('Ías.

Tr~1.S -se de àO:'~ ser/iças imp.o~an
te.- f' ã~ indisc'ltivÇ:l I.i.t~:~d3de pública.
).. vista do que é de püecer a co nis
~·?o ~t'e seja es-'3, '11Ú.'Có.ç,ão el1C,Jffil
nhl'::...1. ao Govêrno r~deral para e?ame
rlr: zossunto que U: .::o.presenta como
r..er! -: edor de ~t'l~'" 1" atenção.

Sala. das Comissões, em 5 de julho
t:e 1~· 6. - AZfr~d') S'l, P~esidenve. 
J-:;~Oc Amado. - nc.ln.i{!~ de Carvalho.
- Seaac!as Viar.a.

INt-lCAQÃO N. o 101. DE' 1946, A QUE SE
t'DEnE o Ph!:.'ECER: \

Indico que a Mesa sugira ao Go
"êrno Federal a r-ossibilidade de rea..
liz2.ÇÚ.o, em coopcraç-.áo com o Govêr
no do Estaào do Rio Grande do Nor
te. dos serviços d~ saneamento e água
das cidades de Mossoró e' Macau, na
quele Estado.

Sa.la das Sessões, 28-5-46. - Aluísio
Altle~.

Justificação

Há de se. pensar que a. presente in
di~ão náo tem razão de ser. desde
que, a rigor, se trata de problema
mt1J.-u.cinal.

pensô de lnc:'1ncira diferente pelas
seguintes razões: 1.°) não_ está nas
possibilidades rmanceims dos rnuni4
cípios de" Mossoró e Macau, Estado do
Rio Grande do Norte. a concretiza
ção dêsses :llltigos anseios de suas po
pulações: 2.°) trata..se de dois por
tos nacionais, de intensivo m011meD
to, e pelos quais se escoa 2.. maior
parte da produção do sal brasileiro.
alca..'1çando, os seus problemas, por
esta' razão. importância nacional; 3.0 )

de acôrào com informações prestadas
i. Assembiéis Constituinte pela Se
nhor Ministro da Fazenda. a arreca
dação de Impostos federais. no Rio
GI'2..'1dc do Norte, sômente no triênio
1943-1945. atingiu a crS 87. t>78. 588,30,
e as despesas se elevaram. apenas,
Q. Cr$ 71.031.953,10. havendo assim•

. um s:íldo, entre as duas parcelas de
c~rca de Cr$ 16.000.000,00, sem m
c1u.k' a arrecadação dos impostos' e

taxas s6bre o sal - que, ~ ~ste caso,
ê de considerá.vcl expressão. e que su
biu a crS 1'1-. 257.534.eO.

Em. fz.ce dêstes tl'ês argumentOs,
~1:o há como subsistir qualque~ obje
ç:lo porventura aventada. sendo, por
tanto, de jQ.Stiça e imperiosa necessi
~:lde que {) Qovêmo Federal colabo
re na execução de tão importantes
o~rn.s. pela m:mei..>-a maIs indicada,
qtr~vés de estudos dos órgãos técni
cos ie::lerais, prest!1~do ao Rio Gran
<1e do Norte um serviço de incalculã
vel repercussão oa· vida social e eco
ti,.'::mica de deis dos seu.8 mais impor
tantes ml.1~icil)ios industnl:lls. '
Aluisio Alves.

nID!CAção 'N.o 102-A, DE 1946

Sugere ao' Poder Executivo li
com:t,'ução ãc uma ponte sôbre o
rio Açu, Rio Grande do Norte, es
tabelecendo ligação entre a· capi
ta.l e o'ltras rcgi.i5cs do Esta.do com
a zona oeste, com. parecer favorá
vel da. Comissão de Estu.do daz
Ind:cações.

PAr-.x;CER

Trata-se da construção de umá pon
te sõbre o rio .Açu, no Esta-do do Rio
Grande do Norte, na rc.dovia ligando
a capital à. cidade de Mosso:õ, uma das
maiq ím":,lortantes do Estaclo. rodovl.l..
ezsa cujo traçado obj~ttva a capital :lo
Ceará. Uma, estrada interesta'.lual
construída pelo Govêmo Federal atra
vés da InS1Jetorl.a de Obras contra as
Sêcas. li falta dessa ponte é um obs
táculo ao trânsito por essa rcdovia,
ma:áme na estação invernosa, em que
se veriiicam ::\s enchentes dêsse rio.
A aIutiid::L rodovia quase que perde as
vantagens e utilidade que ofe~ce.

~ intuitiva e imperiosa. pois, sua ne
cessidade. E5tamos de acôrdo em ser
cnca::ninhatia ao poder executivo a
presente indicação para ser Pl"o7iden
dada a construção da mencionada
ponte, seniço que poderá ser exc~Ut3.

do pelo pepal'tamento de Obras Con
tra as Secas.

Sala das Comíss5es. em 5 de julho
de 1946. - A!/rcdo Sá. Presidente e
Relat':i!'. - Jorge Amado. _. Daniel de
Carüatho. - Segadas lTiana.

INDICAÇÃO N.o 102, DI:: 1946. A QUE SE
ItEFERE o PARECER:

Indico t:lue a M~sa sugira ao Poder·
Executivo a necessidade da constru
ção "de uma ponte sõpre o rio AÇÚ.
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Rio Granãe do Norte. estabelecendo
llgação definitiva entre a calJital e
outras regiões do Estado com a zona
oeste.

Sala das sessões, 28 ele Maio de
1946 ~ - Aluísio Alves.

Justiji.caçúo
O Govêrno Federal COI".struiu, há

muitos ano~, excelente estr~da atra
vés da Inspetoria de Obras Contra as
Sêcas, ligando, pelo Serid6, a cn~ital
do Estado do Rio Grande do Norte
com a cidade ~e Mossor6, demandan
do, em seguida, a vizinha capital do
Ceará.

Numa distância de cêrea de 350
quilómetros de Nats.l. encontrou essa
rodovia um grcnd<. obstáculo - o rio
Açu - largO e periódi<:o, que exigia.
p:u-a definitiva continuidade daquela
o'Qra, a cémst."'Ução dé uma grande
ponte. O assunto foi então ventilado,
mas, dos estudos realizádo.s, nada de
p=itico resultou. Em conseqüência..
na époc=:L :nvernosa, o trans'Oorte na
quele rio é "feito sôbre embarcações
de primi1:ivJ:i construção, movimenta
d:18. pelo br::v,(Q do homem, criando
~e. a!ém d.ê 'Co!lhecidas dificuldades
para o tr&rlsito'i~ pessoas e ....e1~ulos,
retarda.me~tos de considerável pre
juízo' para a vida econômica do Es
tado, no t:r3nsp0!'te de p:-odutos re
metidos '0301'30 a capital, ou ali adqui
:r!dos parn 2. vasta zona oeste.

E', assim, L."1àíseutivel que o Govêrno
Fedeml [z.ça o :Ministério da Viação
voltar· as suas vistas para a soluçã.o
dêsse problema ete indiscut1vel rele
"'1âncln para a vid::J e<:onô:nico-social
do Rio Grande do Norte, m::.ndando
const:'uir u:na ponte sô'bre o rio Açu,
n:lQ.uele Esta'l1o. - AZuísio AZves.

D."DlCA.ÇÃO N.o 112-1., DE 1946

Sugere ao Poder Executivo que
simuZtâncamente com o acelera
mento de con:truc;éo do trecho
AnápoZis-NiqueZá.nd.fa, da rodovia
Transbrasiliana, sejam postas em
prática medidas no sentido de ser
iniciado em grande escala. o culti
'Vo elo trigo na Chapada dos Vea
deires, com parecer favorável da
Comissão de Est1Ldos das Indica
ções.

P/l.tme:::R

Tanto a ~9nstroção do trecho Aná-'
polis-Nlquelãhdia, d::L rodovia. Trans
brasiliana, como a intensificação do
cultivo do trigo 'na Zona da Chapada
dos Veadeiros. no Es;a.do de Goiás, são

'Providências aconselháveis para de·
, b~1ar a cr..se econô:n1ca que nos asso
berba. Em desenvolver a produç!lo e
fn.cilitsr o transporte em todos os pOn
tos e regióes dc nosso paÍS, está. a me
lhor política econômica Que devem
fazer os governos da nação e dos Es
t3.dos.

No caso em apreço e segundo se 'In
fere da justificação que acompanha 1\
presente i"'lcUcação. oferecida pela re
presentação goÚl.nâ-;-CJ~rrenosda zona
Chapada dos Veadeiros são próprios e
fecundos e já experimentados para. o
plantio do trigo.

Precisamos produzir o que não temos,
mas pedemos ter, para formar nossa.
independência econômica. O trigo é
gênero de pr.meira necessidade; te
mos as melhores terms para sua cul
t~em Goiás, como no Rio Grande
do Su1;-comoem.Minas, São Paulo,
etc. Cumpre, pois, não maiS eIisaiar.
nl:l.S intensificar e proteger sua pro
dução. Merece. pois, a melhor acolb1-
da a providência contida na· indicação
cm apreço, que deve ser encaminhada
ao poder executivo, a fim. de ser exa- ,
minada a. I:latéria pelo W.J.nistério da.
Agrlcultur:l.

Sala das Comissões, 5 de julho de
194.6. - Alfredo Sá - Presidente e Re
ln.tor. - Jorge Amado. - Daniel cls
CarvaULo. - Segadas Viana.

nm::cAçÁo N. o 112, DE 1946,A Q'tI"J: SJr
REFERE o PARECER:

Sugerimos, por intermédio da. Me3a
da Assembléia, ao Poder Executivo
que, símultâneamente c.om o acelera...
menta da construção do trecho Aná
polis-Niq,uelândia, da rodovia. Tran:s~

brasiliana, já sugerido no requerimen..
to que tomou o número 58, sejam
postas em prática medidas no sentido
de ser iniciado. em grande escala, e
cultivo do trigo na Chapada dos Vea
deires. 'que fica próximo ao traçado da
mencionada rodovia, e DO MunicípiO
de AnápoUs. já servido pela Estrada
de Ferro de Goiás e cortado pelo tra
çado da mesma rodovia.

Justificação

A atual crise da falta de trigo, que
nos atinge e se esboça nos p:-6prios
paises produtores e exportadores dê3
se gênero de prtmeira' necessidade,
está pondo à mostra a urgênc1a que
temos em cuidar, sem mais I'etardo, de
cultivar êsse cereal em. ampla escala.
quando nâ.Q para. exportá-lo. ao me-

"
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110S para atender aos reclamos do
nosso consumo.

Sabido é que as condições agrológi
cas de extensas regiões brasileiras são
francamente favoráveis à sua cultura,
ta.."lto assim é que, em outras épocas
já o produzimos em avantajatias pro
porções.

Dentre as regiões do pais 'cujas ter
ras sã.o propicias ao plantio dessa gra
mínea, ocupa lugar de marcada pre
eminêncía a Chapada dos Veadeiros,
na Estada de Goiãs.

Além das condições de :;o~o e de cli
ma seTem grandemente favorãveis ao
desenvolvimento dn pJanta, o grão ali
produzindo é dos melhores do mundo
em qualidade, conforme já. o demons
trou a sua análise.

Quanto ao Município de Anã.polis,
o Ministério da, Agricultura manté:n
aI! uma estMão experimental para a
cultura do tri~o. cujos trabalhos têm
sido coroados de brllllante êxito.

A 'Planicie demomin~da Chapad3.
dos Veadeiros é de tal maneira ex
tensa, que somente ela poueria abas
tecer os nossos mercados d~sse gt?:ne
1'0 básico para a alimentação do povo,
desde que a sua cultura se faça ali em
grande escala e pelos processos técní
cos modernos.

Não _é compre~ivel que, com as
nossas imensurâ.veis pcssibilidades"
3,~colas, continuemos a ser tributá
rios dos países estrangeiros no concer
nente 2.0 nosso abastecimento de tri
go, pois possuímos condiç.ões· paTa nos
transformarmos dentro de breve fu
turo em grandes ~xportadores dêsse
produto.

Devemos enfrentar nossos prob;'e
mas de base sem preocu'Pâções de
imediatismo, mas com os 01110S postos~

no porvir.
.As providências, aliás oportunas e

IJ~trl6ticas, que estão sendo tomadas
pelo Govérno da República em relação)
ao assunto, são de emergência e visam
a conjurar a crise reinante.

E' inadiável, porém. que se tomem
providências com-o objetivo de solu..
cionar defin.itivaUl~nte o 'Problema
dentro doniais breve es'Paco de tem..
J)O possivel, â. fim de que dificuldades
semelhantes à aue ora elifrenta.m~s
não nos empolgUem novamente. '

Dêsse jaez é a. que sugE'rimos, por isso
qu~ o plantio do trigO em larga e~:sJ...
na Chapada dos Veaddras nos colocarn.
Tnl. plana dos países grandes produto
res d as melhores espécies ciêsse ce·
real.

Os Estados Unidos proãuzem o trig':'
cm grnnde csc~2a, apesar de não 1'05
~;uírem condições :-de solo iguais 2s
nossa.s, '[JDis a. cultura tlitícola eXige
nesse pais irrigação artificial. ~te
tato demonstra quão injustificável e
que continuemos a ser importadores
uêsse g-ênel"O, quando o poderemo::.
lJroduzir Cr.1 enormes qual1tidad~s,

:;:cn:: necessidade de recorrer a pro
cessos artifl.ci::lis.

P.:ira se atingir o escopo visado ncs·
ta sugestão, lembramos como o pro
cesso mais eficiente e ~co::.sclhá.vel J
de se estabelecerem. nas regiões apro
priadss, colônias tl'iticolas cspccializs.
das, que constftuiÍ'"ão núcleos ciissemi
nadares da cultura do referido cereal
em alta escala, conforme proposição
elo agrônomo Al"aI"o Simões Lopes, €:'l
pecialist:::. no as::ur..to.

Sala. das SeSSões, em 29 de maio de
1946" - DariO Cardoso. - ped:-o Lu
dovico. - Diô.qenes 1l!JagaZhâ.es.
Galc?tD Paranhos. - Caiado GoeZ6i.
- Guil]u?'J"'me Xa'V~er. - João d'AbTeu..
- A imprimir.

Em tempo: Requeremos sejam o re
queri:nenta n.!) 58 c esta sugestüo en
caminhados ao Poder Executivo. inde
pendentemente de parecer da Comis
süo e~lcarregnda do estudo das L"1dica·
ções e de seren'l. submetidos a c:i.scus
são perante o plenário da Assembléia,.

Sala das Sessões da As~embléi.:l.

Conüituinte, 29 de maio de 1946. 
Dario CarCloso. - PeaTO LueZovico. 
Diógenes Magalhães. - Galena Pa
ranhos. - João d'Aõreu. - Ccia.ào
Goàói. - Gilhermc XaVier.

O SR. P:RZSIDENTE - Está finda
a leitura do ex~ediente.

O SR. CARLOS PINTO - Sr.
Prcsid-cnte, .peço a palavra, pela. ordem~
, O SR. PRFSIDEl't"'I'E - Tem a.
palavra o nobre Rcpreséntante.

O SR. CARLOS PTh'"'I'O (pela or
dem} - Senbores constitUintes. o
povo da zona que me trouxe à Assem
bléia solicita a minha palavra no sen
tido de transmitir ao conhecimento
dos 51"5. Deputados e Senadores fato
que se estã passando no norte do Es
tado do Rio de Janeiro.

SObre o assunto acabo de receber
do.l.s telegramas.

São os seguintes:
"Piscal min~iro forçando pessoal

zona Perdição obedecer marcos
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nova demarcação com Estado Mi
nas. Aguardamos solução urgente.
J"acob Furtado de Mendonça. Sil
vio Cunha."

U Autoridades mineiras invadi
ram território fluminense alegan
6.0 uma nova linha divisória cri
ande. uma situação de dúvida in
tranqullidade ao povo zona Perdi
çáo do Município Itaperuna norte
Estado do Rio. Pedimos providên
cias urgentes. Saudações. Fran
cisco Tinoco, Sadi Sob..""al, Ivo
Gonçalves. ,.

E:n silê:lcio, Srs. Constituintes.
tenho acompanhado as discussões sõ
bre o caso de limites entre os Estados
de MiDas e Espirito Santo. Confesso
que.· como brasileiro. lastimo não
tenhs ainda o poder público dado
fim a tão comentado e grave acon
tecimento. que vem criando um clima
de descontentamento e desconfiança
entre os habitantes dos dois Estados.

I:úelizmente, S1's .. Constituinfes, v
mesmo caso de limites agita e preo
cupa neste· mom-ento o povo do norte
do .Estado do Rio de Janeiro.

O Estado de ].[inas, não sei firmado
em que princípio de direito. tenta em
purrar sua linha divisória para den-v..o
do. Estado do Rio, cunsiderando como
seu território a zona .de Perdição, no
Município de Itaperuna, quando nll."lca
houve a menor dúvida, porque a linha
divisória' sempre se fez Pçlas águas
vertentes, respeitada. anteriormente,
por ambas autoridades. E' agora a
população fluminense que l-evanta sua
vez, reclamando respeito ao seu terri
tório e aos interêsses dos habitantes
daquela zona do meu Estado.

Acontecimentos iguais a êstes, na
vida do pais, repercutem ~ontra a au
tCI:idade dcs lloderes públicos. E para ..
o Sr. M1nistro da Justiça. mineiro
ilustre. a quem ninguem pode negar
apurado espírito de brasilidade eu.
CIJr.10 fluminens(:'· e brasileiro acima
d~ tudo. apêlo. em nome da tranquill
c.ac.e da populaç2,o e das relações en
tre os Estados em questão, no sentido
de que sejar::1 tomadas medidas ur
g~ntes para svlucionar os refer:.dos
desentendimentos. Confio no Sr. M:1
nistl'o Carles Luz, porque S. Ex.a não
deixa..'"á .de colcear o lnterêsse do Bra
sil acima do seu Estado. paz é. no
momento, para nós brasileiros, a pa
lavra de ordem e o clima que o Bra
sil I'ei:lama parà seu fortalecimento e
prosperidade de seu povo. (Muito
bem; muito bem. Palmas.)

o SR. DANTAS JúNIOR - Sr.
Presidente, peço a p<:i.lavra. para apre
sentar ~ L~dic~cão.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Repr~sentante.

O SR. DANTAS Jú!';'"!OR - Se
nhor Presidente. souütei a palavra
para encaI:linhar a Mesa requeri
mento a respeito cb -para.lizaçáo das·
obras do pôrto da CldadeaeBe!!non..
tê, situada na fez d') rio Jequitinho..
nha, e que ele quando em vez sofre
cs efeitos das cnzhertes c.~5se cau..
dalcso rio. .

O govêrno fede!'al, to:nando conhe..
clmento do fato. tem mantido' ali per..
manente serviço de dragagem e de..
rcsa portuá!'ia. Entretanto, estou in
forma~-que-.íoramdad::,s ordens
no sentido de p:lr~!1Zú- '0 -referido --
serviço, ocasionando ~J.·aves prejuizos
à cidade, por ocasião das e:>.chentes,
eao erario público, que terá suas
despesas ac:-c:scidas considerãvclmente
para enfrentar a sItuação;

O D:. Eildebran.;:l';; Góes -conhece
perfeitamente o assunto, pois, quan
do Diretor do Depa_'t:lmento de Por
tos, Rios e Canais, dedicou es'p~ia1
:l~~nção às obras po:rtt.:áriasdaquela
clGade.

S.ecundando o apêlo dos habitantes
de Belmontc transmito'a V. Ex.a; Sr.
Presidente. juntar-lente com o reque
rimento, o jornal ali editado, em que
é apreciado o fato. e~pe:..aodo que o

·Govêrno Federal ar>;.~:.-m.ine·as pro
"id5ncias necessárias l;. urgéntes. pa..
ra o prosseguimento ds.s obras.

Aproveitando o en~ejo de me .en..
contrar na .tribun13. vou apresentar
outro dccu:nent.:1, ca~a ser encami
nhado à Grande ·C::·'Illssão. Trata
se de um :napa core o orçmne:lto de
todos os municipil.ls de Estado d:1.
Bahia. para 194.6, c('ntendo a discri
mtnação àe todos os i:npostos'-

Verifica-se,. por es..<:;~ mapa·, que ,. o
impôsio que mais Sf- espera arreca
dar é· o de Indúst!"i~.s e Profissões,
orr;ado em Cr$ 9.(Ill·~.128.00, sego.lin
do-se o de exploraçac- agrícola -e in..
dustrial, cem Cr$ 6.3b6.571,OO; o de
llcenças com Cr$ 5.;JR<s 138.70; o pre
d13l, com Cr$· 2.303.úõl,OO; o terri..
-teria!. com Or$ 92 .~48.00, além de
outros de menor monta.

Vê-se que os mUll:.crpics do Estado
da Bahia, no tcca.!1te à arrecadação.
poõeráo ser classificcdos da seguinte
maneira:
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4. com renda ~up.~rio!"" a C:'$ .
1.500. 000,.(10. estan~o à frente o mu
nicípio d~ ilhéus. o que mais rende;

9 COr.:1 renda de Cr$ 500.000.00 a
Cr$ eao.COQ,OO;

16 com renda de C~"$ 300.000,00 a
c1'$ <180.COQ,f10~

82 com repda. de Cl":;l 100.000,00 3
Cr$ 280.000.00Q;

32 com relida de ......;5 50.000,00 a
Cr$ 98.000,00; e, finalmente, 6 com
renda ini::::rio1' a Cr$ ~O.OOO,OO, sendo
que o Município dt.: PliL"'ru'..s de :wront~

Alto proporciona. a ~(;nor arrecada·
ção, Cr$ 30.000.00.

Dispenso-me àe :a7él' outras con
siderações sõbre o 8.,c;.sunto, pois :lez·
ta Cas~ já se tem ().~t() e r:::::iito mui
tas v~zes o que é a penúria dos muni
cipios ào Brasil, p:J.!lclpalI::lCllte nos
Estados do Norte, que estão precisan
do d.o a.mparo da ~~..;embléia a fim
de que po.s,sam atinr:;~r suas !inalida- .
des, satisfa~~endo os ':;i-rviços mais ur
gentes e as necessld~1d.es da popula
ção.

Encaminl1n.ndo 6. ?/ics:t o mapa.
peço a V. Ex.'!., Sr. Presidente, se
digne de -o remeter :i Comissão dos
37. para ql;.e o aprC':l~. e lhe dG o va
lor realmente i.11Bredao.

Tenho dito. (Muito bem; muito
bem.)

O orador en'Vi~ à Mesa a se
guinte:

nroICA'ÇÃo N.o 171, DE 1946"

Sugere ao Poder Executivo o
'Prosseguimento das obras de de
jesa· da Cidade de Belmonte con
tra os efeitos das enchentes do
T~ Jequitinhonha.

Requeremos que a Assembléia Cons
.tltuinte, por intermédio do seu ilus
tre Presic.ente, interceda junto ao Ex
celentissimo $1' • Ministro da Viação
e Obras Públicas, no sentido do pros
seguimento das "obras de defesa dn.
cidade de Belmonte, contl'a os efeitos
das enchentes do rio JequitInhonha.

Justificação "

Belmont.e, situada na foz do Jequi
tinhonha. - sofre freqüentemente os
efeitos das enchentes dêsse caudaloso
rio, o que tem causado incalculáveis
prejuízos à· laboriosa· população des
sa velha e adiantada cidade baitma.

VáriaS obras têm sido planejadas e
executadas no sentido da proteção de
Belmonte contra a invasão da.":o águas

c.o referião rio, tcJdas elas, infelizmen
te, sem resultado satisfatório.

. Agora, porém, quando precisamen
te a nova orientação imprimida aos
~erviço:; já. demOl~strava a eficiência
dos traballlC's realiza"dos. cem solidez
e segurança, eis q~e são determin....;jas
ordens ele pars.lisação dêss~s.mesmos
serviços,

Ignoramos quais as razõ~s que le·
va:am. o Poder Público a tomar tão
ia.mentt.vel r.1edid:t, mas, fôssem ounJs
fó::.sem 03 motivos da resoluçao do""Go
v~rno Federal, o desacêrto é evidente,
sob qualquer prisma que se o cnccre.

Paralisarem-::;e as obras na situação
em que se encor..traID., ser:i, de um
lado. deixar a cidade b::dalla na imi
nénci3. da destruição de grande parte
de sua área; e rcprcs~nt::t, de outra.
banda, mais um ônuS pesado para os
cofre.::. da Nação, com a :retomacia dos
sen'iças após as conseqüências dano
sas de mais outras enchente::;. "

Dai o presente requerimento qUe,
estamos certos, contará com o apoio
tios 1..05::;05 dignos pares.
. 11.io, em Assembléia Constituinte,
8 de julho de 194.6. - Dantas Júnior .
- Hermes Lima. - Manoel Novaes.
- Rui Santos. - OtcÍvio Mangabei-
ra. ,- Joã.o Mendes. - Aloysio de
Carvalho. - Nestor Dua.rte. -. 
Ca..ZOs MarigheUa. - JuraC1J Maga
lhães. - E"lmápio de Queiroz. 
Frões da llIota. - Vieira de :Melo. 
Negreiro FaLcão. - Régis pacheco.
- ALOYSio de Castro. - Renato
Aleixo. - ~Lauro de Freitas. - Luí..'1
Viana.' - Rafael Cincurá. - Alben-
co Fraga. " "

BOLETIM OFICIAL

Municíuio de Belmonte
Estãdo da Bahia

Ano 22~56 da República. - Belmon
te sábado, 22 "-de junho de 194.6.
123 da Independência - N.o 432.

PARALIZAÇÃO DAS OEnAS DO PÔRTO

Ecêou de forma a mais de~anima
dora. notIcia. de que, por ordem ás.
chefia do 10.0 Distrito de Fiscaliza
ção, :seriam para.lizadus as obras Q.,,:e
se estão realizando contínua e efícl
entemente, no plano de defesa portu
âria de nossa cidade,

Ouvida a autOl'lzada palavra do Se
nhor Edgard Lustosa. encarregado das
respectivas obras, atualmente excuta
das 'e orients.da.s no sentido de eficl-
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ência, como jamais se constatou em.
nenhuma ouu-a época. das muitas em.
Que o govêrno federal tem invertido

. rabulos3S somas, atacando já o céle~
J:)re caso Jequit~onhense, tivemos a
confirmação da notícia, que resulta de
fato de 11.:\0 terem sido ate..'1.didos OS
pedidos de reforço de verba insistente
mente dirigi·ios pelo Engen11ciro Paula;
P. Queiroz. Chefe do 10.0 Distrito, ao
Departamento N3..Ciona,l de Portos; Rios
e C~nais.

B de lamentar-se, e profundamente,
que tal venha acometer' o intricado
problema. do nosso rio, já agora, quan
do sentir:lcs, pela. vez primeirâ, que se
proce:::s9.m recurscs promissores. em
defesa de nOSS:1 cid~de e uarte de nos-
sa município. -

O plano completo para a defesa da
cidade de Belmonte consta de 7 es
pigões "e do revestimento da ln2.rzem
onde se acham êles en.,,<>-astados. Até
o momento :foi executado o revesti
me:rto qU:lse total da margem acim~

referida. estando ouase concluídos
os principais espigões· e os demais bem
adeantudos, com exceção dos dois pri
meiros de montante, que estavam em
rn:epa:.-<:.tivos para serem iniciados.

'Cem ,~s cheias próxim2s passadas
jâ se verificou assoreamentos a mon-'
~te e jusante dos espigões, o que
vem constatar a eficâcia da obra. En
tretanto, mister se faz mencionar que
aquelas cheius foram relativamente
bem pequenas em relação às anterio
res que tem expel'iment.z.do esta ci
da.d~, r:lzão pela qua1 as obJ;as em
apr~ço, sem 3. sua conclusio. não po
d~rao oferecer completa garantia, não
so ao ~cai? de concreto armado, cuja
extensao e de 850 metros como tam
~êm ao barra."'lCC a "J;D.ontante" que
e. de natureza puramente aluvion2.ria,
v:,ndo assim a inspirar cuidados. caso
na~ ~e prccesse o prolongamento dos
esp:.goes.

~stes espigões têm por finalidade
afastar as correntes da marv.em cude
s: a~ham êles ~ngastados, 0<>que vem
p.otege:.- o enr3.1.zam~nto do cais, única.
tiefesa da cidade de Belmonte,

A paralização da3 obras na al\.11r3.
em que estão, para serem' reiniciadas
no próximo ano, após as cheias. pode~
rã trazer enormes prejuízos de vez
que, não estando completas' poderão
desa!)2.:recer. caso não ten.l-ta~os a SOr
te de contar com uma cheia de pe
que~ proporções,

,Estamos, portanto, eIX1 face, a um
terrivel dilema: ou o Govêrno Federal

elastecendo o seu já. enorme bene
plácito, fará continuarem a.s obras,
até aqui eficientemente desenvolvidas,
com o imediato resultado da c.efesa de
n03sa Belmonte; ou, se paralisadas
agora, veremos a derrocada do tanto
já feito, ze u:na enchente como a de
1944 arremeter suas resultantes ero
sões.. E então, para o próximo ano"
não terá o Govêrno que concluir tais
obras, mas sim e incondicionalmente
recomeça-las, com o avultado prejuizo
dos dinheiros aplleados, e a enorme
perda do' nosso patrinlônio-,teritm:ial.

Na esperança justa ae ser consegui
da 3. atenção do Departamento Nacio
nal de Portos, Rios e Canais, para
com tiio sob~ranos motivos, que exi.

. -gem não sejam paralisadas as obras'
referidas. a Prefeitura Municipal, hou
ve por bem telegrafar aos preclaros
dirigentes daquele Departamento. pon
derando-prementes -argumentos LO sen..
tido da contmua;çfro da defesa de nos
s~ Cidade. Também o povo'· em·-gera.L
~ep!'esentado por tôdas as classes 50..
ciais produtoras está preparando uma
bem consubstanciada exposição ao Se..
nhor Ministro da Viação, em forma,
de oportuno reclamo, ,que traduz os
anseigs de nossos Municípios, na es..
per3,nça Justa de merecer atenções.

O SR. JURAor M...~GALHAES 
Sr, Presidente, peço a palavra, pela
ordem. . . -

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa·
lavra o nobre Rcpl'esentante.

O SR. J'"u"'RACI :UAGALHAES 
<Pela. ordem) - 51'. Presidente, en
tre os i::.úmeros organismos estatais,
psx3.-estatais, autárquicoS e asseme
L'lados, que proliferaram no chamado
Estado Novo - que nasceu velho pa.
ra morrer carcomido - conta-se 3. /
FU!ldação Getúlio Vargas. Proveio de
u..--na sugestão do ilustre Dr. Luís Sl...
mões Lopes, então' Presidente do
D.ASP. Continha..se no Ofício núme
ro 1.796, de 4 de julho de' 1944. que
deu origem ao Decreto-lei n.o ~. 6930
de 14 do mesmo mes e ano, auton
z::l.lldo-lhe a criação.

O referido Dr. Luis Simões Lopes
foi nomeado Representante do Go~

vt:rno 'Federal nos atos de. constitui..
ção da entidaàe. Ainda S.S.• p~la,
Portm:ia n.O 865, de 22 de julho de'

.1e~-4, designou uma Comissão, psra.
escolher a fórma e dar pe.rsonallda~e
jurídica. à institUição,

Ainda e sempre S ,S, nomeou os'
componentes da Comissão de Reda-
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ção dos EsÚltutos que, por sugestio
de S. 5 .• foram aprovados pela Porta
ria n.O 9.507, de 19 de ·outubro de
1~<14. do Ministro da Justiça.

Escolhida ~ fo:nu jurídica da Fun
dação, com pen:o:laliClc.dz de direito
pnvc.do. foi lavrada a escritura de
constituiçã.o. onêle os instituidores, por
unã.nimidade, como era de bom tom
nM deliberações do Estado Novo. re
solveram dar à Fundaç*-o o nome ta
lismã de Getúlio Vergas.

Os instituidores constituem a as
~cmbléia geral, órgão dito soberano;
mas U~ simples golpe de vist:l sôbre
a lista de seus ccmponentes mostra
rá a indcpe!ldênc~ àe que dispu
nham. f:::.ce :i. onipotência daspeana. '

Pelo a:-t. 13 cos Est:::.tutos, cabià a
~ Assemb!eia Geral 3. eleiç5.ú do
Presidente, pelo prazo de 8 anos com
direito de reeleição. •

O Sr. Rui Santos - Curto prazo.
O SR. JURA0! MAGALHAES 

Para êles os prazos sempre são curtos.
E o Preside:lte eleito. por cotnci

dência, foi o mesmo Sr. Dr. Luís
Simões Lopes._

Acontece, Sr. ?r(;Sidente. gue hou
ve o 29 de outubro. O direito de di
verg'..r principiou a reimplantar-sc no
Brasil. Os estudiosos brasileiros co
meçaram a ou"ir o eco da fecunda
e.tiv~dnde d:! Fundação. que fugia de
i:;r um DASP .particular pz.ra se
transformar num centro de Estudos
de In7cstigaçées. de alta cultura dé
que ·to.nto co.rece o Brasil. '

O acerv~ de trabalhos já. publica';'
dos, em obediência às diretrizes do
eminente brasileiro, Lino Leal de S:.i
Pereira, redigidas em colaboração com
outros expoentes da cultura nc.cio:nal.
revela um sentido cultural tão útil
à expansllo técnico- científica de Sra
sil, que seria criminoso cortar-Ll}e o
vôo al~nciro, para trazer 3. Funda
ção ao terreno sá!a1'o de uma vida
burocrática e improdutiva. Mas as
shn não pensa o mesmíssimo Dl'. Luís
Simões Lopes, cujo nome refiro sem
quebr.a da. es~..ma ·pessoal. que, e.s
cudado na fôrça ditatorial que lhe
atribuem os Estatutos gerados à ima
gem e semelhança do Estado Novo. e
já de volta. da sua vilegiatura no Sul,
pretende anular as possibilidades de
invcsti~ção científica da Fundação.
para trazê-la Co câmara. de tortu..~ Cio
DOVO Dasp. Eclodiu.:iSSiIn, o cllssi
dio inevitivel enne os técnicos e cien
tistas de um laCio e o Presidente da.
Fundação. e :lo mentalidade dltatoria-

lista de outro. muito embora a orien
taçio seguida pelo clli'etcr executivo
tivc.sse sido DprOVaC:l. pelo Conselhe
D~retor, Conselho Curador e Assem.
bléi:l Ger~l di! Pundação. exn.t:lmen
te nos térmos dos Esta.tutos.

Ditas estas palavras como justifiea
ç~o, S1". Presidente. formulo o se
gu:'nte l'eqcerimento:

F.EQUEI'~"':O

N.O 272, de 1946

So!icita infarmações do Poder
Ex:!cutivo sõbre as medidas toma
das, ou por tomC!.TJ a fim de se Te
solver o dissià:io que se vcr'f/ico7J,
entre o Dr. Luis Simões Lopes~

Presidente da Fundacão Getúlio
Vargas, e o corpo técnÚ:o-cientíjico
da referida instit'.:.içéw.

Requ~iro que, de acôrc.o Cl.nn o ~ 5.°
do art. 61, do Regimento, se solici
te ao Poder Executivo i~lfcrmacões no
sentido de ser esta P...ssemhléia· c~cla
recida sôbre as medidas que tomou. ou
irá toma:, atravé.5 do seu represen
tante junta à. Pun~2.ç2.o Getúlio Var
g::;?, çara resolver o dis3idio que se ve
;r1I1COU entre o seu Pre3idente, Doutor
Luis Simões Lopes, e o ·:orpo técni::o
cientifico daquela instituição, a fim de

. salvaguardar interê.sse3 n:lcíOllais, quer
de ardeM: cultural, quer de ordem te=:
nica..

Sala das Sessões, ·8 de julho de 1945.
- Juracy JltlaaaZhães.

E:ao que tinha a dize:!', oSr. P!.'esi
dente. (1Yluito b~m; m::.t.~to 'bem. P...!
1Juzs.)

O SR. OAFf:: F:tLS:O - 51'. P:-esi
de::lte, l'-eço a p~2aorra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tetr:. a 'Oa-
lavra o nobre Representant.e. .

O SE. CA..TilE' FILHO (Pela ordem)
- S=:. Presiàente, d-es-ejo suscitar uma.
questfro de _demo

O Regimento Interno, em seu artigo
28, dis;Jõe:

~'Encerrada a discussão do pro-
.jeto, ~e!':í. êst~, com as emendas.
envi-ado 2. Comissão da Constttui
ção. para interpor parecer dentro
do prazo, improrrogável, à~ quinze
dias. "

O artigo seguinte diz:

"Findo êste pra.zo.-o Presidente
da Assembléia dará. com ou sem.
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p~recer, pa:'a a ol"dcm do dia, se~

guinte, a votação, sem discussão,
d<l p:-ojeto de Constituição e res~

pectivs.s emendas.•. " -
Encerrn.do o pr~zo à.~ discu.::is3.1) do

projeto, -V. Ex.a, Sr. Presidente. anun~
dou que as emer..das com o p!'oje~o

~e!'ia r.1 !'ernetidos ê. Cctniss:lo tia Cons~
tituiç~.o, pa:a que ne~se prazo cla'Jo
raS~2 o parecer.

Minha questão de ordem visa a se
gUinte indagação: Desàe quan:io está.
correndo êsse prazo improrrogivel d~

quinze dias?
Não m~ p3.!'ec~, Sr. Pres1dcn ~~ d~Ya

ser êle conts.do auto;nát.!~.;:m~'te com
o encerramento da discus~ão. c, sim,
da c~ta em qUe a Mesa rêmetcU à
grande- Comis~ão as emendas e o pro
jeto.

Não ~e s..ba tamb-êm se ,3. entrega
dêsse p:-azo é por dias 0:1 por sessõ<:s.

Assim, a minha questão de ordem
~..sa dar ao p!enârio. at:"a:vés a pala~

VIiI. autorizada e competente da Mesa,
conhecimento do começo e término do
referido prazo.

Esta questão, Sr. Presidente, como
,outras qu~ tenho levantado nesta

Casa, são o resultado do sentimento
do povo brasileiro. reclamando da sua.
Assembléia a Constituição. Foi ado
tado o critério, quando da elabora
ção do nosso Rt-e:;;imento, de prazo-.
curto. limitado. para que, em breve
período, o Bra.sil pudesse ter a S'J.tl
Carta- Magna. ll.V1"9.ndo~se da ditad~
ra, que ai está, do regime àe decretos
leis. que. creib eu, está fazendo tanto'
mal ao nosso pais CQmo o tão malf.s.
dado regime do Estado Novo. Clt!uito
'gem; muito bem.) .

O SR. PRESIDID.!"TE - De'70 m.-
formar ao nobre Representant2 q'l~, .
ce fato. o pr:lZO não pode se! conta-
do materialmente, de acôrdo com a
letra. fria da lei. :t::sse prazo começam.
a ser contado do dia em jJ.ue a Mesa
puder enviar as ""mendas ~ Comissão.
A Mesa náo tem poupado esforçOS
junto aos funcionârios para que elas
sejam colecionadas e distribuidcs <10S
Senhores Representan~s os avu.1s(ls e
separatas. p<lrque seria difícil tomar
conhecimento das emendas no amal
gama em que estão com o projeto e
o parecer. -Tenho insistido junto à.
Imprensa Olicial no sentido de que
envie, o que espero «orra por êstes
-três d1a.s. tôdas as emendas. publi
cadas e devidamente separadas. pOr
artigoS do projeto. Logo sejam d1s-

tribu:i-dos oe impressos e:ltre os Se
nho1"es Representantes remete-las-elo
à C<lmissão, a fim de que dê and3.~
menta aos trabalhes. Sabemos que os
men.1bros dê~s'ê ór:;ão té<.:nico têm de~

monstrado o maior devotamento e ill~
terêsse na mais rápida elaboraçã.o -de
n(lssa Carts. Magna, Estou infonnado
de que a Comissáo já. '3stá trabalhan~

do, àe. zr.odo que. eszotauo o ;l': 3.Z0,
terá seu serviço muito acteantadc,
oonfirmando, assim, sua dedicaçã.o_ à
qual temos rendido aqui as no",sus
homenagens. '

Essas, as infotm:::.çõesqüé-me cabl~
da!'. (Muito bem.) .

O SR. CA.:.~SVER.GAL - 8e
nhõr Presidente, peço a palavra, pela
orde:n.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o !lobre Rcpre~ntante.

O_SR.. CAMPOS VERGAL (Pek
orde1'Jr)--'=--Sr.- ?Iesidente, V. Exoe~
lênda houve pcr bem de:;ignar uma
comissão, composta dos Deputados
Lino ~..tachado, ~delrn.ar Rocha. Lauro
LoPes e l) humilde orador, para vi·
sit:J.r dois colegs,g nossos, vitimas de
um desastre de automOl..el. A comis~
sáo esteve coItL o nossocolega,- 00
mandant-e, Coelhu Rodrigues. no Hos,
pital do Arsenal de Marinha,. na Ilha.
das Cobra~. t: com o Deputado Padre
Walfredo Gurge:, no Hospital de São
José. Manifestamos nossa mágua pela
ocorrência ~ pusemos à- cüsposiçãQ de
SS. Exc1as. nossa boa "rontade em ..
scnri~los. Felizmente. os ferimentos
recebidos pelo llustre Deputado5e
nb.or Walfredo Gurgel são de .natu~
reza leve, em -vL"'tude do que podere
mos ter a satisfação de contâ-lo entre
nós nest€a 10 ou 12 dias. Tal não se
deu com ~ Comandante Coelho Rodri~
gu~s,--visto que seu ferimento foi gra
ve e não pod~remos contar com aquê-
le grande batalh.ador senão depois de

,decorridos 60 dias.~

Sr. PreSIdente. correlacionado com
êsié aco:1tecim:mto, o Comandante
Coelho Rodrlgu~-:s recebeu do povo de
Cachoeiras de It&pem.er1m telegrama

.. subscrito per mais de duas mil pe64
soas, -o qual passarei a ler. encam1~

Dhando~o -depois às mãos de V. ~.a:

'4A noticia da dolorOSÍSSima. ocor
rência chocou profundamente Ca~
choeiro de ltapemerim. Sua che
gada era agua!'dada grande en
tusiasmo civico de nosso povo an
sioso pt;.!"a prestar as justas home
nagem ao em1nente brasileiro que
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o 8:1,. P2:22ID~:;:~~Z - L::11'l~)rO ao
nobre DC'at.~~o e<:t:::.r lindo o tcmDo'
de que dispUI.ha. .

a t~JJ.l. Coo Dr Ct~vlo Iv:;:.~i.rr.. c: t.:~,. ci ~
GOY~l"110 de 2ul"{;... líUCa.!i(.i.'.J ~1. SU~ i':~"r1t~

:~~~ ,~:.l~~:;:~.1te., ~:'l::~O. ~_~O?~~~~:_ .:;~ ~i~~;..rLÜr
.l.\A._:~~.,_1.:"..... .;:, EIo.1.'!"..,;..~a.:.. ,J.,.. T".U,J';:L,U. ..... t.SW
.c~d) ~f"C:;'i~Cu. ::;.~: a;Jsollltc. a ncccssi-
C'~r"':"I ("~ .."" "." r~J' "'r--;'''",,"'':,-, -.,.. '. ""
i-_~~.:~:~.-~:~~~ --,t"'~~ J" ~~r·/..·~·~~·~·~~ "::r·~.!2'-cL~;'~~;".t:~O
.;..:- ~ .. -'-' ... ,,","- I " ..... .L_ U <I. '" _ • .:. 'L _ -,I ~.:;. '. ~..;.,~.~.:. ... -

Ç~'...I.... ("'r() fe ~;-.'!"! do s:1:1::..~6:"io. Q~~11:::0 nQ
C c ':c?rno c:c ?~, 1'5., o 31' Sen::t~~ 01' ?l:T<l
s~~ 111~C s B:tr~i, \:3. e ~-. G'il'-,- I;C'::iO dar
n~'::u clC'~-"oi·L:'n1;o. n::o só cm~o ~~'Cu- •
t~do :::1 Gélô::C::'.ti'J, do ?S.D., c~r~10 t:tm
b6m n.:l, ~u:"l~c.~,:tC cc ~C:f'r::t::':·:~ C-c
:."':li, ~'t::J f'l.:l cl~ s. 2:..:.:1. l1~~~:''' lJc~~()::tl

!n,:::,!:~. D.:1S ~.;2-~~·2S ~1~1 qui pc:ul '2stevc
trs tJ.!1dc O(JS ~.~t0S i:'1t'2j:ê5EÇ~4) c.o Es
t~do. <.!l:·~r e~1 ofi~!o, q'U'er. aind8.~ em
tcle~~2~::"l~S, rccli'n~ou ~ ~s~e11~,Qtl prc
vi~':0:.:~:~s ,;·~:b;..~~ ~ CC~\ti!1U2.r~~o da("~~c

]C.3 8~'~·~3. !">~.f{;}=.srtlC~:C, ~!)~::s~lr d:l t!li
Ci2 tiv~,c1.~~, Ex.:: c ~~ bc~ vO:lt::.1e
ar:ui C'n:'t';:t!·:".:,~3.,·~::o fei pc::í\'·~l oh
tz.:r o P!:C~2~~U:!r.t.:l:tO: r1.3 cCl"-;St!"udo.
.As Cl"~r ''''c-s ·c"r.-{:·",·".,·,r.-: .... <:: ·--"-"c<:to.s
-.-~,~ '-',.:.;:;:_~. ;!... _.H..._~~~.~~ .~~?u:.. .I~4.t.6_ o-

J;A;~,,", .~.l!·.:.I"__ il,.O o p...rmL,s••n1·.

C atu:::.l ~nt::::'\'cntcl" nc EstJ.::~o do
P:1~5. Dr CCt;1_...t~C ~,,·:~i:-::. t~~n:;cuco

dc~curol: co mc:r.Cilí:C20 :lssunto.

o G?.. L.~.:'·::::Z!:::'A E!TT3XCOu:"rr
- Te~min:'.!'d, im=d.Iatame:ntç.

.t"1.~~:m é qt:-e, Sr. Fr~siael1t~1 C:l1 f~~1.:;

d~ fl?\rc:,<:l;,-;) Cil r-rl",dl!~CS d·~ ma:ç),
Ql'.3UC:O S. bX.:l a~iui estsve. ccnro:nn<~

·ent.l-evista d~.(;zt :1 imprc~.-Js:t do Eio e.
G.e1~o1s, :-e~~tida e!n v~.rio.s órz2c3 d~

Bel(~:;l do ?:trá, C~l~'~:~r:etl-~-e cO'~n ()
SE11:1or lv!~~1;st;,.·o Scu~~a C~r:'Jpos ,')õ~r~~

o pros~::gl:;m:l'~to c::t const:t:0~~o :1'J
EO~y:t::l cl~ Tl1.~)~rcnlc203. I171-e1!nTC~
me11tc. S. E~~.:L o Sr. ~.fin::;tl·:) lia
Edt1';:3.'::.z.o e S::.ú::·e, tor'.::.::m:~o cr:~~1i:('~

n:-?!1!O c.o justo !}:::,~H::o do c!:::,rc dl)
Governo do ?3:!·á. Cll~ 1110U 0.0 seu 1~3.

bi:le~ 0. Dir~t~r .d? Sc.rv~ço ó: E1:~;
r.hâ.l':i.a CiO II,·L:llster:o c E1~:~~O'..l cO mo
t~vo 6.a p:il'ur:>:;:;..-:-.:o. b.::~ c~r.:c 52 !~.
Vla v('!''c::t p:.r~ ::. C~:1i:lnUs.ç'::.() C:'l..1br:1..
O ens~nhêiro in:crmcu Clr~ e:d2~in ::!,

v~:-ba CC C:3 2. oe'). C}~!'\.O::; ~o ~l"";:.t

me.."1to atual -a cn1-2 n (:~:iculdn.-'!~ e~'t,,:-
••~ ,. ..... c... -.c..,~-~.; "'m,.,,.,,.:tn'''cs O"" "'11IL4t 'l::.... ....L.' ...... :... .• oL: ..... _ ... .:."_\,,;,,_ 1.._... _......... ..... '-À. w

zessem COrlt!'::'.t::r c nrcss~g1.'imen~:)
d:ls cb!':?s, d".crt n vn.r:nc;)o fc~ ore
ços atuais e a dificuldade de obt~r a
ne~2ssâ,:,i3 nl2.0 doe obra. O Sr. Mi~i.S

tro de crminou, então, que se fizesse
a ob:,a. pcr administr:.lcão e fÕSE-e aber
t3. concurr~ncia TIú"olico.. O Sr, ".:n
terV€nto:'. imedis.tarnente, ofereceu
todo o concurso do Estado e a. cola~-

Os v:'si~t:.ccs. Sl- + ?!'c~i::-:,e~~-~, ~~1·~.. 
dece::n -r::::::-G~P!1d~,~ente [ter ~.nt:~:rrl1·S
aie c.::t Con·r~~~:;5 .... , t?71t-o· ~ -}. E:~.:l -:Cl1~J)

aos seu:} ":.·t..~'~2~.. :: :8"·:;r":-2S<;~ ... t:,,~Y:t,es C23~

Ut, cclen"':::, .~~':l":mblé'~T:l (~~:[rZto cc:-;·:.-~·
muito' be;n. pOrin:!3.)

'-, .
O SR. .w-"_M3~A EIT:I'F:NCOT;:~T

Sr. .?rcsid·2nt::-, ~eço :l p::J.hvra,
pela ordcCl.

tf..o b(m sou~,~ c:.e1>.::r:.ct",,: o.::; ~:lITtn.

C!03 .)ir'2ito~ do Zs:');,:to SJ.nto
nesta':;J.m'2n:~~vc: c:ú.:st~o (e H
mitcs ;'o!'l·~~.111:;..r;'j.cs· do l:I.~:S 111.
t!mo êc cora·<io. vcr.O~; D.1ui~o sl~

ce::'05 l~':À.r:J. f;l':: C:{;:ltro C,-; i.;""~\'-e es
paco r'e f·~'''''~O r.Jç~~:l c p,.n "H 1',-,"
Sl"~ '".~ l'". ;~:~;~~.-:.. Co"";.:. ....r(~ p' ..ll· l.':--,'~rl'~'í,~

.. _ ,. ~ ~ _,"" .. (" , - ._ ',,", ~ ~__ .. ..... '-'I....

-e<::o~n(;o ~o, to<cs os (JiJ,;E;:·0.::'t~s

C:l P:i.tri;'., ~-i~ tr;.J.:.'~nil ~f~ C~1!71~rn,
que $€U nome bn1;8 G}:;nifk:a.

o s-:q,. PR~~!~3~,]T3 - Tc~ a p::.
lavra o :nG1::!'c R2pl·~se:ntant(:.

O 8R. I..!A~·:8:RA BTTT?~COT»,.'I'
(Pela cr<3cm) - 'Sr P""''''l',-l:'''"'1 ~." ""~1
~ '" - A '*.. .............. - .......... , \,.--

eias no ~"!u: proxm:o p:>.ssado. o no-
~bre d~::r:.it.8<30· '.b TJ.D.N. p~10 E.s

tado do Pará, Sr. Epílogo Campos,
que ?lh às su::u: r:us.li~8.des d::, dj~::lo

par!a:!!lent::'..T 3 c.e t:s~ó!c,,:,o com.;J-e
tente, t~\~e c::,c!'tn:lid:;:{:~ d~ 2, D::'CS~:1
tar e j~stil '~:lr m'::l rco:r~.l'::ri~ P.::lto em
qu~ (:~~r!.l :::ol~·:lt''''fcs :::"0 GC.·2!":1O F(>
dersl a l~o:1tin"'1,?-':'~O e ° té:."!1~lno c!rs
c.br~s do s:lnat..i:-fo e~ tub:'rculcsos,
cuja con"'"~"'l".. ;1;c. fe i i"'l'hda h~ cê.,....a
de 7 anõ5" ~:â Cs!;!t~í.w·d·o nêzso Ês-
taão. .

Nada ~~cn:l0 ~, 0~o~tlm~ e mtrY1ti
ca iniciativn de S: Ex.a, que' s6 tem
por .qU.:i! m-2':"Eccr. COIi1'J G'l21::ceu. o
apc!o e os :,pl:::.uzos c~J. ~03S:' b~n
C3d:!..

Sr. Presif.ente, no cc:nbat~ à terrf
vel moJtstb. ao !r2nC!~ n::-'se1o scci::t1,

, que atl.n[;~. rna~s C:J menes, citceentos
m:l b~:t.õ:!0i""(I~ c ed'i~ :::.m!31~"':J.t~
perto ce oitc~ta mil vidns. confo!"m·:;l
tem sido r::M,st!·ccIo t:lt1m~~~·ei.1t~ !!3..
cle'·a\~~'t ·\~..:::r..'O:-"!.n~:l Otl~ se ~.,.·c;n r-een
cet::ll1ào C~lr_ti::t ::t. ty~~te br::l>t1c:\. s6 te
mos um credo. só' terr.os um partido:
v credo do cem p~bl~cv c o uartido
de servir S,Q Bn.sil. Gl!uito bC7n")

Antes "(: tudo. 51' Presiaent.c, os
de nozsa bancada colocam' adma de
qu~is-qt:er dis!''2n(:ões políticas, de
quaisnuer divr:r~ên~i::ts p.:".rtidiri~s. o
1nt€::~3se 3Upr{;!r.o do PC";o. etUe aqtü
representamos e cujo tem n.os cum
pre promover.

Quero, S1'. President{l, nesta opor
tunidc:.de Que o Regimento me facl:l
ta, resz~lvar ap~nas a :ltuc:.ção do Go
vêrno do Estado no caso, quer do
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!"ação do Depurtan:::mto ce Obras ?ú,
blicz.s parou sc:'vl= ccmo íi~::.1. _

Vêem. pois, V. E."i:.:l, 8r" Preslden~e,
e os e:r:-égios <:ol~gas desta Assemblel.:t.
aue o Governo cio. Pará não tem
dei."i:~::io c.oe d:l::' ~ sua contribuição de
cidida e 1~:!trf6tic:l ao camc:lte à tu..
berculcse em nosso Escada.

Tecias pl"VCuram05 cumprir nossO)
dev:::r. a fim de qu-:? vençamos, dent:'o

•d~ noss;.3S pcss;,:,ili::;'ajes. o t~=ri"J~l

mal q'.lC hntrt.5 vid.n.s brasileiras tp.m
sa~rifj~a ão. EstBl2JOS certos. SI. Pr'~"
sidcllte. de que êsses nossos esforç(js
se:rão coroadcs, breve. de pleno êxito.

E~n c~ltra ono::tunitlatie que m-e t')l"
pro)1orc.k·!1 q dfl: virei, mais d~talhada
mente, m.Ostl'ar Q qu,~' temos f~ito ~

o ql;~ já S2 co~seg1.1iu nêss·e sentido,
podendo, c.~s~e logo, adiantar Ciue 05
indice.,:; de mortalidade" de· tu\..)ercUlosos
no E:::taõo do Pa~~" para felicida<ie e
honm r:.o::sa, vêm i"egist~ando, nos úl
tir.:os ::tnos, bixas muito anímadol"t'l.s.

Estas. S:-. Presldente. as p~laV1'as ,te
escl:lrrc:'rn~::tos e c.:e :'<:.tific~çfo d.:l
nCSSâ fir-me e ca.tc\!'ó:-ica prO~'::SS:l ~~
correspon,der à ~onfia.nça do povo pa
ra.:!::.J.se, colocanc.o acima de tudo os
seus interês~~s.

Era o que tirà3, a dizer. (Muito
bem.; mu.iic bem _ PQZma.s).

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra c senhor Cz:.rlos MarigheUa..
orzdc~' Ü1SC=1tO.

o SR. C..\RLOS h1ARIG:a:s:;;U'~ 
Sr. :t'rcsidente, l:'ealmente, estou ins
c:-it.o n::. l1Gl"a c!eW.:1.::l..õa ao .Expediente
!}~J:'a d~J~.t<2l' matérI::t constit:xcio:I:t:.
Escravo do Tt-egitJ:-ento, como j:i tenb,::l
<Uto c.qui t,tlltas vezes. não pad:;rh
dei:>:3.r de O~11]13.J:' a tribuna desta. co
lenda AsS'cmbléil, m·esmo pelos PO:J,
'cos minutos qU<e me estão "reserva
dos.

V. EX.l\ n:::.tu!"almente me garanti
rá a palRvra para a sessão de ama
nhã. q'l.:r~ndo continuarei a tecer as
considerncóes que iniciarei hoje.

Na ses.c:;ão de sexta-feira passada
proferia eu desta tribuna, em nome
da bancada elo meu partido,. um dis
curso sõbie a s~paração c~tre a Igre
ja e o Est..:1do, fazendo criticas ao
projeto constitucional, de acõrdo com
a declaração de "oto que, a respeito
do mesmo. aqu:;la bancacla havia fei"
to. esse projeto foi então considerado
reacionário. insuficiente .e de todo
falho. Por certo não vai nisso qual
quer censura: à grande COmissão, que
com tanto afinco ti'abaIhou a fim de
que, dentro dos pre.zos· do Regi..men-

to, b~fxa1=:s~ o projeto ao plenário. De
f::!.to. ~orém. h2. falhas que precisam
ser côrri'tidss, principalmente porque
êle (oge por com~leto.à realidade bra
sileii"a,

1l:sse será o teI)'la que aqui debate
rei ê:manhti. mas que desc1e já queria
t.razer ao ccnhccl~'ltnto da Casa, pro
ced~ndo à leitura de alguns telegra
mas Q~C 'mostram à. evidência não
estar o projeto de-ncõrdo-com as con·
dições em Que vivemos.

No momento em que todo o povo
necessitava de pronunciar-se a res~

peito do projeto de lD4S, para que os
Representantes da Nação pudessem
ilustrar-sf' com ~s rcc!amações· do
prolet::.tiado, dc~ camDon~es, de tod.::l
o nosso povo, verifica~se da parte dO'
"gl'Upel'[1.q_fascista que ainda,' infesta
o Govemo~ l,."1~a--sérlc..de_ ~edidas res..
tritiV2S das tibcrd::ldes públicas-
proibição COS c.omícios ·de par,tidos,
pn'::'l.dpalmente do Partido Comunis
ta, bc:n como de reuniões em recinto
f'?chaco - enfim uma série de' repre
s~.lias que não facilitam ao povo" dar

-sua opinUio ac~rca. do projeto em de-
bate. . .

Aindn. como eco das medidas arbl..
trá..'i.as tomadas por êsse " grupe1hc>
fascista, infiltrado no aparêlnQ a,?'"
minist1"ativo, hã. fatos que nos vem.
denunciados por telegramas como- 03
que peço Dermissão pa.ra ler. .

AQui temas um Q.ue nos .chega de
Joé,o J?essoa. dirigido à nossa Banca-
da: .

'1 Comunicamcs comoanhciro. de
Ill~is membros de nossa bancada
violúnto atentado praticado hoje
céluls.s locais nosso pal'tido sol
dados exército àepredandovio
lentamente lar operário vg desres
pefto [aromas e povo pt Célula
Manuel Dias Paredes vg :o-ede es
cola. prim:írin matrlcula setenta.
·alunos vg inteirnmente. dcst..-uída
l'Z mÓl'eis danificados vg bens
particula't'es, e:rtraviados pt Pro
testa.nào di:mte de Assembléia
Constituinte atentado com que
rC2ci;,ntrios tentam criar dissen
ções entre proletariado e nossas·
umvos soldados saudações comu
ni~tas Norberto Lz.cer-da Secre
târio Pol1tico".

Sr. Pr~sldente., sei que o meu tem..
po est..~ findo: também sei que estou
com a palavln ~arantida para ama·
nhã, qua...'1do continuare! a leitura dês- .
ses telegramas e, mais ainda, a.s con-



- 399

siderações que vin..~:i expenc.endo em
tôrno do Drojeto ·constitucional. Não
quero, porém, deixar a tribuna sem
assinalar o protcl'ito ela bancada do
nosso Partido contra a prisão preven
tiva dos trabalhc.dores àa Light per
tencentes à Comissão de Salário, que
ora se encontram na Casa de Deten
do e entre os qUB.is há duas mulhe
res. Otilia Smith e· Cristolana Xavier.
Isso indica, Sr. Presidente. com malS
veemência ainda, a r-trbitrnriedade do
colendo Tribunal Militar. que não po
deria atender a essa solicit~ç5.o de
UIl".a policia,· evidentemente interes
sadn: em servir à Light, comprome
tendo-se, a:sim. o referido Tribunal
diante das providências que t<:Jmou, e
que não poderiam passar aqui sem o
devido repare.

E' urr.a injustiça flagrante. Sr. Pre
sidente, porque. na realidade. não nos
encontramos sob a vigência da Lei de
Segt;.rança Nacional. Mesmo aquêles
que foram condenados ainda quando'
em vigor essa Lei, e que estiveram
deportsdos em Fernando de Noron...'1.a.
e na IL~a Grande, hoje se encontram.
aqui livres, eleitos pelo povo brasilei
ro. com a:;sento nesta Assembléia.

Essa lei é caduca, é lei morta, e,
no entanto, está sendo invocada parJ.
o aprlscn3.ment:l de paêíficos traba
lhadores, ~penas porque ousaram le
vantar sua voz contra a poderosa em
presa imperialista. pleiteando um pou
co mais' de pão para seus filhos.

Deü:o. com estas palavras. Sr. Pre
sidente, registrado formal protesto.
que de\'c· ser meditado sériamente
por tod03 os ilustr,:)s Rcpres~ntantes.

E como, natu1'2!m:mte, eontL'1uarei ~

tec~r con:::idcrações sóbre o Projeto
Constituciona.1, limito rn:nl1n.s pala
'\'1'33 a êsse protesto. pedindo a Vossa
ELa que me g::l.1..ant:\ a ;>alavra para
a . sessão de 'amaI"'..bã. (Muito bem;
~n1~ito bem. Palmas,)

o SR. PRES~""'NTE - Está finda
a hora. do Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA,.,

Comparecem mais 158· Senhores Re
presentantes:

. Particio Social Democrático

AmazODas~'

Valdemar Pedrosa.
.Cosme Ferreira.

Pará:
~agaUhãcs Barata.
Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Lameira Bittencourt.
Carlos Nogueira.
Rocha RibliS.

Maranhão:
Clodomír Cardoso.
Vitorino Freire.
Odilon Soares.
Luiz Carvalho.'
Afonso Mo.tos.

Piaui:
Renault Leite.

Ceará:
Moreira da Rocha.
Almeida Monte.

Rio Grande do Norte:
Geo::r-gino Avelino.
Dioclécio Duarte.
Josévarela.

Pernambuco:
Etelvino Lins.
,Jarbas Maranhão.
Costa Pôrt0.
Ferreira.. Lima.
Barbosa Lima.

,t\.lagoas:
Silvestre Péricles.
José Maria~

Sergipe:
Graco Cardoso.

Bahia:
Lama de Freitas.
Aloisio de Castro.
Vieira de Melo.
Eunápio de Queiroz.

Esp1rito Santo:
Henrique de Novais.
Carlos· Lindemberg.
Eurico Sales.
ViEira de Rezende.
Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.

Distrito Federal:
Jonas Correia.
José Romero.

Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Amaral Peixoto.
Eduardo Duvi...,ier•



"

-_._---~---

Get~lio Mou!':),..
Heitor Ccllet.
Acúrcio Tõrrcs.
BrÍgido TÜ10~O.

!v'libuel Coüto.

:,Iin3.s Gc::-ais:
E"'- .v';to Val'" da.r~s

J"t~~~~31fno Kubitsc11et.._
Pe"::-o Dut:-3..
IS=3.~l Pinh~iro.
Jort.o !iel'l:,iq:!~.

Ch:-j~~i::mo lIíuchado,
Aw;u.s~o Ví:;:::;~s.

Gustavo C'::p:l:nem~.

sJ.() Pauio:
Cés:n Cost:l.
Costa NGto.
José Arm:mdo.
Lone- "'""ora?, '

... "l'~ .... -"r~ ~::;.~
A~:Ll.JCl N(}.........~l.:l.
:So:lórlo Mcnteíro.

Gc:i:is:

G~~_.lD Parn.ll~os.

Gulll~er~~ ~{:J.".rier.

!i'lt..';10 Guimarães.
Rob:::to Gla2se!".
N[unh;:;z dz, J!vJ:elo.
J 0&0 Aguiar.
Ar:'i.:"...is At:lid3.

Santa .C3tarina:
Ota:;fll.1 Costa, ,
ROD8::to G:::cssemb:::.che:.

PJo G::-nn::: e do Sul:
'G::túlfo V:lrgns.
E:'11CStO D.J.~:"'i·2Ies.

GJston Z:1zo1e:-t ..
Ad.l"o~ldo Cc:;ta.

- B~·c~ha::'o· ti:). Rocha.
Tc::;dc:::liro ?cnscc:l.
Sousa Cost:\.
B:ittcncourt P--zambl1ja.'
Glicério Ah'c:;.
Mércio Tci;:eirs,.
Pedro Vzrg~ra.

Ba~·::t=d ~ima.

Unic70 D~ccrática Nacional

Ma:anhão:
Antena:::' Ba;;éia.

Piauí:

Esma.-agdo de Freitas.
José Cândido.
Adelmar Rocha.
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Ceará:
Eem Carvalho.
Fernandes Teles.
Alencar Ar:::.ripe.
Edgn.r de iU'ruda..

Rio Gr:::.nde do Norte:
PZrr~ira de _.Sousa.

?~r.1ib:J.:

Ada.lbcrto Ribsiro.
Vcrgniaud Wr.nderley.
';2::;6 Gaud:mcio.
J'o10 'úr3ulo.
Ern:.1ni Sati!'o.
Osmar Aquino.

Pernambuco:--Lima-·C;lvalcant1.
Alà~ S:::.mpaio.
~o~o C;cctas.

Ahgc:J.s:

Frdt::tS Cavalcanti.
SCI'tripe:

Eeribaldv Vieira.

B:lhl:l:

Aloi::;io c!e Cr.rvnlho,
Otávio :Mang~beira.

Luiz Viana.
Cl:;m~l1t2 ~:ta!'ian1.

Dantas JUl1Ior.
~n.facl Cincurã.
N-::stor Duarte.
AliOl:lar Baleeiro.
Jo5.o Me:n.c~s.
Alberico Fr:::.ga.

Distrito Federal:
Hermes Lima..
Jurandir Pirçs.

Rio de J'aneiro:

Romão JÚnio:-.
José Leomil.
Soares Filho,

Minas Gi;za1s:
Monteiro de Castro.
Milton C'J.mpos.

São Paulo:
PaUlo No:;ueL.--a.
Toledo Plza.

.Mato Grosso:
Ves'O:lsiano M:utins.
Dolêr de Andrade.
AgrfcoL:l de Ba..-ros.

Santa Catarina:
Tomás Fontes.



Rio Grande do Sul:
Flores da Cunha.
Osório Tuiti.

Partido Trcbalhista Brasileiro
Bahia:

Luiz Lago.
Distrito Federal:

Benjamin Farah.
-Vergas Neto.
Gur;;el do Amaral.
Segadas Viana.
Benü::io Fontenele.
Antônio Silva.

Rio de Janeiro:
Ab~lardo Mata.

São Paulo:
Guaraci Silveira.
Romeu Fiori.
Berta Condé.
Euséb:'o Rocha.

Paran2.:
Melo Braga.

Rio Grande do Sul:
Artur -Fischer.

Partido Comu.n~ta do Brasil

Pernambuco:
.Alcêdo Coutinho.

Distrito Federal:
J cão Amazonas.
Mauricio Grabois.

São Paulo.
'- -Osvaldo Pacheco.

Rio Grande do Sul:

Trüino Correia.

PartieZo Republic!'Lno

M:aranhão:
Lino JY"J.3.chado.

l?cr!l'3.mbuco:
Sous:>. Leao.

Sergipe:
Durval Cruz.
Amando Fontes.
. Minas Gerais:
Jad F1guetredo.
Daniel Carvalho.
Mário Brant.
Artur Bernardes.
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;';'aTti~o Popular S~nclicali.stc

Pará:
Deodoro Mcndcnça.

Ceará:
-,Uv:)s Linhares.
João Adeodato.

Bahia:

Tcódu!o Albuquerque.

o SR. DO:i\r.!NGOS VELASCO 
Sr. Pi.'esidentc, peço a pa.!a·,,:ra, peb.
o!'der;l.

O SR. PRESIDE}!':'E -- T(;:l1 :1 pa
lavra o nobre P..epre~c:l. tan te. -

o SR, DO~.rrNGOSVELASCO í.pel(z
oídem) ( Lê o seguinte disc-HSO)
Sr. Pl'esklente, já sabe V. E.,'í,o. que o
Conselh.o CC Justiça Milib:-, nos têr
mos do Decreto-!ei 11.° !l.07n cO:J.tra a
treve, e. -deferindo o pe-cEd.:::l do Mini~

t:!:l'io P;lcli~o, determinou prisão pre
"e~~·!'Y::l c:.e vú~ics emp~g':ldO"::i (ta Ligt!l
p.;~t2ncc~~tes :is Comissr·~s ce ;:a~:;,:-ics e

_acusr..(.c,;; de instlga~orcs da Cl~Vt: do::
31 de m~io.

Saln. tam.b~D,l, a AS3em~léla qu~ nino,
!;t:ém, p~ssc:ll:ner!te, m:1is do Que Cil,
lutou contra t.quela grev'c prc:cipitada
e 2,l1ti-demccrÚtico., o qü.c me valeu
uma camp:::.nha ele difarn~çr:.o, p:,o:no
vida preci5::U'!1~nte pelos acusxo~, em
cntr-evistas concedidas o. jor.c.3.~s co
munistQSl: -

Sou, portanto, insuspeitn }):lr:l diz-::r
ao 51". Presidente da Repúb~ic::-.. ~ aos
Srs. ConstituL'1t::.:; ou~ r..á um:l L"'1jus
tiça tremenda e um êr:'o :;r~vissim:" •
na puniç.:io daquê!cs cmpr2g;o.-dcs.

Nenhum::!. critic:l faço aDS Juizes do
Conselho de Justi~n., porqu~ êl<2s es
tão, rLncnas. aplic:lr~do no I~i existente:
mas, ,consid:::ro L"'1just3. e pcrnicio':;:l a
p:-õprh lei. Inju:;ta, po:-qu::: Clt'.3.:f!Uer
l~i que pl'::~ticamcl1t:::J pnt~~~<:h c:·:tin
:;uir () direito de greve, como ~ o caso
do Dec:-eto n,o 9.070, é um ::l.t·;ntaodo à
di:;nidrde da pessoa hU!r..~aa, C1ue es":5.
ncima do poder do Estado. ?e:,nicio~n.,

porque, sen::~o a cessação tio t;:-ab:"\.lho
um direito natural, que n~~ht:.:n:i l~i

poderá, de fato, impedir, esta, contudo,
criar:.i. m:írti:-es e provcc::-..::á u2:itações
de CO!ls;,:qü~nciasmais fune.st:ls d~ que
a próp:-ia G:-evc.

O Sr. Presidente da Repúblicn.. em
crja honestidade de p!'op6zitbs só te
nho moti\'cs pura ac!'et!it~.r,no 1:ab:ar o
citado Decreto-lei, foi mal . inspirado
pelos que n5.o conhecem o c~"pirit') de
ordem de nosses trab;1.1hadores e as
condi<:.õcs difíceis de su~ existência,



atuação e nela. confiaram - é preciso
deL-xar bem. claro que a .um cristão
repugr.a., mais do que aos próprios
comunistas, a violência inútil que es
tã.o sofrendo.

O Sr. 13enicio Fontenele - Permite
uin aparte? Desejo d:zer que ta.mbém
faço nli.."'1.has as palavras de Vossa Ex

,celência.
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mas querem det~r, pe~a violência inútil,
:10 asc~nç~o do trabo.lho na economia
vOS povos e a dos trabalhadores para.
os postos do Govêrno, como já pre
via. desde 1891, o Papa Leão xn::r e
t~m 5i:io ccu.f.i.I:m.a:io par seus suces
sores.

O Sr. Café Filho - Está pedida.
tambám, a prisão de um DeputAdo.
membro da Comissão Parlamentar.

O SR: DOMINGOS VELASCO _ O SR. DOMINGOS VELAsCO -
Por definição, sou contrário à. conces- MU1to obrigado. AliAs, tenho certeza.
~~o ~e licença para a priSáo, por moti- de que é êste -o pe12Samento de tôda a
vo político, de qualqu~r parlamentar. Comiss~o ~!l:lamentar.
Fui um vítima de semeIlla::lte injus- (Lendo): E-~---p!eclso- que ta.m.bém
tiça. ( !.-!tttto bern). O uilico Deputado se proclame, dia.nte dêsse easa concre
preso em 1936. presente nesta Casa, to. a politica preconisada pela Es
lui eu. Agom, porem, estou ·defenden- _. querda. De.mocrática. Só existe um
do os trabalhadores.

O ST. Pa:lL!o Sa.To.sate - ~ão só meio d~ evit-a:r c descontentamento de
V -f' "t' p" t b'Il1 uma classe e a sua. ida para a greve:-•.t:..x}~ OL VIlma: o alS am e o é'd • . di ~
fOi, pcrqu~, como result:l.do de tais pri- estu ar as st!as re~vm caçoes e ~ro-
sões. vieram o Estado Novo e outras . por-lhes soluço~s justas que atenoam.
misérinos. ~ SU$.S ne<:essldades. Sste mét&do

. . PI'tw.Ou_'gem na caso da. Light. Mas o
O .SR. POMINGOS VEL~SpC? _- espírita de --opressão: teima em trans-

Por ItSÇl dIgo que sou. por o.e-Lffilçao. ít;ir~a:t'. a.l~s elemeIitos;-eujo~:.d~: __...
contraorIo. prestíg10 ficou demonstrado,. em niár-:,

(Lendo): No pl'óp:-io casa da Light. tires. s.ureola~os pelo sofrimento. 8 pe.. ~,-
tem S. 'Ex.:!', o Sr. Presidente da Re- las perseguiçocs. .
;>ública. ~ prova do desacêrto daquêle Protes~o contra .isso; e, protestan~o.
Decreto. O apoio eficiente que Sua peço aoS:' ~ Pres19ente da República
Excelência deu à ,Comissão Parlamen- a l'evogaçao do Decreto n.O 9.070. pC!'
tar, P.;1"01it~u que esta, demooratica-. injusto, ant1 ...de~ccrá.tico. e pernicioso
mente, nO p=6prio seio dos trabalha- ao bem estar socm.!. (Mu;tobem. PQ,l-
dores, ven-::esse o~ agitador~Q.u~ Io- mas.) . .
ram derrotados nao somente no d:.a da O SR. RAUL PILA - Sr Pl'e..
gre'::e m.aS também. que.ndo sofl"eraJ1l o Sidente. peço a palavra. Pela. orcte.tn
repudio ua votação do dia 25 de ju- .' - •
MO. Mas, agora, ao pr.são d~es, . O SR. P.R.ES.IDf:NTE - Tem 8,

• V-2m. t:a!'~formá-los em mártires e pa.lavra a nobre Representante.
dar-lhes o extraordinário prestígío que O SR~ RAUL -PILA (pela ordem)
êles nunca _tiveram. Ningué:n duvida. Sr. ~esidente., passo às mãos de V.
de que nao hav~rá ~ unico dos Ex.a um telegrama do cidadãO Sr.
50.000 eIXlpregados da Light que negue Léon Petit. por meu intermédio diri
a gua sol:dariedade aos companheiros . gido à. Assembléia.; S· propósito da mag-
Ilresos. - 113. questão da. a.sslStênCia à. infância.

Eu mesmo, Sr. Pl'zsidente, que os ~De ftA A1 .
combati. tenazmente, -não lhes nego a ~rto egre - Deputado
minha simpatia e o meu completo Raul Pila ao:- Rio .- Perante a.
:ipoio. (ntuito bem.) a~ A.·;sembléia de que V.

Sr. f-:amiUon Nogueira. _ Faço :tn1- :Ex.. é eminente e dos mais l~git1-
nhas "5 nal'" v"as de V. ~- 8. mos representantes do pOvo, (ij,gne-

,<-. .......... '.~ • se tul\Ur em. Se!' meu prt)Cln'a-
O SR. nO!\'i!NGCS VELASCO <Len- ') dor quanto ao testemunhar pe.

do) - Lutei contra êles. por pt'ooes.. rSJ1te essa casa. a enorme decepção
sos democráticos e cristãos. enfrenum- que t17e ao temar canheeimento
do-os no próprio meio dos traba.11la-· do anteprojeto dessa constitui-
dores e vencendo-os com as armas da ção, que. elabotada numa atmos-
.Justiça. Mas agora êles são vitiJ]:l.as fera de a~ona.da.s discussões
do intoderânci.a. e da a.gress,ã.Q~ e -p~ . 1)a.rt.1~ e ~gnss\vos entreve-
que não haja a me1lor dúvida, na ros de revides personaltsttcos. ou-
ment.e de todos (\S empregados da tro' resultado não poder1a apre-
Light que testemu:lhaI'am a minba. sentar senão o exato reflexo do

i-D
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ambiente tümultuál'io em que foi
gerada. ~ la.!nentável que os
Senhores Gonstituíntes se hajam
olvidado de que s. -Constituição
não é mais do que o alicerce bá
sico em que repousa tôda. a es
trutura politica do Estado - Na-
ção, pelo que seus pr~itos não
se permitem ir além das outor
gas radicais, cujas desinências se
manifestarão, mais tarde, através
legislação ordinária que, por isso
mesmo, não tem oportunidade na
lei orgànica - tal, porém, não
aconteceu. pois, que b ante-pro
jeto submetido à crítica das íns
tituiçóe5 mais se aproxima de um
magnífico kaleidoscópio em que
assuntos imediatos de máxima
austeridad.e- básica se simetrizam
com os. enx~rtos de preocupações
te.r.ciá.l"ias, numa policromia de
futUidades, para. não me referir
aos pleonasmos, de legislaçã.o e à
precaridade redatotial de múlti
plos incisos que se acusam em dé-
bitos alarmantes 'para com as .
mais elementares regras' grama
ticais enquanto a humanidade se
vem regendo atra:vés dos séculos
pela. imutável carta magna que
há milênios lhe outorgou o cria
dor ntravés duas pedras com ape
nas ,10 artigos que não somam 20
linhas e consubstanciam. o sUPt"'"J.
sumo de magistral sabedoria. ante
projeto da Quarta. Constituição
Brasileira. se alonga numa desen
freada corrida. de 197 artigos e
mais de 500 incisos e parágrafos
ganhando -longe sôbre as cartas
anteriores pela enormidade do seu
tamanho e a precaridade da. sua
essência - onde, porém, me in
surjo e .me :revolto é no verificar
a negligência qua.nto aos assun-

, ,tos pertinentes à famOia. e o cri
minoso esbu-lho do c:llreito da cri-

r ança, cujo ,respectivo. cá.pftulo na.
ConstttuJção de 37 representava,
)'.)OSS1velmente. o mais aquilatado
di.am.an~e batelado nas areias do
garlmpO do Estado Novo e que.
1>or semelhante excepcional razão.
deveria transferir-se ao novo es
tatuto com ainda melhQr engaste
desta 'Sorte observa-se para
doxal circunstância pela. qual no

, exato momento em que se promo
ve a campanha nacionaJ. no sen
tido de se resgatar o· débito da
socied.ade para com s. infância.
que, no Brasil, tem vivido pràti·
camente em relativo abandono,

pretende se instituir uma nova
constituição em q:le os próprios
representantes do povo deix:a:m.
êles mesmos, a infância totalmen.
te abandonada. e ainda lhe esbu
lham os parcos direitos que na.
constituição anterior já havia.
conqUistado. E' contra semelhan
te fraude ao inalienável direito da
criança, que me dirijo a V. Ex.a.
para que se digne verberar peran
te essa augusta Assemblêia a ve.e
mênc1a de minha. má.~a, indig
nação e do meu mais' solene pro
testo•.bem como sentenciar minha
advertência no intUito de que,
ainda em tempo, seja compéi.lZ~~:;
êsse débito com. juros de alta
uzura, uma vez que reside, pre
cisamente, na infância de hoje
tOda a envergadura daquela so
ciedade melhor em pró1 cujo
advento nos encontramos irma
nados em. lutas perigosas.. q12e
tanto vêm amargurando o ocaso
dos nossos dias. - Uma vez que
outros se olvidaram,' queira V.
Ex. llo cumprir a magnitude do
vosso mandato. promovendo a ins
tauração constitucional do direito
da.cr,iança, como ca,pit?lo especial.
obJetlvando, com priendade, o as
pecto d-o seu clima evolutivo de
ordem moral, por forma a que se
garanta. através a infância. a
gradativa reabilitação das auste
deuies que plasmam a inflexibili-.
dade do -caráter e fixam os co
mesinhas pr'..ncípios da dignida
de. CUjas conscientes peculiarida
des se tornam imperiosas para.
futura contraposiG-ão à sociedade
m.oralmente aviltada. e dissol
vente em. que vivemos. e por
cuja. reforma restauradoura .nos
empenhamos -em luta ãecisiva.
que Deus vos estimule o má.-

x:i.mo. talento de argumentação na
convmcente advocacia de tamanha
rele"'ância, pois que é urgente e
de capital importância a vitória
desta jonmda se quisermos. de fato
e efeito. garantir, para benefíc10
do pais e proveito da huma.I:J.
nade. ~..sa nova gei-ação ·de ho
mens moral e espiritualmente li
vres e de bons costumes que. no
futuro. há. de comtituir uma so
ciedade severs. • aOB cUtâ.mes da

- honra. do direito e dn justiça, em
base fraternal do ll1utuo respeito
com que os homens se digni
ficam":" n~~ - se V'. Ex. a pa
trocinar êste assunto com o en-
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tusiasmo cívico dos libertad<>res e
o eSl'ír1to público peculiar àque,
les que têm noção das responsa
bilidades. e tenha' V. Ex,a por
a.bsoluta certeza haver correspOn
dido ao 'l'osso mandatú. empenhan~
do-se pela bataL"'la mais dignifi
cante de quantas outras pelas
quais se batem os que brasilica
Incute lutam "pro Brasilia fiant
enmia"! cordiais saudações, Léon
Petit••

O SR. PRESrD:;:~.tE - Há sôbre
n mesa os deis ·seg"llULc.S l'2q:lerímen
tcs, que vou su"ometer à votação:

I'':;Q~ZJIME1·....ro
Requeremos à Egreg1.a Assembléia

N'acio~..l -Constituinte u:n voto d~
pe:;:tr pelo f::lt:c!:i!'?~.c.tc, ocorrido há
pouco. de Dr. Thci.:"TZ Gue:-rciro de
Castro, <.ntitio Pro':: ~t~cl da Faculc1a~
de dJ Oli'c;;ito da B;;..p..ia. de que foi
um do3 f~ja~G~e5 e granêe a~vo~a

cIo ~~~t~cla 'E:;;t~d.o •.

F...io. 8 ele jull1ü de 19413. - Pinto
Alci:ro. - Lauro ~ief.'ta.<;. - Nestor
Ducrte. - Jurccy Moualhãcs, - Rui
Sa::-:.tcs. - !'.1,,-r.oCZ ::'ú"t'aes. 'Nc
grcires F::rlcão. - Eu.nápio de Quei
roz. - FTÓ~S tla 1IrC'~a - Vfeira de
MeZo, - .P..cgis Pc~neco. - Aloisio
de C'l.2tro. - .~?cisio de· Ca.rvalho, .:....
Hr:.f/O Car:i.eLro. - A,'ot'rico Fraga 
AliOTiu;:r Er::f"J:?iro. - Clemente ;.ta
rfani. - Dantas Júnior.

REQm:~TO

Iúqucranos ~ (ri.~~"çáO de u:n vo'<.o
ele I:i"ofu::.d:) 9c::;:lr J,w!c. falecimento,
ocorrido ~ntc-ont.em. r.;rn Salvador, do
Conse1l1eiro Ant6n1!'. .!osé Seabra.
trr.di~iol:al ~16õ.lra no.' meios soci:lis
~oliL~~o::; e cult~:'ais OJo Bahia.

Rio. 3 de jUl!1o de lt:l4G. - Pinto
/.lcizo. - 'F;eir~ ~ l.le70. -' Regis
Pacheco. - AZoÍSi~ r.l: Castro,
F)'óes t:,!l l"reta.. - r:cqreiros Falcão.
- E:.:::té.p:.J de Ql!~i?"o~_ - Dantas
J'1lnior. - JU,TaC-t Maqu7izões. - ·Ma
neeL Ncr.:c.cs. - ;;,=sfcr Du.me.
La.!:i"o c.e Freitc!:. -. ';Zoísi~ de Car
"l;alho. - .I~!TJ:'!iicO Froya. - AZiomar
Baleeiro. - Clemente Mariani.

O SR. 'ALOíSIO DE CASTRO 
Sr. Presidente. peço a palavra. para
encatrJ.r..h3.r a votação do segund#) l'e~

querimento.
O SR. PRESIDID\'fTE - Tem J. 1'30·

lavra o nobr~ Representante.

o SR. }o~OlS!O DE CP..$TRO 
Sr. P::esic.e~te. Srs. CO!lstitU1ntes, a
bancatia C.O ?2:-tido Sockl Democrá
tico da Eahia. aliada ã União P~mo
crática Nacio!: 3.1, oferccc:u à considc
raç;:o 'Ctn AS~c!:lbléia o requerimento
que ~~2.ba de Er:r lido.

A Bahia acha-~e. CJ.esde ontem. en
volvida num ambi~'nte de tl'istez:l..
constc:TI?ç:lo e luto. nelo desunareci
mento elo ,Co~~s;;t1ei::ô Antônio' José
Seab:-a.

Figura de reai.:l:elêvo, pelo seus do
tes intE.!ectu~is. ino:-:ns- e--ci"/iccs. o
extir.to rep!'es~r..t9.va be=n um cio::;' pa
dr6~s de honradez. € curtu~':l da nossa.
terra. (l1fuito ber.t). Iniciando a vida
na csrrel!"a da m~Z'ist:::l.tu!'a.~ au~ se!'·
viu com raro tlevotam.ih1to.' ~Ol4l o
maior espírito ele dedicação à causa
da justiça, passou, a certa 'lltUTl'l. da
e:'>:~st~ncia p:e-~ioso.. à política e à nd·
mi::li.s.traçi.o c.laque-l-2 Estaci.o, oC':upan
do, r:rimt1rmnent.e., .. u.."11a àas cj.:1ciras
ÕO Trib1.uJal de Contas e.'o~-;JCliS:-1'Or-
mais ce uma V'::z. 25 Secretsr':':)') aa
PclíC~:l e do Tesouro .

Em tOCloS esses eJevados posws. o
ihtstr€ ba~ano que cntem desap:uccE.U
deixou traços indeléveis de .;,ua p!:rso
naliê.ade. do.r.do aos s~rviyos 'P;1b'~.eos

cl'i~rhçüo aci:na ~os inter&sses pes
s0215 e p!l.rtidários to procurando ~em

pre sen'ir ~ sua' gloriosa terra.
For êsse mctl\'o. Cr, Pre~irlen~('. a

bW~ail2. do P:::-tido Democrático. como
a ,... União ~mocrátíca NRcicnal.
c '. os representantes também ~ubscre
vem o requerimento. sentiu-se .n<> de~

v~r de oi-erec~-lo :i. ::!.nreci!1cs..o da As~

semhl~!~. certa de oue. co:ntm~ando
neis mcs=nos sentimentos que nos íns
pir:lI!l. ° plenário aprov2.!":5. a home!'l3.
ger.l à. rn~m6!'i:l êo CO':lselhel't'o Antõ
Jc~é S~b!'a. (lvluito ber.:•.muito bem.)

O SR. DAJ.~TAS J"UlII'JOR .- Sr•.
l?re~id~r.te. peço a p~lavr:l. f.!9.!'~ en
caminhar a votação elo mesmo reque
rimento.

O SR. PRESIDENTE - T~in a pa
l:;",o:a o nobre R2p:resent:mte.

O SR. DANTAS JúNIOR - 81'.
Presidente. meu distinto colega' e pre
sado 3'!nlgO, De!Juta.co Aloi~io de Cas~
tro. justificou JJ requerimento de. 1n~
serção na ato. de um ,'oto ~ p,::s?r 1'eIo
falecimento do Conselheiro Antônio
José ser:.bra. ...

Na qualid:::.de de representante da
mesma zona do Esbdo d!:. '3allia onde
nasceu o homen~zeado. e l~v:::..ndo em
cO!lside:ação :r..ão só os h-;os de :;mce-
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ra am~dc que havia entre nós, vin
dos, desde cs nossos ance;5t!'a~s. ~{'m

:l mir..ima solt~ção d.e CO~tl!lUid:ldn.. co
rno também levando em 0'):1 t.t ús r2I~
vantes serviços p~estados pelQ eminé:~
te magisl~rado no minha te:::"a. cumTJrc
me. 'Igualmente, o dever de justificar
oralmer.te êsse requ:Jrimento, a qll:l
anús :l minh3 assinatura

. ~ O Co~selheiro Scabra era um d.~ses
homens que gozavam, justarnentc:, cIto
conceito c1~ seus patrícios. ~orql~e em
todos os C3.!"f.':OS (lue ::x::rc:~, de::;c:\~ a
PrO!tlot::>=in. Pública à j"'GiC::.t~l'~, C~

mo !'.Hnistro do Tribu:1~l de ;:;Ci:::t:lS,
Secr€:túrio da Policia e S~p;t1rJ.l1ça. 5~~
cretáno tia Paz::mda. Prcsir3c:1t,.; de
Conselho Adm!ni~trati.....o e out:-os pos
tos Que ocupon, sempre agiu r.:oml'l.o
nestidE:.de. critér!o e lc~là.,,"(le,

S!:". Prcsü!ente, manifesnu:.ci.o meu
.profundo pesar pela perd? í!1te ri. Bn.
hia ac:::.ba C:e so~rH, E'.SG0cio-mc. de
co!':J.~?.o. a tõ~~s r.s home-na1f::ls ~rES

tadú ao nr.:'.nt'2<ldo €,:tlní:o. (~'!-!uito
ber.:., mu.itô _bem.)

O SR. PRESIDENTE - Os SC:lho
rcs, que aprovam os dois requerimen
·tos lielos, c::uei'!'am. levanta:r-se.
{Pausa.}

EsbJ.o apl"ovac.os. .
8 SR. PR.ESIDENTE - 'Contin'l:t

em <li~Cl'~são a m:::.téria conr;tituicio
na1 - TeUl a ~lavra o S~n1Jcr 33.1'
:'basa Lima. prim~iro ora:1or ins~rlto.

O SR. BAREOSA Ln.n::A - S":,,
P!'esident-e, Srs, Representant~s, c,'
mo to:1os 05 Srs. Constitllintes , ~~!n-'
bém eu a'O!'esentei 35 minhas em;;n
das Soo pro.ieto constitt.cion:ü. M(:ti
me na' "fila", embora p..credits.ndo qu,)
eSS:l era u.m:l. d~s mais S::l\"er:.s ::los
últimos ~mpos, ap-esar de ser época.
de restrições. l!:: que são em tão gran-

... de número as emendas e se anuncí::l'u
tão escassos os deferimentos que ~lá;)

sei, na ve!'~ad~, que prov.eit.o se 7>1.1
tira!' de todo ésse tr~.balho cie CO~ti
boração· etO p1êr...ário. Entretant.:>,
a~hei que era de meu dever apresell
tar as emendas e o !~ no prop6s!~o
de colabors.r cem a elnmente Ccmis-
sz<> Õ('lS 37. .

Não tratarei, no momento. das c:nen
dss apresentadas, pcrque cada mn:l
c.elas foi .justificada come ~éhei ~on

ven1ente.
Prefiro ap:oveita!' o mO::lK'nto .P~t':l

cot'l..sidcl'açóes de ordem mais g~ral em
tõrno do que denomina:oei a di!icUld'l
d.e' cre~nte' da função constituitltr',
diante dos probl€ID::l.S co::nplexcs elo
mundo moderno.

~ certo Que não nos fJ..lt2 n~m a.
n6s !li::h1 :lOS ciem:tis pJ..ís~s do ~lni
'verso e:::J~~..~~~cla no r~s:;t:nto. I~U11~

:':.·L"-b::.l!~ou t:-lmo a máqt:in2. de '~la
!, :-::3çLo de C2.rtas CC!Jstit~in~s e
!."<..:.nc~ fei ~2.is dW:::'l o i:xi[-J ti.~.:;"e
t~...ab"lho 1:'0rfia~o, 1J..qroi mesn!o, no
E::<:.sil, :r.:lQ semes neó!'itcs, ::crr.c ro
des s:?be.r..cs, ~stamos l'oeu2üdo;,; em
n035l QU2.rto. Ass-e:nbléia Cor.LStHu·(n
t~, pRra cl~'~Jor~ç5.o ela Qt:l11ta C·jUS
Etuj~5.o co E:,;,.si1.

Ernba:'a te:1h:uu :õido rt:~o:rd:."_aos.
em àiv:;r:sos outrcs ôis~urscs, êsses ~n

tecentes, cu m.e permao citar alguns
números, talvez por êsse gõsto ou
h:?.~ito de !idar com est:Ltísticas.

/',., p:im2ir~ Carta Constitt:cJO:1al do
Br::o.sil - conv6m z.c~escenbr c;.U'~ não
estrea~cs au~picios~mcnt~, pois .:::ssa
prhneir:t C3:ta Constit:.:d::::J~.~ i'o:i ou
torgRàa e a p:'im8ir:::. Ass·~mbléi::t C:ms
tltui:lte foi c1:;so!vi~:'.. - no p,:i:nd..·,:l
Cart::l. COi::.st:~uc~c:1o.1 têi':;: cliJr:tc:io O!'i)~
J.on3".:ldo. , i=!d'o de wz~ ::t 13]b, isto é

-65 allc~, s:::nclo c.e l?ota:- que Css-ss 65
.a~03 n:.:.o fcrc~~, ~ r~~o:. n1~.. rcha tran
qülla :,!O lT~eS!Ilo sentido, m~s 2]~urna
causa ae uma navegação de barco a
v~l? - aEás, e:2. o ~lst~:n:l õ.~ nave

gaç§..() da época:- bordejando em certos
momentos P::l:-:! :J. cZ::luerd::t. co:::. o Ato
Ad~~ic?al Ge 1234, p'ou:o c::.~,cis p::tr:l
no r:.lrelt2., COn'l o Ata de Int~rp~':::t:::.çio

de lfl{fl. De qU:l.lr:!u-er medo. p-:rém. a
substân':.!3. era a mesma, a. C::trt::t aL"1
da era a y~lh::t C8.rt:l ce 1224, qua con
seguiu chesar a ê::;se p~rícdo prc,!on
g~do d~ vigência.

J:? a s=g'ur:.~a Carta CC:t3ti.tu-:iOrl.al
não tev~ duração !O:Iq:c. - de 13'.;1 .:;

·1930. PDrc.m :.p-~~s 39 :!!lCS, r:oíodo
q~e s.inda nos pa:".,;ce lo::go. S~ ccnsl
der~mos riue a C:'1"t:t im::di~t::l., a üe
3~, Gt:l"CU cêrc:l- c:~ t:oês anos, e :::. de 37
ele oito a' neve :'mos .

O Sr. Lir..o !vIa~h,=do - De :r.esto,
a de 37 ne.-n deveri:. ,~:'r jnchrfd.? cn~

t::-e as Ca:'t9.s do B:-a.;~l,.que não o é.
,~

O S~, BARBOSA L!!-.L>\ - Eu a
incluo entre as Cart:,~s do Bruil por
que estou me zi~t:aI'!.do dentro do pon
to de v~sta hlstó:ico e politico. UOla
vez q,t!e a Ca.rta de· lS~% t:.:mbém foi
cutorgn.da, nl'.o poà:~rja d~b,-a::- de ci
tar a de 1937, no estudo d~ vida com,
titucio:l:.l do p=tis.

O Sr. Lino 1.fcchGG.o - A Carta Cí.e
24 foi Ou.tcl'g~da por quem pod-e=la OU
torgi-!.a, e ~ de 37 n:io o foi.

O sn. BARBOS_';' LTh't!'.. - A de
24 t::ur:.bé::l foi outo:'ga~. como V.
Ex.o. s~be.
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o s~. Lino Mechado - Naquel:l. quas~'~todos os dias era reVista por
época poderlll ser out<>rgada. mas cio leis constitucionais.
em 1937. O SR. BARBOSA LIMA - Não

O SR. BARBOSA LIMA - Pe!'!l11~ quero com isso choegar nem à re<:omr.:a-
to-me discorda!' de' V. Ex.A, com o daçâo áas Constituições outorgada:;,
grande respeito e consideração que me nem à censura quanto à. exte~o dos
mere~, e recebe:ldo seu aparte com di!bates, mesmo porque acredito que
muite ~azer. .' a estatístici:;---perigpsaem tantos ~o-

Entendo, todavia, que a Constitu1n- minios, não será mUito 1ndicaãa na
te de 23 merece conc·eito melhor do esfera dos assuntos constitucionais.
qu~ o que está fazendo V. Ex.a , ous~- Se cresceram os debates, se levaram
do acha que deveria h3.ver outorga da .os Constituintes mais tempo para con-
Co!"..stitt<ição e não apenas aprmraç3.~ clu.sãD dos seUS ua'oalhos. é de V~ que
da Cnnstitüiyáo que se come,;ara::l dai resultou uma inteN.ssante lnfluên-
elaborar naqu~h As~mbléla. c':a na elaboração das Cartas Co:wti-

se pa~s~rmos dos .números da'3 tucicnais. Não poderemos entr~ em
Const~tUlçoes aos ~g~.I'lsm0,5 dos tr::l.- paralelo. nas Constituições recentes,
b3.lhns das C~n5tltUlnt~s, c~eg.are----COm---e-quêlepod.er clássico doe .concisão
mos a .co~clus....e~ também cunçsas que é a velha-Carta' amerlcan~,._.a.

A p~e~a As.semblé~ Constitw;:t- qual, com tôdas suas emendas, pode~lã'
te .f~~lcnOLl duran~ s~lS meses; oao ser lida. em voz alta, no câlculo de- .-
conc.ulU s~uso traba.lhos, mas de. ~'Cus Lcrd 13ryce, durante 23 minutos e con·
deo.3.tes exlS~Z? ?elS tO~OS, collg1dos tinha palavr:ls ou talvez não excedes-
nlalS tarde e nOJ~ reuru.'dos em Jm.s r, - e O j t - _
volumes. _ tanto foi bastante pa.ra So,;ID de 9~atr.o~. . p~ e o qu~ es.
cont~r todos aquêles seis meses clp. tamos dlwcutindo, cr~lo, t:Uttla estlma
uma Constituinte composta de grau- t~va apressada. qu: fIZ, nao. poderá ser -
des o~a(!ores. lldo em menos ae duas n.oras, nem.

A Constituinte de 90 a 91 reuniu- o. númer~ d.e sus.s pala;vr~s será inf~-
se d14'"ante três m~es e' meio e P!Il • nor a 20 nul ..... Mas ser.R erro conclIDr
cêrca de sessenta e poucas sessÕes dai. que devessemos. o~ _PUdess~os
cbego~ à conclusão de uma Cara cheg~r ~ uma Constit~lçao res~ta.
Constitucional. Seus debates num p~ conClsa. A preocupaçao de vêr nas
riado de tempo que não oassou ó.; Cartas Constitucionais modêlos literá~
metade do da ptimeira ConstitUinte rios pela sobriedade pode dizer-se que
ocupam ·três grossos' volumes o que' ainda é velho pen~or dêste pais de RUi
mostra que jã se discutia mais em Barbosa; mas, na situação moderna.
menor làpso de tempo. do mundo, constitui quase uma. impos:'

Quando passsmos à Constituinte de si1?il1da~·e e não sei mesmo· se s~ria.
de 1934. depois de seis meses de sessões, útil. Nao estou en~e os que sup~em.
tivemos oportunidade de en~ontraT que as Cal:t,as :P~líticas devam preva-
cêrca d~ vinte e dois volume ce An::.:s, Ieeer l)U ~ impôr pelos -se~ aspec~s
fora quatro tie documentos parlameu- - Uterárias. embora· natur3lmente uno
tares, sem conte.r qu~ não foram 1m- os subest1m~. .
pressos todos cs trabalhos da CoU3~ O Sr. Jurandir Pires - ·Por ocasião

. tituinte. porque a publicação se 1n. de. notável concilio, Clemente de Ale-~-
terrompeu no comêço de junho de xaudria perorou em notáve~s palavras, .
1934. calculo, por isso, que a publi. d~do que cingir as letras da Escri-
cação total .:predsarm de cêrea de tura à& regras "tia gramática era pro-
trinta volumes. -fanar a. sub11m1dade das Tábuas de

.A Dlarge~ dêsses _números e desses Moisés. Da mesma. forma, acredito
fato~. poderlamos c.nsgar a. uma CO!l.- que levar a filologia à confecção de
clu.sa<> que temo ~eça para..cioxa1.• i uma Carta Política é profanar a. m-
ext.;'avagante, e que eu mesmo n::l.o te:lção pela forma.
8Oe1to.. parq~ da &})!'oximação dês:ses ..
números teriamos de c<lJ';lcluir -que a O SR.. BARBOSA LIMA - Agrade-
constituição Que durou .mais tempo ço o aparte de V. Ex.llo e peÇO llee.aça
foi uma ConstituiçãO out<>rgaà.a e que para acrescentar que embora o velho
a que durou menos foi a msis 'ampla-. Stendhal dissesg.~ que, tôda vez 01~~
mente dL~utida. .deseja.va. fazer exercic:'o de sobneaaQe

O Sr. Souza Leão - Dura.nte a vl- de .est~o, recorria. ao· Código Napo-
gência da Constituiç.ão à.~ 37, foram leônicc, p.:mso que, apesar da reeomen
expedidos milhares de 1iecrdos. A dação d'~ escritor tão requintado, ain
própria Carta não subsistiu. porque da cont.ic.uàmos a preferir outros mo-
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dêlos mais amenos de sobriedade de
linguagem; de modo que não ce.."lSU!'O
305 Cartas elaboradas nos últimos tem
pos, mesmo porqu.e:l manhest.ação
não é exclusiva do Brasil e sim uni
vers:::.l. Se comp:l.!':lrmos os textos re
digidos nos últimos tempos com as
Cartas mais antigas, veremos que a
tenàência é, de fato. para ampliaçã.o ,
dos i',extos constitucionais. Bast3. que
o fenômeno seja tão insistente .e de
tal mane~a 'univ~sal para que deva
ter -causa mais poderosa do que a de
simples pendor lltel·á.rio àos autôres da
redação.

A meu v·:.r, as cauSas que concorrem
para ampliação das Cartas Constitu
cionais sã.o, entre outras que podem
ser apontadas pelbs 51'S. Constitl:.m.tes,
a ampliação das funções do ESLaao,
intervindo em setores OUç Ih!" eram
tOUllme:lte estranhoso, -e â. compleXIda
de aescente doz problemas. Por fôrça,
em part~, -'dessa mterven:;ão do Estado
e. em parte. do aumento de cultura.
o que significa, também, conh;:c:men
to mais exato do próprio interêsse
seja.' de incli7íduos,· d.e classe ou de re
giões. Como r~sults.do. dilei'enciaçáo
maior de i:lt~rêsses e uma consciência
mais cl3.rae nítida d·;;ssà diferenc:a-
ção. .

Apontaria, por fim, um outro fator:
a fraqueza cresce...·lte das leis, :m in
suficiência d2Stas cibnte dos proble
mas novos.., cr:ados por uma realI..1ac.e
cheia d,~ caml)iantes. E', de fato. mui
to, fáCu redigir· üm texto de lei.
para conter nale algunS tatos restriros,
limitados no seu alcance e na sua. i:l
fluência; mas é outra· coisa fazer êsse
mesmo texto de lei para uma série
enorme de aspectos e de problemas q~Je

resultam, como disse, dessa amp!ia- ..
çãa de- funções do Est:::.do e dessa :::c
f'~reneiação maior ·de interêsses. 0rel0,
por isso, que as constituições não po·
dem ser lógicas, sistemáticas, reduz!-
das a linhas essenciais, como um i.en:.
pIo' grego. Têm de ser, antes de '&udo.
um conglomerado de transigência&. um
documento de realidadoe à P!ocur&..
8fjnaI, .daqu~le ponto de convergência
e eQ.uii.fbrio entre os interêsses de ~da
ord.em que podem: gravitar em tômo
de uma carta pOlítica.

O Sr. Jurandir. Pires - Precisamen
te, de acõrdo com o ponto de visr.a de
V. Ex.o. doe que uma carta cons~tUC1O

nal cieve ser a conclliaCão dos i.ütc
rêsses em jôgo, ela deve ser lógica .. A
lógica é, exatamente, a ccnctI:.ação d·e

pensamentos. Por isso .mesmo, uma.
Constituição deve se!' lógica.

O SR. BJ4...P..BOSA LIMA - Com~i

liaçZ:o de pensamento e conciliação de
interêsses.

O Sr. Jurandir Pires - Per!.eito.
O SR. BARBOSA LIMA - Tam

bem não menospreso 'êsse aspecto ào
problema.

Dentro dessas ~as·gerais, pode-se
considí:rar sua extensão cemo um àe
feito, mas fôrça é conc1u:r aue cons
tituL tambéc, uma' contingê:lcia da.
época em qu~ vivemos. Tanto ·que,
qU9.ndo ouço aqui criticas generaliza
das a respeito da extensão do projeto
constitucional, desejaria que eis autores
dessas Criticas se empenh3.ssem no
trabalho de retirar do s·~u· texto tudo
aqUilo que considerassem dispensável.

O Sr. Jurandir P1.'P5 -_ Devo ,de
clarar a V. Ex.a qu.~ ésse foi o tra
ballJ.o meu. e do Deputado Paulo No-
~eira. '

O . SR. BAREOSl\ LIMA - Foi
·.trabalho· de V. Ex.· e, também,de
muitos outros Con~l:::-.sistas. O que
desejo declarar à 'll:l.. gem dêsse tra.-

-balho é que tôda'S ':l.~ emendas su-'
pressivas não repr-::;,entam' percenta
~ elevada em rela~p.C' ao conjunto
do projeto. No momento de suprimir.
todos verificamos qr.f' aquêles textos.
aue a rigor não de';e"'~am caber na
sistemática de uma Coristituição, me
recem simpatia ou .'mpõem-se por
outras razões; e nós cesmos começa
mos a transigir, e a~.:l :>amo~ red~
do as emendas supresslvas a um ml
nill10 Que não che~".. avultar dianh
da extensão do projeto constitucional.
Por .isso é que eu ~~Inalava o aspec
to da contingência. na.. redação do
texto.

O Sr. Aliomar Balpetro -:.. V. ~.•
dá lice;J.ça para ~um apa:rte?

O SR. BJIo.,RBOSA LIMA - Com
pr~er.

O Sr. AZiomar Balee1ro - Na Cons
tituição SlÚça· de 1874, até- hoje em
vigor, há uma disp(j~"".1..;ão sôbre a
maneira de sangrar. boi" nos açou
gues~ Entre nós isso ~'eria um 'escán
dalt).

. O SR .. BARBOSA LIMA - Evi
dentemente, êsse ~l'a um problema
importante para a Si'nca. Assim tam
bém não podemos, l'iinIlte de proble-
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o Sr. Jura·ndir Pires - Há grande
batalha no mundo inteiro, pela persis
tência dos conceitos forml:'.is. A nos
so. estruturacáo ainda advém do re
gime romântfcc com modificações ro
ore modificações, desde os românticos
q~e succàeram os cnciclopedista.s até
hoje. 1'.1as,·de Q.ualquer forma. é um

. decalque de idéias já decantadas e
nunca UU"'..ü vis~o para o futuro que
é, exatamente, o que pleiteia V. Ex.a.
'. --....:

O SR. B1L"R.BOSA~'IMA--V. Ex.a
t:lmbém há de com'ir que essa visão-

. p8,ra o futuro emujto difícil de coo-
scgt:ir-se q~ando ·há tantas preocupa
ções era xclo..ç5.o &0 passado 'e tanto
desejo de corrigir os m~lcs nele ve:t1
ficados.

O Sr. Juralld:r Pires - Mas o fato-
é que, embora pelo princípio da rcpe
tiç~utalr:.lente.a idéia do pas
sado forlr.rr71);-id~__do futuro, preci
sar.iente p~lo princípio-'Ireudiano-·-da.-__
repetição. l\Ias de qu:1JQUJ,I' maneira
u pas;;;r:do nunca repete no futuro.
~enão deformado pelo novo 5mbito em·
que se coloca. .

O SR. B.ARB05A Lnr;.A - V. ELa
tem tOda rf~z5.o.

,As Cartas que se elabornram na Eu
rópa. cllel2.s· dessa preocupaçálo de
corrigir os males notados, foram Car- .
tas que deviam ser "descritas como
documentos da desconfiançahumana,-
em relnção às 1nj5titUições políticas. .
Dr.í o cuidado õe criar uma Eérie de
medidas tOdas elas tend~ntes à· res
trições dos poderes do Estado. ou· da
facul::!n.de do Poder- Executivo. Até

.mesmo nos regimes p::u-Iamentaresi· há .
restrição aos poderes d2.S próprias ca-
sas legislativas. _ .

DL: p:lss~:;~m, por exemplo. para ns~

srnc.1ar essa circunstância. poderia
mos enumerar a extensão maior' de
recurso ao referendum, que estêve em
t~o grande voga na maioria das Car
tas Constitucionais -dêsse penodo.

Houve também n cria'Ção das Co
mlssõES parlamentares. permanentes.
para cv1tr..r (lue o Poder Executivo gQ
ve..-nasse, durante certo. per!odo, ·sem
a aSSistência e presença das Casas Le
gislativas. Criou-se ainda o contrôle
jurisdicional da constituclon:illdadé
das !els. para evitar as demasias das
Assemb!éias Legislati"72.s, no seu ati,
na sua preocupação de redação de leis.
Admitiu-se a destituição dos presi
dentes de· Rep~b1icas por melo dos
plebiscitos; a ext1nç~o de faculdade
que tin.lla o Executivo de formar o

gabinete, delegando-se ess~ 1neum-

. O SR. BARBOSA ~!MA - Da.i
resulta. para as c5.t't:~ Constitucío
nais, uma atitude, va:nos dizer, ne
gativa. qo.:ando não peàe ser, por meio
de atitude .negativa, que se cónsiga
chcear, em qualquer país àedi!lca-
ç5.o de um regime. •

Isso, aliás. não ~::e C'bserva apenas
no Brasil. Também (:. fenômeno um
,·ersa.! e foi, talvez. o fatol' que mais
com:orreu para a ehboração d:ts Car
tas que· surgiram depois da Guerra,
em tão grande número e, também. .
tMas elas tão eiêm~~.·

Temos elaborado Constituições, como
por e;emplo a de 1934, que náo resis
tiu a mais que três anos de vig~ncia

e o que se passou com elas é comum.
em relação a muitas outras ConstitUi..;.
ções do universo. De onde cem essa.
precaridad~? As causllS hão de ser
numerosas e muitas delas difíceis
de encontrar, mas há um aspeto que
cu gostaria de assinalar contando
com e. benevolência dos Srs. Consti
tuitites. 1:.: o aspecto da desconfiança
que inspira os legisladores, em reh
ção ao texto de su~ Canas N'J.2.gnas .

.~ comum nas Assembléias Constitu
intes que os lc(dsladores, em vez d~
lançarem seu ?lh:lr para o futuro, se
preocupem Inals co n:.o passado. Ela
boram seus dispositivos merlbs com 0
pe."lsarnento e a preocupação de cons
truir êsse período futuro. do oue o .de
corrigir as fslhas no passado:
S~ Constituições r-~ ra emendar o

que se encontrou nc 9assado de mau
e de vicioso. E' um.::. t.erapêutica para
mo!6stias que "já pr.s::.aram.

N*..o sã.o cartr.,s, portanto, impira
das, pr~priamente, tl.~ pr20~upação de
traçar cs rumos ti::. l1dúcnalidade pa-
ra os cllas que hão c:_~ Vir. ".

O Sr. Aliomar Baleeiro - Já se
CO!l1pa~ou às luzes t1n.s pOpas dos na
vio.s' ~uc· nÓ iluminam as águas pas
S::'03.s.

mas qu~ nos psrc~r-,r básicos O~ de
alta relevância. por amor à conci
~;'.o sU!lrimir um p"''í.ncípío, C!l;.:lnclo.

_evident{:mente, a r~:::ru constitucional
resulta. nc Bra1;il, err grande parte,
no desprest.izio co,n'.•m àa legislação
e do desejo de coiL.c.:'I.1 os dispositi
vos acima das dificllioadcs d~ lei or
wn:f.rb.

Defeito pior do que ~ extensão é 
de, certo, o da precaridade, mas êsse
também. .vamos convir, é difícil de S:l-
n:.r. .
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bêncin. ao próprio Pc.rlam:=nto. Esta
be!ec;:r5.m-s~ rcstl"ições expl'ess~, na
faculdade de dissolver a Câmara.

Como se vê, tôdas estas· me.didas
obedeciam ü. mesma preocupação: li
mitar o poder do Estado, rcstri!lgir 3.
autcric!2.de do Gov:G:mo, a autoridade
do PctLer Executivo. as prerrogatlvas

das Assembléias Legislativ:?S. Tudo isso
co"m o desejo d~ -=vita: a repetiçr:.o de
ID::>.ks 0-:1 1r.::o::lven1cntes que tlnh:.m
sido nota~os em outros tempos e que
·os Comtitt;lntes -procur;;;.....~m por êss~

mod.o evitar d~ ma.nei:a defiJ:ãtiva,
?fus ~s Cart~s cl:::.bozoadas SO~ êsse

pel':.same.nto de des~onEauça ni:o po-
dem resistir ao embate das realidn.des.
Quando comcçc-:.~ a ronda da cri3e.
lo~o cl.c~ois cU p~z de 1912, e QU8.ndo
se ol~scr-"'2.:"·.~m os primeiros conflitos
entre os int~r(;zs~s econcmicos de uma
p-oClllÇilo Q~e renascia, tõd~~ essas
C:J.rtss, dit:J.à"s pela dese.cnfianya, ins
pira d.ls ~a suspe!t:l, começaram a.
carr, l.:'.ma por urna, corüo cicladelas
s~m del'cc:l. L"!1 realidade não tinl1~m

defesa, ·-porque eSi;av::.m, diante de (a
te:; noves, e n8.o em face daqueles
acontccimçutcs passagos; cuja rei)e
tiç5.o todos procuravam evitar.

Eis :lí um dos motivos ou- um dos
fatores 'da precariedaàe da v~da das
Cal"tas, sem menospresar. de certo,. o

· próprio vu1to das crises modernas, de
tal ordem. de. tal ,~'Pressão,·de tal
profun<:iid=.cie, qt4e não creio possa ha
ver prêv:d"ênc1a humana capaz de re
digir te:;:tos ccnstitl!cionais com fô~
ça btStant2 para resistir a todos ês
ses choques' das crises econõmicas do
mundo nodierno.·

Não podemos deixar de seguir aque
las linhas fundamentais, aquele pen
sa:nento inspirador, que de algum
modo 'nos liberte do passado e nos
cbnduza a' êsses dias futuros, dando-

· nos 'fôrç.9. bastante para const'ru1r. li
vres dessas preocupações negativ:ls.
realmente ~at2.i3 para o pensamento e
p:::.~a a aç;1o constituinte. . .

Notaria, sob êst~ aspecto, como nen
saIl1ento' supremo, .a necessidadê de
reconduzir o conceito de· clemocracla.
às suas verdades essenciais, nela in
tegrando. cs doIs prIncípIos que con
fluem p::.:-a a sua formaçilo. e estru
turaÇão: - igualdade e liberdade..

Po: l!Ul.is que se tenha transformado no democracla, o que não padece·
dúvIda .é que ela, realmente, desde
su~ origens, não pôde dissoclar êsse
doIs "elementos.

Já era. assim. a democracia. no mUn
do grego. e bast&.ria.lêr os autores clás~

siccs para enccntr3.r a justificativa
e a e:o:alt;;wão das duas teses. A pro
prla ?"evoluç[o Franc~sa n2.o se alas
teu também d2ssas m~mas llllh3.s es
scn(;1ais. qua:'1do, através do ~!stlco

de "!..ibcrté, Egalité, l'nterro..it6". veio
ate3.r lnc~ncüo formidt..nl em todo o
mundo, il1S1~lrando novos regL.--n:::s po
liticcs, os q1:alS como que surglram ~a

clarão do p!"óprio illc~ndio do. Eastilll:J.
p~l'a r::cordr:.ç;.o· d~ que todos esses
mCVllncntos rCl::=esent:~vmn a liber
tsçáo Có 11c!c:'cnl em face dos prlvilé
g~CS que e oprín1"I::;'Pl, li~erhç:;,o c!l:ln
te do poder mcn{:.:rquico absoluto, ll
berts.ç:lo diante de. uma aristocracIa
sccula;:. apoiada na p:::'opriedaae t~:::
ritor~al. (llíuito be17n.

Apare:ltemente, êsse movi~.1ento d~1.
Eevoluçf:o Francesa terin. dado. mais
irnpo;tr:neia ~o: ~specto políti~o, ao as
pecto de lij)erdadz, C11.Ie &0 aspecto eco
llC~Inico cu de iGu.aid=td~ ...'1parcnt~m2TI.
te, ap:ms.s. porqt:~ n::>.qucla hora, a idéia
de lihc•.'da.d::! esgotn.ria tc'Clos os 7)1'0'01:2
m:::.s. ~çsclvcria t0~lcs' os conflitcs. Er3,
no solu'}f'.o ideal por assim diz~r, p~ra

as c::iscs dJ. é~oc~.

O Sr. J1~randir Pií'CS -i-ra pro
pria Ccnstituic;Q.o francêsa, Condo:-
c:t, em notivel' di~cu::.-so sôb:-e a id:1d.e
m&1is, declarava ql;e a Co:nven~.5..o e3.-·

.. t2.-"a c0meteüdo o. mezmo êrl'o, quc
~ renàe bt!.5car a igu:lldade dos direito.'>

políticos antes à.~ obte:L as igualdades
e:::::nômic:?s, que. representa7c.::.J. o 5::S
tents.-eu30 da igualdade politic3.. P.)f
conseguinte, <;m plena Revolução Fran
cêsa. na ép'Jca :::,cmàntic3. d::l. estrutu
:r:lç5.o so::ial, m:;smo nessa é~oc:l.-, j1.
s~ notavam 0..5 espi:itcs mais escJ3reci
dos à f!'ente dos quais est::'''am qmlsc
tC"'..1os os girondin~s.

O SR. BARBOSá Ln.1:A - V. E:-:.'\
não dev~ perder de v~sta a interp..·eta
ç:,o que hoje pc-demos da::.- 3. esses Cl'\
nl1ecim.cntos, a qu~l nc3 lcvarj, a UTI1:1
conclusão menos ne~-ati·...a, por~ue na
realidade, naouele memento,· a Teivin- ...
dieação de micrda-dc bastava a tôrlas
as necessidades do" homem do povo!
O de que se tratava, na ve~d~:~e, era
de se libertar diante daquêles prh·ilé
Cio~ e das !.J!'errcgativ~s da. mO:l:l!'qt:i::t.
absoluta e d~ ncl:res:l. ...

O . Sr. Jura:ndir Pires - Ainda um
detalhe histórico: Mirabeau, a g::.-ande
CM:J:dupa da Revoluçâo Fratcêsa, era.
filho do marquês de Mirabeau, o autor
de "L'amí du peuple". Foi êssc o pri
meiro trabalho de economia politi<:a
realmente sólido. Como determinante
da sociedade econômico-política, como
in:fra-estrutura. social, pode..se dizer
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que foi êsse o primeiro trabalho sé
rio sôbre o assunto.

O SR. BARBOSA LIMA - V. Ex.a.
com sua cultura tão profunda,' sabe
também que, na própria Dech:-açã.o de
Direitos. houve a cogit:lcã.o de _·..~ivb
dicar a fellcid:::.de da ,criaturp. humana.
o que· já era como que a enunclação
'dêsses outros problemas. '

O Sr. Jurandir Pires - lt exato.
.0 SR. BARBOSA' LIMA - Mas.

na verdade. êsses' problenms ,ainda. não
tinham a consistência" a. significação.
a. :fôrça, a projeção de que se 'revestem.

'O Sr.-·Jurandir Pires - Perfeito.
O S3;~ BAR·BOSA LIMA - Foi a

própria evolução da. socíooade hnman::1.
.que trous~ essa modifi?a-Ção. N.aquela
'época. em -sua substãnClt!., a Revoluçao
era apenas a lib"'..rtação tda burguesia.

O Sr. Diociécio Duarte~Como pre
ten<le agora libertar-se o proletariadv.

, que substituiu a ,burguesia. " ,

à SR. BARBOSA LIMA ~ E a bur
gUesia veio. pouco' a pouco. a d.esen
volver-se, a, expandir-se, até o ponto
de predominar. Era tung; classe nume- .
rosa. tiotads de singUlar sentimento
de organização, posstindo meios eco
nômicos cons'ideráveis.. '

O Sr. Jurandir Pires - ~ exato.
O SR. BARBOSA LIMA - De modo

que não foi difícil à burguesia chegar
à. preponderância. -dentro dêsse estado
e' atl'avés daquele dístico de "liber
dade. igualdade e fraternidade",
~ O. Sr. Dioclécio Du.arte - Camo não
é possível à burguesia c,ontinuarcoru.
os mesmos métodos. pois já realizou
tudo quanto devia rea!iz?r. .

O Sr. Ju.rC!.nd.ir PiTes -'A loucura
das ~Sans'Culotte" francês~. des
cendo para a demagogia sanguinária,
criou realmente a denominarão·da bur
guesia. A burguesia se reforí;ou na R.e- .
volução Prancêsa., pelo loucura. dos
"Sans Culotte" e assistiIo.IJ.s. no mo-

.11iento•. correntes avançadas do pen
samento ~c liquidarCIn com - um es
pírito de agressividàde das ca..'"icatu-

-ras de incorruptfveis dra. época pre
sente. .

o SR. BARBOSA LtMA - Ct;)TT~
bomndo o' aparte de V'. Ex.a. cita
ria. conceitos de Proudhca. que via na
d~ocracla burguesa. resultante da·
Revolução Francêsa. a.penas- uma aris
tocracia disfarçada. ~se conceito se "
repetiria ,em Lagardelle, e· em Sore1
PaTa o, primeiro. a democrada era -um
regime poIJt1co das., classes burguesas
ou dos que aceitavam o regime' bur-

gu~. Para o segundo. era apenas uma
aristocracia burguesa. No -fundo, era.
o predomínio de' 'uma. classe sôbre ou
. tras. predom1nio tanto mais fMil'quan
do a ·nobrêsa perdera sua :fôrça' e o
proletanadl>. que surgia, ainda era
caótico. para que se pudesse opor a essa.
ascenção da burguesia.

O Sr. Dioclécio Duarte - Agora a.
llUrguesia está. em plena. decadência. ,

O Sr. Jurandir Pires - Lagardelle
preconizando o sindical1sIno revolucio
nário e afirmandô--nêle...a..e.nc.-"UZilhada
social da q,ual sai.ra.m os bmços mais
antagônicos, desde o regime politico
da Rússia, até o regime político da
AlcmaDha. todos com a mésma origem
do sindicalismo revolucion.ário, que ti
nha seu apogeu no anarquismo, na
forma. anárq:Uica da última~ e.~-pressã.o

do comunimlo, por êle. dCc:!.ntada. La
gardelle apresenta mais a luta como
lundatBento_~ortalecimento da cIas-.
~ obreira. preconiZa"lldo-nté-que-qua.l-_
quer medida. que afetasse a vida do·
proletar~do, devia ser pelos ,verda
deiros revolucionários combatida. por
que com ela se enfraquecia a fôrça da '
burguesia doIVinante. - "

O' SR. J3A...T.ffiOSA LIMA - A tá
tica da luta admite várias formas-.de '
interpretação... e execução. ,,~,

O S1". Jurandir Pires - Estou ape-:
nas colaborando com V.' Ex.C. citando
mais um trecho· de Lagardelle.-'

O SR, BARBOSA LIMA - Evidente'
. é que êsse regime, que surgiu como.
- um principio e preocupacáo de liber

dade, igUaldade e fraternidade, êsse re--
\gime degenerara; na prática. tornando-. .
se >um regime da predominância de
üma classe sôbre tôdas as outras, o
que excluia o 'pensamentb de qualquer
i~dade e arebava anulando o prin..
dpio da. libel'dade. , .

O Sr. Jurandir Pires - E t igua!dade
mentirosa porque separa os homens
pelos seus- haveres, em vez de selecio
nar pelOS seus mérit~.

O SR., BARBOSA LIMA - Com êsSe '
poder das classes burguesas. com o
enfraquecimento que resultava dêsse'
períOdo de aseençáo da burguesia. ti
nho.-se um quadro magnf!!co para que
s.florasse·a dnuttina, do· "hU$ez .aUer"•

,que pocUa. ser, ãW.nte de alguns es
pírit~ a. -forma de utn3 rea.11zação
Idealista, mas que para muitos era
apenas a maneira. mais prática para
a efetividade da compressio. como foi,
para a Inglaterra. a. maneira mais con-.
veniente para. a 1n.f.1uêncla de sua ,in...
dústria. do seu capital1smo. diante de-
wr.. mundo que ainda· não chegara.
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20 mesmo nível de progresso indus
triaL

O Sr. JtLrandir Pires - Benzo Ca.
vour fêz a independência da. Ité.1ia,
~ unificação do povo italiano. preci
samente com o livre. cambismo, e foi
êste que deu st:.c~o à It~io. pobre
e .não à. Inglaterra. rica. :e que o
mal trazido'pelo livre cambismo foram
as medidas conseqüentes ela reação à
sua expansão no mundo econômico,
não que.D· Jívre cambismo 2'eprescnts.s
'se um mal social, 'mas que o lh-re cam
bismo abria, no libernlisnlO politico
conseqüente, campo próprio para o au
mento da dominn.çã'o da classe quase
asscnhoriava do poder público.

O Sr. Dioclécio !rr:,arte - As doutri
nas· econômicas não são imutávcis ..

O SR.. BARBOSA LIl\iA - Est8.J.-ia
com o ·nobre Deputado pelo Distrito
Federal, Sr. Jurandir.. Pires, se pUdés
semos considerar o livre camb~mo
_apenas na doutrina.
'~i Sr. Jurandir Pires - Não sou 11

vre cambista. Certa vez tive ensejo
de declarar. com· ironia, que era car
tesiano, lívre cambista, democrata e
republicano." Não que êsses conceitos

. f6ssem os c::~sicos de livre .cambismo.
.de República, de Liberda.de. Referia~

me aos conceitos modernos dessas ma~
nisfestações. que representam, no mo
mento . pre:;ente. a. razão pela. Q.ual.

. no campo de b:1talba, luto.mos em,
busca.' 'precisamente dêsses princípios,
náo na- forma. - de um incroyable da
tempo de 1830, adorador de luneta e
jogando YÕ-yõ,' mas.. realmente, um
llne cambista do Século XX e que. em
194a, compreende as restrições possi~

veis .às relações internacionais e sabe
medir' que as relações internacionais
.representam as trocas_do excesso em
busca.. dó necessário. Em outras pals.
Vl'aS: representam as relações 'inter
nacionais a garantia. do merCado in-

--terno, a, aspiração máxima do Go~
vêmo de um pais. •

O SR; BARBOSA- LIMA "- Uma
vez que V. Ex:~. n~ (, liVl"2 cambista
e e:J também não. o sou. estamos,
então. num teiTenopa~.rico.

O Sr~ Jzirandi.,.Pires - Wao estou
combatendo a doútrtni exposta. põr
V. Ex,&. '.

O SR.. BARBOSA~ - Aceito
como colaboração que muito me honra.

o os apartes de V. Ex.-, as quais vão
constitu.1r, !!f cert.(). o trecho mais in-
teressante 10 meu discurso. .

O . 8r. Jurcmdir Pires ~. NAo
apo1&do~

'"

o SR. BARBOSA LIMA - Desejo
frizar êste ponta, porque também não
sou p:-ot-e<:ionista à outrance Entendo
que êsse protecionismo pratlcaJo no
B:-asil' constitui um c."ime, Uffi9: ini
quidade.

O Sr. Dioélécio Du~rte - Proteção
de poucos contra a população.

O SR. BP_~OSA LIMA - _~si

nal:.1.dos êsses aspectos diante da de
generescência da demo~racia, m.mo.s·
que dentro do próprio regime haVia
a -possibilidade de corrigir a,qllet~"
males e essas pOssibilidades surgiram.
exatamente com o desenvolvimento
cada vez maior da interv~':)ção doEs
tado. Há quem se coloque numit atI
tude, v:amos dizer liirresca ent~ndendo
que Sofria interessante qUi:. o Estado
se mantivesse afastado de todos é~es
problemas e -de tôdas essas diftculda·
des.

Por outro lado, porém., quand.ü ve
mos oue êsse fenômeno de eX!Jansão
da ~tervenção do Estado f> univer
sal e também inelut§.v~J ~tamos d~
ante de 'uma contingênci'i. q".t? se ex-.
pilea nela necessld~de de sa iI' cada
vez mlús evitando os m1'l.J.e~ daquela.
degenerescência do regi!ne democrá
tico. isto é, os males da s.5-cendência
opressiva de uma classe ::\i .;:cnj~to

das classes se<:iais. .
O Sr. Diocléc~o Duarte - Ca11Se

qtiêncis do liberalismo eX3.gera~o.
6 Sr. Jurandir Pires - ~:lOlJ o pente

de Vista democrático. jemGS sempre
em ment~ a predaminã.n~ia Lie uma
classe. Desde a demo·:rada de Atenas
até a República romana. desde as
repÚblicns italianas at.é· ~ . o!'Õ:lr~a. Re
volução Francêsa sempre;) domi."'fio de
uma classe sôbre as dcm~s r.ep.·es~r.

tou' as características da ,j~mccl'2.cia.
De q:~alquer maneirª" po.:ém, _a lnte~
ferência do Est.acc tambett nao é pn
Vilégio da época prese:l!:!".· pois foI
muito mais intensa'· no perlodo do
mercentilismo 'do que na época em que.
viv-emos.

O SR. .BARBOSA LIMA - No Es
tado antigo e no pérfodo tio m.ucan
tilis:no. a intervenção ~ .a. rcgr~ e a
não intervenv~r) um prtnr~p!o ab!;tra
to. MeslIlQ na época do '''s:tiss~z alle-r",
houve até maior desenvolvimento do
Estado, que continuou a interviJ:; no- ,
~as necessidades de intervenção sur-

.. giram em tôda. a parte, impondo~se à
~ealldade. .

O certo· é que- nessa rear:!., o Estado
Inssou a Intervir em dombtos que an

.teriormente lhe ficavam ~t:.anhos.
como -a saúde pública o seguro· so-
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cial, o des~JIlprêgo, 6 nível de vida,
as cond.içóes d.e trabaP'lI). :l~ de mo
nopóllv. a concolrenda_,. a. 3it~s.ç':::'o
dos b~ncc~. a. cons~rva.ç ...o U(f3 rc:cm"
50S naturais, o cont:êle das maifri~s.
pri~::l.S etc. '.

Pe:::guntava entlo um :-:.~tcr pcrque,
em sum",, intervem o Estli.:io m:lito
mais â.~rl:;tz.n~ent,.e e com nmit~ ll.lais
!r,;:qliâ:lcÀ:'l. na atividade d:~n~ O fa~

pode agrad'?I-l1c's, ou n1:l: m~s, um:'!.
vez .OU~ to·.:, 0:;,- 05 EStac.os, com t6aas
as su?.s di:rerí:'nças, segui:-::;.:L. rr·<:ru:'tS-

, t::::.me: lt·~ ~;:'':<t tii.:e;;~o, deve ~t:.l~~it aI·
guma r~zão pc:ierozn. para 15':0, e um3
raz[;,o que está s.ci:nn. de nOS3') ar;rado
ou d-esagrado"

R:;suonde C'nt~o M3..c I'Vel": "O ~tado

mudou pOl'que tóda a civili3aç5.'J· mu
dou". E record.a cs ele~-eulos, fõrç5,.s
e aspectos dessa' tra.nsforl'!1õ:!.ção, a sa
ber: cO o fenômeno da. '.1. balliz:a.çã.o, o
a mobilidade dos empregos, a concen
ção da. popul~ção Em ciClades cac.2. vez
maiores; b) a passa:;emdo ;:,~der e<?o
nômico àa agliculcurs. para ;1. illc&uS
tria e desta para as fmanças; c) 9
mec:u'.iz:lção crescente- da produção;
d) o progresso vitorioso da ~~nolo

gia; e) o aml'le!lto de pZ'oduç3.o, 3
qued-a. sem Dr~edente-s do," coeficien
tes da 'mortalldace e de natalidade.
cem o uUm~l:to continuo d~ popub.çã':>,
a mobill'ade dos empregos. à concen-,
traçã<l da ri::tueza e dos ~ontrol~s eco
nômicos: características õe' eco~omi3.

,capitalist.a; f) c aumento c!& classe
'mé:iia e de seu pode: polit:co; g) o

, ap:lrccimeTlto de um proleta:Lado /lO
tado de consciência de elas')? Como
result:a.do. nevas l~tas, que· "~<llmina

ram em crises e=onêmicas de ampli
tude ultiver~al. No.. terr:=no interna'..:b
nal, luta ::ie t:-usts, uso do- "dump'ing",
organiz:.ç:l.o . da concor:oênCia entre os
Estados" "

Em suma, tran3formação completa.
de tô6a a sociedade e, con: ela, o de
senvclvin:-ento rio Estado accmpa
nh:ln~o f~sas necessidades novas e·

evitando que, no mundo, se desenvol
v~ a oredomínâllcla deum.a classe
cada vez n".ais o-p!'essfva (' t'.ü."ânic.a..

.. Chegamos à conclusão de que essa
intcrvençãc do E~tado foi, ns reallda
de. .t) meio de 'iue se va:~u a doemo-o
cracia para ccntbua:t' a existir,

Ape~:lr d.és~ esfôrço do Estado,
dessa evoL.:ção. a liesigualdade continua
cllante de n6s, patente e irr~usável;

o poder C!o~ "'tru:sts·'.3. influência das
tarifas alfanaegârias, do "dumping",
continua. .l1 ~er cada vez maior. Dêsse
ml'do, o problema perm9,neee diante

. de.nós e ~e aW'esénta da memha. for
ma como tt.m· conflito entres. llber-·

dane e a :~uallinde, ou melhor, entre
C~ elem~ntos ~u·~ deyem formal" o con
teuc.o da democracia - o elemento
politi-=o e :) 'elemento econômico.

Por mais que se, diga que a c.emG~"

cracia, em sua e:{j,)ressão. é apenas um
conceito político, não é possível abs
trair' de seu conteúdo êsse elemento
econômico, que ~e t1"2.duz como uma
pr€ccup2.'ÇãC' de iguald~de.

'Diante déss~s prob~emas -. e é de
certo êsseo objetivo para o qt,;al nos
reunimos, essa, a tarefa suprema da
Ass~m.b!éia Constituinte - s6 vemos
um mo::lo de rC5"lv~r o prcblema, que"
é o equilíbrio entre....êss~s.Ao~s princi
pies - o da igualdade e o da liber-
dade. .
N~o àevémcs -ch..-=g'ar, na realidade,

ac. sacrificio dos el~~entos que com
põem a lib~rdade. :iYJ2.,s. se transigís
semos at~ o ponto do s3criffdo da
igualdade, eu p~rgunt:l1"ia: que res
tari:!. da uberdade num mundo ~m
que, pelo podal' econônúco, fôe::e pcs
~:r.~ª~2.1 cç'ões' de opressão e dé
esmago.mcnto· nos mais. fracos?

Creio, pcr- isso, ser ess9.·a·'!cinr.lr·d~'
equilíbrio í1ue todos deve:no$ procurar.
embcra ror:, pareça. cada. vez mais' di
fieil de realizar. porque o. elem.ento .
~esconfiança. ,a qua. me referia no
in~::::'o, continua persistente diante de
nós - D3.0 apenas :lescon!iaDoça em
r.elação às 1nstituiçõ€s, mas 'também
em rebção aos homens. Essa descen
fi3.nça nia d~ve ser desprezada, como
fator perigoso nes trabalhes -d3. Cons- .
tituinre. . .

Eu pe!"',mntana, como num exame
de cens<:iênda: qUal ce nós, no. mo
mento' de traçar as prerrogativas do
Poder Exe<:utivo, consegue. sobrepor
se à impr.RssIio l4e que essa.s prerroga
tivas vão ~er usadas por elementos
que conh~c!ncs;- por. personalidades
~ue pertencem :lO nosso mundo' e den
tro de USOS, de pr~xes e tradições que
tambér1! ,,5.(.. c.cs:s~sJ _ .

E' a influênc13 dêsses conceitos, é ao
1nfluê:tcia dessas suspeitas· e dessas
impressões que devemos afasttir, 'para
chag~nnos realmente ao eonceito es
sencial, ITerdadeiro, profundo, que

"possa estruturar, ,o Estado. para a.ten
der aos problemas cada VeZ maiores
e mais graves da huma.n1daqe". , .

Seria necessário, ao mesmo tempo.
ter a iml)ressão do tutUl'O, saber o
que nos :-{.serv~·ão os dias por \'ir,
para podermos, na Carta Constitucio
nal,' atender a ~sses problemas -que
vão surgindo. Mas a' !aculdad~ 'divi
natória. ;nfelizwente, nos escapa.

O Sr. Flores da Cunha. -' Como
restabelecer a confiança?
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o SR. BÀRBOSA LD4'A - V. EI:. da des1gua.1dade, isto é, um rea1.me
celénda eom~reende o problema.. Só por isSO mesmo nâo democrático. pa-
vejo um m~o--de restabelecer 8 cOtl- ra a manutenção de privilégios de
fiança.: é a atitude de cada um de fOl'tunL '
nós para. se libertar de tôdaa essas Não defendo e não desejo o sacrl-
suspeitas; é como que um exame de ficto das liberdades poUt1ca.s, :mas
eonsc:1êne1a, llOl'Clue saímos d.o dom!- . também não compreendo um Estado
.n1o constftudonal pe.ra .penetrarmos e um govêrno 1nàiterentes às re1v1n-
num dom{n1o moral, agindo como pa· dtcações de uma grande maioria, se-
tr.1otas que querem, de tato,. encon- não exploradá, de certo que tnd!gen-
trar o·verdadeiro principio c&}JaZ de te e miseráveL Não há democracia _
.salvar e de conduzir o ~. que resiSta. aos venenos d1ár1os, que

.O Sr. Flores da Cuflha - A' con:", as deslgu,a1dades econômicas instt-
fiança. sõ se resta.'belece pela edu- Iam no organismo social. ...
caçA0 clV1ca e pela. edueação moral. Saberemos o alcançar as fórmulas de
·(Muito bem.)'. . " , equilibr10 entre essas duas cónd1ç6es

O SR.. BARBOsA. LIMA - Estou in.. essenc1a~ da democrac1a: a l1berda-
teiramente de acc)rdO ·com V. Eze!a. de e a igualdade? Seria temeré.r1o
e c'hego à eonclusio de que vamos responder. Mas da solução desse pro-
realizar uma democrac1a como exper!- . blema resultará a expresaão e o va.- •
êDcla. A verdade\ra· democracla no lar da Carta palltica. Não que faltem.
Bras11 aó hi de -~ultar de um. traba.. luzes, patriotismo. 'cultura. a. esta
lho prolongado de eclucaçAo, "com o Assembléia, que· se me afigura. de ,um.
exemplo' dos .governa.iltes e' a pUgna- l1fVe1 mental evidentemente supenor.
cidad. dosc1dadios.8em. @sae pro. Mas 1110 .basta. conhec1mento. ou de-
sraso e sem esfôrço, sem essa ...tltude seja de acertar. Agimos todos dentro
nO e sentido educacional, a democ:rada. de contingências. somos tambéID., co
tra:ba1lmd& o por-tMau as fbrças dls- mo Assembléia. já uma resultante de
solventes dentro de nosso melo poU- numerosos e complexos fatores poliu
tleo, econôm1eo e social, ser6. apenas. COB, socfais, econômicos. Cresceram
U!I18 aparência. escrita em nossa ('ar-. mUito as suspeitas e descon:fi!l.nças.
ta' de d1re1tes -mas--lnexistante para, para que se possa pensar num. créd1to
oscld&dAos e para. aPátrfa. créd1to largo ao tuturo.,
~. O Sr. Flores 0&& CufJ1I4 - A melbor Estou certo. entretanto. de que ha-
defhJiçio. ainda. ê a da velha. Grêcla: ~ veD10S de fazer o possível para veI1
DemoCra4a é t6d.a organ1açlo,do ])O- cer êsses obstáculos e para construir
der a.'Vessa ao. despost1smo. uma carta poJItlca duradoura e ca-
• O SR. BARBOSA f.na. "":"l\vesaa. P83,'jjf; vale!' para que se possa d.lR.

,80 despotismo poUtlco elO despotts. D. tU;a levar mais longe a conquista
mo econômko. uma del:llOCr8iCtã de das ~MS8.Spolet4rfas para. a demo-
sentido eguaJ1t6.r1o- era&peD8S o ponto cracta. Este tem que ser o objetivo
Que acrescentarla COIDO resultante de SU))nm10 das govêrnos e das constitui..
tOdas as 'palavras que Venho pronun- ç6es. ,po1s do contrirf-O nem poderão
claDdo. Porque, na verdade, nAc bas· perdurar os govêmos. nem as -cons-
ta. oombater o despotismo 00 do poder titu1ç6es. O, que pode haver de omaia

'. polittco. Há Deu.ssh1ade. tambê.ó1. de melAncollco para uma. CoJl6t1tu1nte
libertar' o' o ddadio do poder 'ec0n6- do que o trabalbar tanto pata a
mico. Que do é menos real, meDOS U!- coastruçl.o de uma·. carta provJs~?
fiuente.,. .lD:eJ:Os OP1'eS8ivo. e que o talvez NIO esqueçamos, pois, a verdade
seja. maiS DOdvo do ·que () deapostimo tundamental: umaCODStltu1çAo poli_
do' poder poU~,-Ela cómo OI Pl'Oble-" t1Ca.'noso'teD1pOS em que Vivemos, tem .

- mas se~ e como alo dW-· que ser tatalmenteum 1Dstrumento
Ce1s as So1üÇfJes. ' __ para 'conquistar'as ma8SP.S prolet6.rlas

O que é certo oéoque nIo, pockmos e levf-lU no sent1do da. democ:r8da..
cruzar -os braeoa °d!8.Dte', de. .arautoa OU ser6 isso, meua senhores. ou não
da 'l1be1'dAde que, -no.fundo. 810 ape- serA DSda. UltUto bem; m1dto bem.
nas defensores da 0])ft8Ii0. Arrop,n.. PaItMs. O onuror j. cum~.)

tes, opretenc1osos'e vastos. v1vem.a re- o (O onzdorae éfemor4114 ~,"'Íbu~
-J)etIr monotonamente o mesmo estrt- - 'J'Qr ter o 'Sr. Oscar· Ctu:"ndrO ee-

. bl1bo: Ltbenla..1el IJberdadel Ku tff400 témpo de sua. ift8Crlç4o).
quem.. os ouve sa.be que o que SU,' . ..

.querem 6 apeDal a J1J:Jerdãde da O .SR. PBBBIDBND; - Tem' •
oP1'8ldo~ a permm8acla palaft& o' 8eDhor Dl\"lC16cio. Duarte..
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O SR. DIOCLUr:·O. DUARTE - enzergando q. o Jm])fJ'attvo na hora.
Sr. Presidente, estuaando, demorada- atual é o pa:ü:perismo. .
mente, o projeto dE" Constttulçlo, o O Sr. Cam.1I08 Vergal - V. ~.
meu nobre amigo, liustre represen- permite um aparte?
tante do Estado de . Pernamb~ O SR. DlOCL':CIO DUARTE -
Deputado BarbOsa .uma. acaba de Com multo prazer: -.
acentuar, com mu1tapreclslo, ser O Sr.' Campos Verga! - Estou ou"
Jmpqssivel; em face do panorama po- vindo o brilhante c11scurso de V. EL
Utieó. soc1al e· econOmico, que o mun- com !'el1g1oso acatamento•••
do atravessa, e]a.bc,~ar uma. Carta. O SR. DIOCLECIO DUARTE-
-constitucional sem atender àsex1- M'u1to ob11ga.do. .
_nelas das. classes Wociutoras; sem '"_' d
auscultar as leM't1mas necessidades e . O Sr. Cam~ .~, lfVo+ - ••• e, a e-

li" rindo suas ld~f;[t9~ao ~&_
asPirações do prolett'nado. de1ro e profundo sentido de suaspa..

"Uma Constttulçio que se afaste lavras, lembraria que nlio apenas 08
desta diretriz, nlo s6 detxa.ri de aten- IJOUtic06, mas ma:rcadamenre todos os
der aos 'principios ~ocriticos legl- Srs. Interventores. ~. .
ttmamente 1nterpret..~dos, como esta- O SR. 'DIOCLECIO DUARTE.-
ri votada a 1nevitavel derrocad&.. .' - Que também. são poutfco$;

• ReaJmente - COICO se expl'1m1u,
"'or bem conhecer a& ccnven1ênc1a.s e . O Sr. Campos VerglIl - ••• ma1S
~ aquêles outros de grandes responubl-
os 1nterêsses que aproximam os po- =~OS destinOS... dcs Estados, e da.·.vos, na' época. cont:enpol'ànea, o gran- -_..._- ..._ ...- tuaJ.:u-ta rte .....a W-ll_- N f-cf~~ no mom~ a ,.de esta~ no -am"'nca.no ~e. estar constantemente'-em-'eonh +'" -.-.....
- "vivemos no século do homem do , .••,..:---':'~.. o povo. com.a massapopu.wu-,e ~.
povo . tomar a.titudes pOr ouvir falar, de 01.. '
·.Nio 6 mais posstvel, quando ativa. V. Ex.- tem tilda razio'ao- mos-

ma.1orla da. soc1edade !e fundamenta trar o qUadro de palIPerismo que es,:"
e ;se ergue sObre \)6. {nterêsses e as támos vivendo, bem como de falta àe.
neceu1dades do povo..contlnuarmos liberdade. . . ...' ' '.' '.
a pensar exclusivamente na decr$- De-tatO. sabeniOs que ·tanto' a POlic1a._ .
çlo de· leis, na forma.çlo de' cartas de SIo -PauJocomo··a. do Rio c:ontt~:
constitucionais que atendam im1ea-nuam espanCando o~,qutra.pê1a'J1.
menw a 1,UJ1a redUZIda classe pluto- par uma vida me1.1tor'·dentro da co1e~
ci'Atlea. -de1xando-se orientar, .como -t!V1dade. O nobreólador, com êste cUs-
hi cem anos, POr 1lD1fncompreeDSfveJ curso pOl)U]ar, presta. gra.nde:aerv1~-
e extemporlneo 11be!aUsmo eeono- ILNaçA.o.· Perdoe-meV.·Bz.- a ex-
mlco que f~; sem ..M.VIda. o eçlen-·, tensAo de meu aparte.' : . .
dor da bUrgueZia ~ fol a fOrc;a que . ~....-rO·........'I"t&_,.;.~..
se opOs- nosaI~ da : revolução O SR. DIvv4U:'AJ'A: ~An<4~ -

Prancêsa ao reg1me Feudal. E just.a.mmte por taso. lamento·· que os '
. POU~ aquêJes ClUe ma1s.deverJam

De fato a, burguema rea11zoU tudo olhar para.a 'melhor· forma de salvu:
quanto poderIa ter J'E"8.l1zt\do. '. Mas u situaç6es prementes em .qU& nve
hoje os poUticos nlo apenas tnteres- o POVO, nlo''lll'OC\U'tD1&t1dsar-, _pua
ssdos no forta1eetm~n~ eleitoral das acertad.aZr1ente . ~lver,OI proble~
organfzaç6es partid6rlas. mas 1DspIra- mas do'. p.r6pr1o .pafa, ,em vez· de ae .
aos nos tundamentiot' soc1olóllCoS. eD11:J01garem e tntozleat'em de Ie1tu~s .
J)reetsam 'lançar as vistasl)ar8···.as .- ez6t1c8s, querendo defender,·!lUlDa
etasses meJs necesslt.adas que, pene- ," hOra de .atrlbu1ac:6es gz:aVés eomo' esta
p1da8' pelo crescente pauperlmDo. se proposfç6es que ~ DIa encontram. 8111..
~. obrigadas a aceitar· o eoncur- bleIlte 'DOiS próprlos~ de origem.
so ~os prfmetros Irderes que~ InteJramente.~_ .tradIç6es de'
ldDeera -ou. mstncerameDte-•.para m- ._ nossa lUIdoDaUdade. .. '. .
terpretar.as revoltas mtenDrel. 'O Sr. JurtJfttffr Pltu ~ Vamos dl!..

Enquanto oJ)O!o sofre, com- o re- ttngutr. V.~I:z.... 1a1ando de autch-es ,'S
tardamento da sotuçl~ de graves pro- atacando a leitura ,de aocl6Iogos~de'OU"
b1emu. o que: determ1n4r6.· a -rebe- tra.s plagas, ·ou 'de escritores de'outros
lJIo daa musas" de.que falava Orte-. pafses.' me obriga. a dIstIngulrdo!s. ti..
1& 1·GuBet, os aocl61ogas.~ .., pos de'~: aqutle que l'eJ)re-_.
as. po1ftfeas abIorV2doI .D& .s&ttsfaçlo ·senta eultma-e o que representa Uus- .
das lDtedsaes pel'IOD8J1Itaa. cUaeatem.. traçA0. 'Quanto aos letrados, ou .aae..
um mundo abItr&to. a OlP"'raeJn dtt . les que Jeem' o que esti eser!to,ma8.
1iIItlemaa· e: de 1'eIJ1DM' obIoletos,. DIo ~~''JIKIlaecmrem:O-JDeM'DO~o

, J
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que & experI~e1a dos OUtros lhes ser- pude me convencer enio de que o
viu de 1nà1caçl.o, estou com V. Ex.- sistema parlamentar. de acOrdo com. o
Mas o principio de Comte. de que na pensamento jur1d1co do Profess<tt O.
base de tGda soctedade está o saber' GeorgPischbach. em seu erudito traM

para prevêr. a fim de provêr. exprime balho "D1re1to PoUt1co Geral e C011SM
o govêrno ou - para. dize!' com mais Utue1ona.l Comparado". é justamente
prec1sio - a aãmfntstraçAo da cuus.'l. o que temos. Sempre tivemos desde a
pública. na -base do saber e do conae- CoDstitu1çA.o de 182•• pois o povo vem
c1mento. Pree1samente a falta de sa- elegendo, a partir da Independência,
bel',' a falta de'conheclmento, a 19no- os seus representantes. O sistema parM

rAncla seneralizada e os tabús d3. noo- -- lamentar 1110 deve se confundir. com
sa história' poUtlca é que representf1.m Párlamentar1smo. &ate ~ o abuso· do
o mal profUndo em que vivemos. Se sistema parlamentar, na própria. ex;'

.' V. Ex.a atentasse para o mal tremen... . pressio daquele em1nente germâniCO.
do quecaUSB. ,à. vida naclo:Dal o tab11 Na verdade, o I1stema parlamentar
da Adm1nistraçAo das nossas t1nança.~ ,no regime monarqu1co sempre fo1 uma.
'Ver1& quanta .rad.o tenho em pedit' a superfetaçl.o fraudulenta. O senado
:V. Ex,- qu~ dist1nga êsses dois -tipos e a CAmara jama1a representaram, a
de- cultura. '." legitima vontade do povo. Copiando
. O. Ba. -DlOOLECIO DuARTE' _ os 11gUr1n.os dOI Eatad05 1Dg1esés

E' Justamente' observando os proble.. pseudo eatad1atu do lmpérlo, com
. - honrosa excepçCes. perd1am. o senti-

masbras11eJr~,-~omo fêz o grande so- menta telur1co. DlverUa.se o pl"Opr1o
cl6logo patricto, Alberto TOrres... . Imperador com as repotldu mudanças

O. Sr. JurruuU.r .,Piru - Um tanto de m1nlstérlOl. ]C o 'pala contlnuava
ouqua.n~ .neurastênico. . estático, com todos AI quest6ea para.
.. O SR. DIOCLECIO DUARTE - resolver. No pcrloc1o ma1I tranqullo da
Por" talvez se desenganar de salvar o ,nosso hbt6r1a co1u alIuma le fez.
BrasIl, em face 'da -1gnoràncla geral. Dom1Dava o Senado uma o11Iarqula
~ ••• que se Pôde", cOmo êle, traçar as cUspUScente oriunda de uma ar1ltocra-
diretr1zes,"os rumos verdadeiros e cla- ; ela rural. E Q, CAmIU'A.1D lDcumb1a elas
roa de uma ,eonstitulçio Braslle1ra. lDterpelaç6es lDoportUDU com o eterno
:' - -Dl. " v. __.' propóllto do donubar m1D1Itélos.O Sr. Jurandú".-uea-·, .• ..-. per- quando elu ia vboI. eram OI Que me-
d~ a 1rre~c1a. 1hor atendiam .. uplraQ6el' co1ett..
. "O aR mç)cLEçIo -DUARTE - vaso "TiVIIDOI Da 1D0DUqUÍ& lablnotes
E' . .Pl'ÓpÍ'ia dOs .. regimeS' democri.t1Cos Q.ue duraram I ex1It6DC1A das rCISBS de
e dOs Parlamentos que se-dtvidem. MaJberbel. Param OI ID1D1stArlos che- .

.DeverfaJ:nos congregar t6das as Jnte- fiados por OUSU e 8&leI Torres Bo~
.Ugênc1as beDi orientadas'num do e meDl. l10lI quAII lCl encontravam as
puro 'patr1ot1smo pam, sem preocupa.- maiores f1pru do lmp6r1o.
ç6es depart1~estreito, assen.tar O Sr. J1U'CIn4Ur Pira - V. h a
em bases s6)Jdas o magestoso ed.1f:d.o est6. fazendo o maior elogio que se .

. .que devemos eODBtru1r para. salvar apode ao parlameDtal1Imo que permite
c1emoc:racla brUlle1ra dOIS' 'J'eDrmes e a substttuiçl.o di um .lOd1"D.o que nAo
d08~ que se anlDlC1am. Mas ,tem aueérce na optnlAO populAr. Qp._
nIo. é pretendendo'copiar Cfl..~ da rando:l.peDU Quatro boras. enquaAto
lDIlaterra. nem buscando _1Jiap1ração que, no 1'eIJmtI prea1clenclal a duraçlo
nas 1~ doe trata~ brttAntc95 dêa5e ---o 10·...-0 lerlà lon- atéque'R }1OII1á~estabelecerum s1stema ~ "''''aN .-,

- de gov6rDo adequado às COIlYen1lneW: ~ ~6rmIDo de leu pe11odo.
nadoDaJ1• Aquilo" ""Ue tenha" por 'ten.. O SR. DIOOLIIO'lO DUARTE - O
<tur&, produzldo ,excelenteareaultados governo ficava IUjelto .. mtJor1& oca-

. Da. IDâ1at.ei'ra. atendendo· 6a c1l'cuDa- atonal. que olhava mala para as tDte-
tlDetu·da com'm'dade britl.nlC&, DIa resaes do leU partldo do QUI pmpm..
teYe o a..esmo efeito .na Fn.nça,~ no mente para li QU..tOeI que o povo
BruU.nem ter1a. certamente. 1188 reoo rec1aman. Mio Ira ..... pala, um re
p6bUcu 1atID.o-amerioaDU~ Por.mala lime QUI .tADd.... &OI Mnttmentos
que houveae.m.equlba4oDaaDA1lee, ,- democrt.tSooI doi brUlle1ral. e U lUIS'
com o -C&1inbo que me aconselham 08 ~l~eI. \, '_
trabalhos'do nobre e sempre' -.t1m a40 O Ir. Jura....... PCra - Apenu &
amJ80 Deputad!) J0a6 AupIto, e -1Ue untura. I idadl 1001&1 do BruU.
cardeal dó ·parJamentarllmo bru1letro eram cUfermtel na 'pooa c10 110118'

. que, ~ o" djgnQ representame do Rio ,Z'eI1me parlamentar, quando 1mPe'r&v.
Gr&Ddo dO SUl. Sr~Baul".PUa. DIo 11111 ma... ~USoO • li Ube1'd&dII " .
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• a egualdade eoJJatttuam. »r1v11.61lo Naçio, em vUtude,. pr~mente, desse
de um cfR:uIo restrito de peISOU. eomplezo. O que' sofremos aqui. .. até

O SR. DIOCLEOIO D'OABTs _ mesmo no Parlamento•. em certas 81
Realmente. era uma oI1garqU1& ele1. tU&Ç6es. 6 resUltado do, complexo de
Por meia d(az1a, d& fazende1ro8 de 8. 1JJ.ter1orlda4e criado pélos longos pe~
Paulo e pelos.senhores de enaenho de rfodos de d1tadura.
Pemambueo. Ela nIo representava. O Sr. Fernando Nóbrega. - O érro
de forma alguma, os 1dea1a e· OI aeD.- do nobre orador ê encarar () Brasil
t1mentos populares, mas a:penaa d.e colon1al e impUial edoo o BrasU de
uma. arfstoerac1& rural., . b te
'0 Sr. JUf'ClncUr Pires _ Péd'e!ta- O".

mente, mas era a época do 'Bra8l1. O Sr. Jurtz1ldlr Pires -'Exatamente,
mo pOdemos transplantar qualquer quando· a base econOm1ca era total
p&1a Cio mu:Ddo da época med1e98J JWIlte dIfêrente. Hoje, o Bra..~ é um
pa1'a a. atual; nAo podemos campan,r pais semi-industrial".
• Repúblicaltal1aua com a que 1'8- O sR~"'~ DU.ABrE _.
IiUltou da ReVolução Francesa; do Nio 6 este. pr6pnãiDente~ o aspecto .
J)OC1emos estabelecer paralelo entre.a do 41Seurso que pretendo' proferir.
Rep1lbl1ca. . de Pér1e1es. na ,.Qrécla, Jnh . ..... ..AAA..
onde havia. vinte mfihomens Uvres e Desejo continuar ml as o~erv~
"'1.---- t mil' ~-- a respeito das vantagens do parIamen-"'~~~ escravos. com a ~ •..:...._... .._ _ ....A_-.l ..~f_, f ...' ......
'DúbUca brasUetra que temos, com ~~ e 1.&V p~~~o, ~ ~
ioctos seus defeitos.· . em Yêr,. '-cora.. no rednto o 1lustre
; O SR. DIOCI'aocrrO Dt1AB'l'I: ~. cardeal daquele sistema. entre :l6s, o
VInte .mll horntms J1vres; governando nobre Representante do···.Rto Gran~e .
quatrocentos mn escravos, ,que Dio.-.do SUl. Deputado RaU1.,~., . .
eram ignorantes como os nossos;'tr'aDS- ~1-. ·-Srs•..:.C_onstttúintes. o nigi
ports.doa. da Mr1ea pàra. enr1queeer a me. pa.rlamentar· que-fê'z a rmn-·
j)1utoeraci&·brastle1ra. . deza, o progresso econ6mico' e acU!·.~<.

..o Sr.:, Juru~ PIres - E'" evidente. tura do povo inglês. ·Basta· citar um
O 8R.m~O DUART& _ doa mais ~8C1aree1do& pedagtcoa e ao

Eram' homens .2nteHgentes, capazes. .c16logo8 da~. Edmonct.~..
alltos. B V. BL&.,'))Ol' ai, vermea que 11nB, cuja Qbra. coDheC:l, ainda. na .fase..
a democrac1a é _um regime. ,em m- de ,1nqUietaçlo da w'Oba adoleacên..
tUf1e do,. qual. esses vinte mll ateu1m- ~ atorav. de ,umllvro ~je tomado
1eS, que estavam no poder•.goftl'Da- C'''lStco - -De ODtte'Vem'a~.
vem qua.trocen:toa 'mn escr&VOI, os dos~" ....... que me ofere....
qua1a nAO podiam se clefencler'par'JlAo eev.. o meu, antl&o meat!e, -.0 DObre
e1Isporeel(la. f6rçaarmada.· " Deputado Jorsé·;·AuaUsto· ~:a·.ec.tuca-
· O' Sr. Jura!ldir Pfres _ !tio era IÓ' çIó.~·a·or1entaçIQ protIlldo
~ causa da f6rça. arm.ada. 'mas. ain- 1W e. mata. tarde, 'o complemento dessa .
d&:; porque- nIo ·tinham.estrutura ao- mesma edUcaçl.o. que .QSpo11tteoslD~ .
dal. Nas guerras, êsses quatrocentos . I~ tizeram eDl CambricJce e 'Qztord.
m11 homens. pegavam em armas. ~~.o .equDfbr.lo.. a.. bar'"

. . mcmta de JdéJaa e a eompreéDslohu-
rlJ SR. DroCLECIO~DUARTE ~ :mBtlSsta '·revelada pela paTO..,Jnglês.
~vam em armas obrigados, como,' '1'J'auspJan~'da InaJ,atena para a
tamb'm.· prls1on~ poloneses. che-.~ onde"~ educador criou a
eoa, franceses oultaUan08 O, faziam," Boche". DIoreal1zou .o reglme
para defender 'aqueles que ':l1e escravt- parlamentar. os ,mesmoa" UieDeflc10s
aV&m. Pesar em a:rmaapan.. lntar _ DeIU ot~'ldêutlcasvantaaens,:au
pelos le:ata1l da· P'tr1a, é uma_co1aa: - teddu pelo. po~. inales.'.cujo cata.,
pep1' em armas.. POrém. para,. obri.. . e4uCaa1õ e economia dlterem..tm abIo
~oe, P1JID8r por interêssea· de ..aeas / luto, 4à raçL latmf..Os próprios tran..
IU'vpr1oa Benboz:es, é,diferente. . ~.':<:OCDO RelmonCi Po~. C)ODÍO

O Sr. Jta'4t14i1' Pfra' -, Hazea11-oeorae-Qemenceau, como Bonald,
dade. o Interesse, era o meamo,.. em IQIDO 1IIIlU6.~.·como .Jer.u. Iaou-
tOdasu 6pocas.·Quando tIeI l)elaY&1l1 lU.. lide autor .da·1»ttodutlo··&o.mas-"
em armas, faziam-no 'elI1 ~de de Dffk:o. 'llft'O ,de Wodrow.·WUIon "A'
complems de 1DteriOl'idede que .se fo:- NataUber4lde1t e ae .lDOItravam ..apre
maftD1 entre OI eaeravoa, pelo con- . '1DIlWJB. • eJe.rmados com & mJs6r!a. ....

-- ·celta =\'etIal. Da meA1Da· 111"", &1lUQWa '••~ cracei1tea
hoje.... empambam armM e" f1cUR' -Da . flue ~ apIUIDt&u..' . 0-' .Par1a.ment.o . ela
~dU~ m4J1ma,. da .~-COIIdUllDdo-II.· ... Vú'JaI. 1Q1peB.,.
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de Bltado.queoameçaram. com Carlos . mltllba. A tncompreensão polfUca. ta·
·x. Lusa %VIU. LU1I·Pelipe eterm1- ellltou o advento' da. ditadura. Quando
naram com o eo'ftrno de NapOleio IIL tive o P1'!vUégio de' representar oBra·

O 8t'. Bal Pil4 - Quando com~u sU na. Conferência Intern~onal do
&' aer' pra.tJcadQ o regime' !NU'lamentar Comércio. em Berl1m, declarou·me
DI. PJ'a1lç&? Heinr1ch Bruning, Chanceler que an·

O SR.'DI~'DUARTE _ teoedeu a mtler no poder. que. 1nfe-
reinad Uzmente., não havia salvação para a.

Teve .'aua pr1me1ra e no o Alemanha, nem soln,.Á1\. ,para os· seus
de carlos X.. conere •·defini....,......
t1~..te. com a Constl.tulç§.o d.e 1875. p:'obl-emas. a não~ que o pais tivesse

,E 08 resultados que V. Ex.,a a.pre· um. govêrno realmente forte. capaz de
A. +.......... de evitar as 1njust1f1câvels divergêncla8

-Hnta em face ~ argume1t~---'. no Relchstag. onde as correntes paU..· Potnearé,.. '
O .Sr. &na Pil4 - Quafs os resu1- tlcas pareciam não querer comprem·

der o sentido real da Vida. Nem o-b.dos ? I Sessenta anoa de páz quenio própria Stresseman consegulracom
'1o!. eonsesUlda por qualquer 408 outros o seu adm11'ável talento conter a. onda
regimea .anteriores. Po1 o pal"lamentar .demagógica. . ,
o·~ que mala durou na !'rança. e: o ,Sr. Jurandir Pires - Que atirou
86: velo' a -eatr, debaixo da b1flu.6J:Jda a AlemB.Dbae o mundo na desgraça.
estril.qelra.. . . .' O elogio aos homens. fortes traz a
,·0 Sf'.NatM DtIm'te - Muito bem I 'ruIna dos'''Povos, do mUndo e do ser

.0::;&. DIOCIaexO. DUARTE '.- . humano.
,RecIme, 'aHúr COI1den&do ~. eIemen· O SR. DIOCU:CIO· DUARTE -
ceau. o famosO~ de Mif&istêres, Vi representantes do nacionalismo eX-
eond.enaclo .por Emlle. Faguet; Joseph tremado da Alemanha. unidos aos co-
Barthe!eDn'. Po1Dcaré,',Gu1Iot, durante munlstas, republicanos e socia1s de-
alto anOl Obcf:oOcle GOv~o. concluln~ mocra.tas, em luta pa.râ. avitór1a. de
do.·por .' afirmar:, ,IINO&S$.·~ época. ,tem uma. emenda 1ns1gn1!icante, pondo de
lido. 'SObretudCl. fecunda', ,em abortos. .parte os principias. problemas,' Idéias.

·denDchmdO:·O' :DirIamentar1smo como 'lnt>uêsses sagrados da pátria.' pela
·ocorntlJt,Qr'.daa.mtl8UB6Dc1a8 JDe1bores._, V&1dade iDcom~vel de,piLrtldaria·
ema!&·smoeru.NIo·esQUeÇ&JIiOl, tam- modesonentado e suicida.

· bálDllVerarJer da BauraDD8,-@e 'u-O 81'.-·Jurandir Piru - A concWa.
damaft:'·O l'eIIme parlamentar .esti cio substitUi a-fOrça. :!: a troca da-
lqQe. da cmmprlrlUU,:promeuas. S' qupo que é supérfluo pelo que.6 flin·

. 1UII& mAqulna,quefuDchma..1D8l. Ou- damenta.l., ' .., " .
ft-ae dJar.·que:81..:1sIo·eontlnua as- ' O' SR. ,DIOOL:2CIO DUARD'-

·~~. tOmarf. ~~ftl ~ ,.A 10rça é umaconseqüê%K:lada ama•
. AlDda •aiora. V. Zz.& poderia: ler o quia•.A d!tadura não é~ uma causa, é

, AI__ ..... ""- 08..11... ) um efeito., A anarquia parlamentar
·notiftl~. \IÇ, ..-. .~amen" .da .França, da' Itália e da PolOn1a le-
taIldoque· '. &D&l'IIUl& pulameDta.r varam. ao. poder Hitler, MussoUnl e
:fraDcMa.· .dçoIa de uma pena ter- PUSU
.ngel. que ClDDl"QDtou o mundo, do dsti,que quiseram aproveitar o

_1.oC"&.. _ -.I.. A..... tumUlto do momento llara imp4r a
CMmlpNeDdeue ai~.'W.~ por, .-vontade absoluta. mistificando a ..........a_
.se-mlll1llO JeIimI.' - . elA -......... -..-Eua.mesma uarqulá. OCOlr1da na ~~ das massas.. '
Pfançal~ ver1ftcou tamb6m no ParJl.- O Sfo., Fen&4ndoN6brega - V. a.a

'JDeIito laUallOo 0Dde Oto1ltti,ctann~ esti fazendo o elogio d&ses aventu-
toda .ua 'f1da :P01ftIo&t. tomou ccmhe- rebos, e pregando a. di,tadurada Ale·
ClIdo peJa babUld&deemRboftw' depu-, manha.' . '-. .,'
tadc. 13OUCO ftIiIteDteB. 08 polftlcos O· Sr. B4ul PU4 "'::'eomPreendO
1110 IIOiIberurftlWilr' ~ 'mapa de . agora o pensamento do nobra~
K1IIIo1lD1 •• apaYOl'&J'&Dl'·com·.a aentante. V. Ex.· nAo é contra, o te
lIW'dI&f.... I6bre 'ROma. E ~o1 lime parlamentar. mas advenirlo da.
cMido ia.~_.be'eddu~ deIDocn.c1a. representativa.
ParlMMtDto'lta13no'Que1aYn11 o tu- O SR. DIOCL1tCIO DtTARTE- J:s-
cIItDo na IWl&. . -'" tou ~- ~ d

O e_. ...... -- 1_.1_ eom. o anltOA6U vuge e V. EL·, o
Sr. - r.-'- .n-..~~ . , nobre constituc1onaUsta Aaala BrUU.

Q ... ' moctaeJ;o DUARft·- ft%'dadeüo. in~clo, reatmc 1ft-0.'.1l1....0 li ,J'ePOUu .. Ale.. slc1eDC1al Do. Bru1L NfDIU6m ..JIIelbGr
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dO que êle comprendeu' a poUttc& na-'
donal, conforme .1106 pr013. no seu livro
"O Reg1me Pres1denc1al.na. Repúbl1c&
Brasileira" onde estuda todOS esses
pr1nclpiOB. Estando, como estou. com
Assis BrasD. não pregor absolutamente;
a' d1ts.dura.. - ,

() Sr. .Raul PQQ. -- Fico com a'pa
"lavra. de V. ELa: V. 'ha vai acom
panhar aqui na Assemblé1a. ao 'se vo
tar & Const1tu1çlO, o, ~samento. de
A!tsls Brasll. ConVém acentuar que,
no programa do'Pa:rtldo Liberta4or. d.e,
que era chefe Ass1s Bras11, figUrava e
figUra a ele1çio do Pres!dente da Be
púbUea pelo Congresso - govWono co
letivo. gov!mo de gablnete e de' zes
pODSaobU1dadedos !rI1;rlstros perante o
Par1arnt:nto.·' , ,

O -Sr. Neuor 'Dum -1!"at4aeaba- 
do: o nobre 'orador' eoD!eau.-se pre
sl4enc1al1sta ,com,Assis' Brasll.'.-

O SR. DIOCLEOIO DUARTE 
~ que o nobre Deputado ar. Raul
PJ1a ~ leu o llvro de Assf.!' Brasfl
s6bre o regime preaidenc1a111O 'BrasU.
-O Sr~ Raul PUa. ~ LI e-coriheço

,perfeitamente o pensamento cio a.utor.
O SR. DIOCLECIO DUARTE - se

houvesse 11do, atJrmaria; que ao nosao
pais- repugna a' restme pa.rlamentarls-

~U6~~:S,~~m~~~':.
t&r com 'Deputados e' 8eDadores 1egl
ttmamenteele1tos pelo povo -repUg
na o regime parIamentarista"que é·um,
abuso. uma~, um~o
elo regime ~lamen.t&r, U8Wl como o
m1l1t.artsmo é o' ezcesso do'reglme DU- .
'lUar. :ai gov!rno ml11tar.e há govêmo·:
mllttarist&; bi govêrno parlamentar
e .hj, IOv6rno parJamentarlt.ta; , " " .. '

O Sr. .Raul Pifa.-- COmo .def2ne V~
~•. o restine pa.r~ta:r? ,

O SR.~DXOOLECIo 'DO'ABTE - B'.
o 1'e8'b1e em que o "povo eleIe. eomo
acaba. de fazer entre nós. os 8eU8're
presentantes para o Senado e-para tA
C&mara. • o rec1rne parlamentarista
é'aqUêle em que o alstéma'~e t0
dos .os poderes fazendo, em lugar~
QuUoque-V. zx.- c1e8eJa, 111D regime
4e.Jrreapong,bJUdade. ,
,'Dentro do reIime~ desde

que-. o Congresso aa1b& le8ittm unente.
CwDprJr.eu <tever. •• '. :
OBr~,NBIforDtl4Tte - V. k,& Per-

mite um.' ..~? ' . '
.". • -. +, •.

- ::0 SR•. -DIOCL'IOIO'DO'.ARTB 
,:Pcfei'íIlmaâe.- .
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poss1vel formar oeariter'de um povo politica. se não quisE::nnos ser destruf.-
nem o conduzir ao progresso a que dos ou regredirmos. à.:: fases das di-
tem G1re1to pela simples imposição de taduras. sejam das' ma..c;sas em rebe-
decretos. Os juristas antigos e os br1- llão ou de caud1Iho.s oportunistas. ê
1hantes artWces; da palavra J' não descer até ao pOVO. 1'\ que nunca se
consesuem,na época contemporânea, fêz. stnceramente. ~ evitar o paupc..
servir de modêlo, devido à 1neDstênc1a rlsmo que se a1astn't" observando a
do ,esP1rito' objetivo. Dal a orientação Ução do prlnclpe -àe J3isma.rk. com o
vacilante dos leg1sladores atuais. em. socialtsmo do Estado, quando idêntico

'face do tremendo confusion1smo ideo- fenômeno se vertticl)",J na antlgJl e
1681co que 'OS, obrJga a. graves e pe.. d1sc1pUnada. Alemanha, ~ve1meD
rIgosas contn.d1ç6es. bte é o aspecto ~ desencaminhada por um aventureiro
com que ,se.nos apresenta a nova 19norante e atreviciO'. que aproveitou
Constituição do Brasil, que 'ressurge, a dlãtese da nacIonalidade.
para 08 embates democráticos, numa Para evitar o catacl1sma' e evitar a
hora em que os 'homens de. responsa- vitória dos aventureiros, que lnspl-
blUclade' precisam unJr todas as for- ram as lutas de classes, como ins-
ças da" Inteligência para resistir' aos trumentos de an.a.rqt:Ulo sociaJ, pro-
mov1mentostempestuosos·, que, se curemos formar a ':~I1Ec1ênc1a coope-,
aproxtmam. . ' ratlvista entre nós. estabelecendo
CoDflito&" de ordem. iOOr'al perturbam barrefras:to sórdido individualismo e

'a -eonscU~ncla das classes dirigentes e mostrando novos rumos à ~ez1a
eJdg@ne1as ele ordem' máteriaJ. rebe~, do século XIX.

,lam 'as J:DaS$8S d~tes dos ,seus ~ êsse espfrlto de cooperaçi.o que
'condutores,. O,ps.norams que con- fez a independência. dos teee16es de
,templamos é ass1mcie uma f1s1onomia, Rocbdale e deu à Din.a.ma.rca a sl
,profundamente, desoladora. Por· Isso touaçA.o privilegiada ~m que se enco:n
mesm.oreclama'a' lúcida. eompreen.. tra.

, sIo elos: })01it1eos•. mperlores' lspreo-
'cupaç6es:subalternas. a,'fim de poder NIO alo, Srs. Constitu1nua, as 00-
a,..~e'goy~~, dentro ~1asest =ns~~~~~n:~ec=~~

, de:.:,pr!Ddptos .human(ll.' cumprir, ,OS et:grandeeem as I:.......çoes. E' a sua edu-
de\'ereI ..conítltue1olllUa. com energia, ce.çio adequádamente prepp-acla. 1m
C[i1e nIo exprIm.ecoVânUa, e,1IObretudo, pr'JlD'11ndo em caàa !ndivíduo a. noçl0
que lo exprime'COV'U'dJa, e, 8Obrctudo'de. sua responsab1ll'dsde e o V&ior de

- com a '1ndlspensi~ confiança. da. seu carãter. MuLte meno43 do que u
' N&ÇIo. que precisa, quanto antes, re2'ime parlamenta.t't'cuja .h1stória tam
8Ilr do caos ftnancet·c para' realizar bém fQ1 sanirenta e agitada, o que
no mais breVe perfodc,.as grandes !(;Z & ~deza da InglaLt;ra' foI a
conqulatas econODUeas que lhe 'asse- edupcAo, como já t1V~ epottlmidade
gumm, nio obstante os: pessimSstas, de aeen.tuar.' A prõprla, 'Inglaterra,
as 'latentes. rlquezas' do seu territórIo. ,. guardando as trad196est mas adotando

. Nlo',~. toda'fia, .ergu-mdo barre2ras ao o sistema de uma Constitu1çAo d1nA..
eàpltal e..ao braço. ,estrangeiros, devido', m1ca .e nio ~tica, tem modificado
a'~ve1 emesqulDho espf- pro~~miiamen~ o govê:'no parlam.en
,rito: onaUsta. num p&fs ·quere- tar. Se assi:n acontece no, bêrÇO do
.eIama~eos:paiadeseI1volveraa ,J)arIamentar1smc e se êsse'\"egIm!, em
1ndmtz!aa'll&Seel1tes' e capital ,pam ~ de ~ic1os, como tão e:lfe.tl
exp~ as fontes d~'-:matér1aa'" 'prt- camente procla.mam os preclaros ear
mas; 'que, 'CODSegU1rt"mos,progredir. d1a1& do citado reglme entre nós." os

. 'Devemos ,.abrir <, as DOWiIS 'fronte!ru, 'nobres deputados J'osé Augw.to e ~!\ul
eomofJzeram '~oa 'Bstbdos, UDidO!l; "& PJla. permlttuo advento cUtatorial na
,toei.. ' OS' elementos ~t\t.eJs~··Tambêm, Alemanha, Austrta.. Portugal. E';:pa.nha.'

:nIo devemos fazer 'uma 'CODstltulçl.o Polôn1a, P1'ança. porque doutrInar
em 'moldeado.prtIr.1tt\c 11bera11smo' 1déias, ob601etas num pais. e-:mLo o

: econODdco., se, por um lado, preclsa-' ,_~ qae,' reclama orelem. d.1sctpUna.
mos D084efender das·-garras de um. eqU'libr1o. sob' & O1'1entaçlo ie ,um.
totalltar1smo agressivo. por outro lado,' espu1to reeoltlt.o e 1110 de umg. cu!tura,

'P1"!ldsama. evitar ''OI! maqulaveteos' a~trata e !nd.ec1ss ,como a do antigo
planos de um-caplta..!3mo a.nalIts1co IftlPf:rador'D. Pedro];I. <MulJ:obem;
u dores humP.DU. Ambos do 19auJ... M'UUo bem;,PaImGa. o orador l mdo
mente per1goI!Jos e, tnlmIgos" das,-. eaan.~)., _, "

IftSmu c1aues produtoras. O'DOI!SQ O SR~' P.RJr$1I CNTB -' Tem apa-
deter crtatIo e & ~ JDte1IdDcIa,:, lavra o ,84mbor Oomi' 'JlmIor.. - ".. ""
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o SR. GOMI, J'ONIOR - c.uo '.As.seJUléJa Nacional Constltulnte parasevumte discurso): - senhor Presi· just1fiear, como vem fUlendO, .0 &eU
dente, nobre Assembléia de Repre;en- .' d1re1to à reJvind1caçAo 'dêsIe pedaÇo
tantes, apenas se consumou o ato que que _é o complemeutD do seu prõpr10
arrancava. de nosso Estado a quarta ten1tór1o. . . . . .• -
parte da sua superf1cie com uma pc- A .........;".... 00' " T ........ tórl . d Igua ".
pulaçAo de cêrca de 50.000 habitantes ~~ ~I.".\ o o çu
e .um clamor'de protesto un1ssono fez- seria de!ensá~ se .aten~, ao me:
se ouvir, constante e 1ninterntpto, par. .nos. a uma, dás duas J'aZ6essesu1ntes.
tido da. consciência de' todos os seus a) prop1e1ar 'o-seu~~
fUbos, para transformar-se maIS ta..~e e<:onômico - cU1~adm1-

,. numaespécle de "legeru14" .-lU~ C1ev1a. n1strat1vo se onio estivesse'faZendo, _ .
ene1mar as cédulas com que fomos se o não padesse fazer o~, por
eleitos, n6s os representantes do Pa.. si mesmo; --ou se a tanto Se DPUZes
ran.á: a. do- dever que se nos· impunha., se o nosso Estado "quahclo .a UD1io o
1mediatoe' fmpOStergave1 - de piei... qu1zesse fazer o que--sérla um. absurdol
tee.r no Parlamento Nadonal. 3. devo- l» propiciar melos ele defesa trOD- ---
lUÇio do seu "'rincão" hoje,~~:n- te1r1ça, prat1ea.ndoatos que ,o~es
ponente do Território do Iguaçu. " sem a. !notivos estratl.~Si pla1ieados

O Paraná não admite outra atitu~e~~M.a1or do nosso· Exército
de seus ·filhos que neste sentido cons- e qued~8BOJ fora
tituem um só partido político. O seu e ac1ma. das naSS&S eogttaç6es 'regI:T.:o-'::;;:;"'-
grande ideal é o de co1aborar na c:ons- uais. .

. u-ução desta Terceira Repóbllc~, re.. Entretanto, como veremos. se ~ ver-·.
construIndo também. a flsionoIIUa. fi.. ttade que &te 1Utimo "motivo" 'nio
slea do seu ,P~O terrlt6r1o. fo1 a -causa" ela erfaçio dêsse "Tem-

E' um imperativo ca.tegórlco que se t6rloOJ
- nA.oémeDos verdade que

nos Impõe: o ql:le decorre da eonscl- aqueleprlme!ro 41motivo·J n:io foi e
eneia do próprio de!er, a cumprir. o neni .tem sido objeto cle cogitaçio do',
que deeorre~do ~andato a DÓS outorga.. seu ~o territorial•. ' . "
d~ pelo seu povo; o que decorre do 5enlo,vejamos: o'"Terr1t6rio do
n~oproftmdo, sentJmento de. :uno: taua~un ,esti situado na', zona sudo-
entranb!"'opela terra que nos 'Viu nas· este do ParaDA. abrangendo a·irea
cer. . de 51.*2 l:2 Perterteente; a '&te' .:rs..

Digam ()s. que aquld1scordam dessa tad<), que dé-cerea de 2OO.000t2 ficou
atitude- dos. pan.nae.nses naque1~ pa.. red!lZ1do a menos de 150.000 t2. Sua
ragens e .dos seus representantes nesta. largura leste-oeste. é de ctrca. de 210
Azsemb1éJa. que nos de1xamoscondu.. quilômetros: ,:.seu comprb:De.nto·, n.l~..e-:_
zIr por motivos sent!menta1s: e terfi.o sul, é de cerca. de 4-25'quU6~ •.
dito a verdade. porque do êJa. do . C<Jm~se 'de todo' o Munic-fpl0 de
êAes nobres motivos q~e enaltee:em Q poz do IlIuaçu. eompreendeDdo a clda.;.

. amor ls tradições de um povo. que de d&te·nome -'sftuada i\~ es..
reseuarctam do esbulho, o solo que .f:l vi)! quem.. do rio' ParaDA; .o 'v1laleJo de
nascer; que santificam a tena q~ "Cascavel" e outros a.rraJaea,· com. a',
guarda os -deSpojos de seus ~ores\ 'POPulaçlo 'de 6.203habltantes., sendo
qUe fuem venerar as tmd1~es mo.. que dêste&, 4.;297 Bio brasUe1ros 1"..006
rats. l)OUtlca.s e religiosas que foram, s10 estraqelroa ou sejam 19S dêskas~
sem d'liv1da,' &- ra2'l\õ de ser da aIs- .'., «
"têbefa dos seus antepassados. - OomP6e-se do Munfcfp10 de CJeve-.

Que' ê o patriotismo ''êm-lUttma aná.. lAnd1a·.... eom~o a c1da4e de
lfse. senlo & resultante desses mesmos . 4lC1evel~dia'·, o Y1larejo de «Pato
!efttimentoe sublimados? . -Branco ,·e 'outros arrataea. com. a. po-

. , pul~ de 17.024 ,'bablta11tes, aent!c'
senhores Representantes:. dêstes16.898 brãsUeUoa e 13. eatmn~
Po1 em 1943 que o Parànà toÍ'rcu o .seUos, pouco DÍ&!s.de 1/2" d~.

desastr& da perda que é objeto tia rei- .ComP6e-le' dosDlstr1tca de "L&rsn-
\'Jndfcaçlo que OZ'& pleiteia. '. Jefru" e -P1ta.Dpu. do1lqnlefpio de
. Desde sqUe1a ~PDCa. esta. fol a prl.. -Ouarapuava", compreenc:ltDdoGl 91..

JDe1ra oportun1lSade que se ote.rece ao larejol dtIquelesDOmM, com a popu
.DOI!Q. J:stado, no senUda de advoaar '-laçA0· de 8.59'l habltanta. doa quais
a l'e!ntegraçlo do,seu'P&~ aeo" 8.110 do~ e: 17 * atraD·
grif1eo. ~.' geIroI, ou leJa 1%'~ .

.AàI1m , que' o DÓS80 Parani COD'l..' COJD.pI5e-se de parte do MSJIfdJlIo·.
'. parece ante a autorklacle poU~ clm& NlMGa" OOIIJ.Pl'HIldmdo,VIt1aa·Dtao;.. - ~~~
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trlt.os .com uma pOpu1a.ção de 10.567
'habitantes; liOS"quais 10.561 são bra~
sUe1ros e' S, sio estrangeiros, ou seja
UDl:pOr~dois ,mil. dêstes. .

O Pàraná teria. perdido. a.ssim, 41.391
, de seus, habitantes.

A' SU&", produção peeuáris., compN
endia.: na área. de Pa.lmas: 5.392 bo
vinos; c '.932·~eQuinos; 802 muares. Na
área de Guarapua,va: 1;823 bovinos;
3.923~equinos; . '115 muares. Na área'
da. 'Clevelândia.: .9.326 .bovinos; 8.400
eqUinos;' 1.842. muares. Na área de
"F.oz de' 19uaç.u~': 2.921 bovinos; 1.392
eqdno,s; ,"88 muares. Sej~.m ,,"otado
41.95& a n1ma.is' .de· grande porte;· ..•.
150.000',sulnos e 6.QOO lanfgeros. .

.... Compõe-se' êle, ainda"de todo o Mu
ilicfp1o'de "Chapecó". do Estado de
.Santa. ,Catarina, riqulSsimo.- pela' SUI;l.
1ndústria, ,'o pelo, seu, comerCio, pela s;;a
pecUária. e ·pela.' ad~nsada população
Q.ue o engrande.c~. provind~ quase tOda
ela; de colonos' gaúchos ~ , '. . .
" TOdos, êSses MuniCípios-têni 'sido.
semp, re, objeto -de .atencão por, parte
dos '-governos' do Paran!· e de Santa
·Catarina; :e as "~obras que all' foram...
executàdas .são b a.testado ·vivo des-ta assertiva. .'...

':Teria"s1clo aquela. zona. fronteirl~
àband~naa.a··pelo Paraná 'e por 'Santa
Otíta.rina-; a.pontode ter a. União ne
cess1dade'de cr1ar um- .Território, sob
jUrisdiçiO, d1J:eta.. muWa.ndo.'dols Es-
tados"'de-si já. pequenos~.' .

Véja.nios .,~ O Parani' criOu há cêr
ea de ""30 anos a comarca de "Foz do
··Iguaçu"~ com ·sede na..,c1dade ~ciaquele
nome,:' à: margem esquerda do gr'ande
rio~ Criou a.·'comarca: 'de' ClevelAndia.. '
com- sede a '1S0tms em'linha reta. da
fronteira';· crtou -a: ci)marc&:de Guars.
puava. cOmpreendendo a' sede do !lis-

· trlto:: de La.n.nje1ras. transformada.
hoje na..:Capltal do "Território. com o
velho npme de Xagu, a 250 kms "Foz
.do Iguaç,U." .' "

"Naquela cidade ,fronteiriça. esmerou
e êJe. construindo ~o ed1f1clo. da' Mu
D1dpa11dade. o. F6nJm" a Exator1a. o
Grande ','Botel,'O' GíüPo Es(o-ola1-, a· De-.
legaefà. de -Polfc1a, .. Repartlç5o-de
H1g1ene. EnViou JuIzes de.'Dlreito.
Promotores. Coletores. 'Delegados; ,Pro-'
fessôres. Méc:Ucos,. todos, Vfsceralmen-
te.. bràSneirOs. ' .

Para '. os quê desconhecem 'a nossa
zona 1roDtelrJça. com.os blsptmo-ame-'
ri~Ol!J,-pareceriestranho. como SCOJ1.
tece em S. Ana do-.Ltvramentoe .Ri
ver&, e,~.~ e. Urugu.alana, para.

· um. z:efedDefa. 8peD8S•...qu&tro .cldades.- .. ~.'. .... ' .

grandes" da. nossa fr.cmte1ra. sulina, que
ali se fale, de um e outro lado. indi
ferentemente, o bra.s;Ieiro e o caste
iha.no; que se comercie com o "cru
zeiro" ~. o" "Pezo~~; - os que a
conhece.D)"porém. ,compr~endem que
al1 vivem populaçó,es amigas que não
têm a preocupação de preponderância.
ou absorpção. _

O Paraná criou. há. mais de 30 anos~
a .comarea de Clevelã.ndia, a leste da
de "Foz do Iguaçu". cujas sedes cUs·
tam um da outra cêrea de 20 leguas,
em linha reta. Ali. em Clevelã.ndia..
todos.' apenas e somente,. falam a ·nos
sa l1ngua,. e circula a nossa moeda.
Aqui, como lá, em Clevelândiacomo
em" Foz de Iguaçu, o JUiz de Direito.
o .Piotnotor~ o Coletor, õ Delegado, :)
Médico. o Advogado. os usos, os cos
tumes, a Ungua e a. moeda, ,tudo é bra
sileiro; a cidade brasilei1'fss1ma, bra-
sUeirissimo o seu ·povo. . .

Em Guarapuava.. no Distrito de
"Laranjeiras". a· 250 kms em reta de
"FOz do Iguaçu"; outro não é o as
pecto; como cUverso não é· o panora
ma da parte de Palmas que foi par~

; "Território" e cuja distâncla da. fron
teira, alcança., cerca de 160 kms. em
I1Dha reta'.'1

Se essa área está semeada. de "fa
zendas"', de "cereais", de ....povoados,.
de "vilarejos'·, de "cidades" brasilei
ros, com autoridades brasileiras e es...
éolas brasileiras, com usos e costumes
nacionais, porque arrebatá-la do
Paraná e de Santa Catarina onde ,O .•
aspecto é semelhante ao resto dêsses
dois Estados, para formar o "'Territó-
rio do Iguaçu?'·. .

Parque arrebatar do Paraná a quar
ta. parte da sua área.? Porque arre..
batar':'lhé 50.OCO··dos seus filhos e ha:"
bitantes? Porque, pois?';-

Todos aquêles Municípios foram;
sempre,: governados por' Prefeitos e
Câmaras, eleitos pelo .seu povo. em
regime constitucional. E a.gora? "E"
como se rôra terra conquistada. Nin
guém da região a' fazer parte do seu

- govêrnoe da Administração.
~ E. a. propóslto, quero ler trecho de .
carta vinda daquela reg1ã.o.· .

" .~' •• ' ..AQ1Ú existe. o blaço dOR
mand6es, (os carioCas) que fazem'
e desfazem, são os dODOS disto ..
aqui. C JJinguém pode dizer nada..

. pois vieram do Rto. trazidos· pelo
M&j., Tro~ cOm'··fOrça. A preo.
cupaçA.o·· do 'novo'govêmo; desde
.que' aqui -chegou. no diaS de mar...- . .
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ço' de 1946. foi"-a de colocar seus O SR. GOMI JúNIOR - .Graças
parentes e àfilhados em· lugares·n, Deus! , .

,de. <n"9.Tldes· vencim,.·entos..... O 51 R ....o Car-~r'o ft.._'..\7.- . ~ . ,,....;;,, _. ~"lUe

O Si. Eras!o Gdertner - V. Exce-' V. Ex.a.Tenho na maior considera
lêneia está revel'3ndo·uma monstruo- cão os meus colegas: agoraenteI1do
$idadeã. Assembléia.. c:ue aeve merecer também. respeito

U ::;T. I.aUTO LOpes - Para mim m1r.na atitude, defendendo ·popula-
nfio é novídade. RecebI cart.a dêSS~ çõcs que não se fazem representar
território dizendo dos escândalos que ~:.qul.' (Prot~toS) .' - .
por lá vão. Aquilo não é o .D.iDho de O Sr. Lauro Lopes - Até certo pOD-

o afUbados oue V.' Ex.&. acaba de de~' to o· terl'1tórlo não deixa -de ser 't"e- .
clarar; é Um acampame.ntode fa- pre!;entado pois seus 'interesses sáo
mllias eriso.) 'defendl~os aquJ. pelas' baneaã.as du

O Sr. Huqo.· car::ctro - Niki tenho 'Parané. e Santa catarina. V. Ex.· fi
procuração do' governador. doTem·. que no Acre e ai está comautorl-
tório .'do .Jguaçú para. defendê-lo. mas c.tad.e~·
oPo!'tu.ri.a.nJt':nte· lerei telegramas 'de O ·Sr. H!trJo. G.ct,rneiro - Talvezsej;l.
pe~'sons d~ .P.Tande autorid.ade dnQue- melhor de!end1(}~C')r-cwem .se bate
la. r..~~i:io. não co~traQ:izendo'propria- pelos. seus legit1nlos tnterêsseS.· ,os
fl:E'nte os fatos a (rue V. Ex_1L se rcle- quais não sã.o êsses que VV" Ex.~de-
re•. mas, sob 'o ponto de vista teórico, tendem. - .
derer.'d~ndo o regime territorial. Eu
teria ~1e (:lar apa.lf,s'ra nêste' momen- Q SR. GOMI JO'NIOR .- Os- na:
to. para. contestara. nobre. orador~ ao' \),CS cole:;as v&.o permitir, 'que conti-
Sr. General Juarez 'I'ãvora, cujo de. l1G.e .. o ~ meu cUscurso.. .
o.a!mcnto na: mesa redonda de c:uc /l.~...n-t. prcsse""'o a'-' .....-... que n ...

- ~...... ~ ...'" "'""'..~ 1o.&Qo.

V. ELa também participou está em. q,~'. .do fui ..~terr.ompld.o: '
compl~t::.: contradição com as const- .
dera~.ões q,ue· V ELa. acaba de "fazer. "Quer e:temp ôs?----·

OS>. La,:;':'o L:>;;cs. - N5.o a;:o.i::.do. ' "O, Sccretf..rio' ~ral é Q cun:ha.eO~1;-
O, Sr•.. J,uarez Távora d.eclarou. qu~ goyernador, e percebe'eêrea de 8 -eon-
P.araIlá e Sta.Catarina. tinhaxn SC)-' tos· mensaIs; a. espôsa..do ~"emac!or
rrl~c uma. iniCJuidade, confonne aeen- !o~ nomeaàa Diretora do Ensino., com:
CUel em meu discurso. < Cr$ 6.000.00 mensais; a,espOsa. dOSe--

o Sr. lI'lLgO C4rn~To' _ Ele aflr.. erett.rto Geral. foi nomeada represen-.
mau que as colunas revolUciol"..áJ'jas.· ~nte do, 1:'e!Titt.rio em CUritiba. com
C!,ueperlmtraram. aquele' território. de crS' 3.300,00 'mensais e' nem. ~uel~
brnslleiro só encontraram o solo. por- COIl..'lece Curitiba..•~ .'
q1~~ :l l1n•.''!ua Que la se falava e:-a es- Sr. ·Uéput9.do Rugo Carneiro. hon-
~€'!ra e o di~he1ro que cl:'c.ula\71). I'e-~e com· $ua· atençá.o. V.' -Ex.a ' só se
eraope...so9.~entino. preoc~s. eõm uma cotsi: ser contra.. ·.'.

O' SR. GOMI J'ONIOR _ Quando. Até ,parece 'que é a' favor ,do contre-··
p~rem., fol isso?' . . . ' OSr,' H7!,qo ~Carn.efro- Nêsse pan-

e:- .. .~to .' estaria em' boa .. companhia porque .
O ...T~ 41il'UTO Lo-nes - IssQ é b1st6- V. 'Ex.~ COInpaJ:eCeU 'à,·mcsa...rooonda- e' .

ria antlga, do tempo· da. guerra~.Qo~ ;.>:; viu isobdo (Protestos; náo' apeia.."
Fn.rrap~. _ tf.os.>'" .

O Sr. Hugo Carneiro ~ 'NiO se! se . O Sr: Lauro Lopes '- V. Dto- ê· que
fol no tempo c.a 'Guem dos Farra· isola
poso O Que' eu sei é que: o 19uaeú esta do ,nessa questão.. .
estava. reduzido a farraI)OS. (Não a~ O sa.GOWJONIOR - 'N~
1ad'0I.) , estive· tsola.<!o. ". . .... .. ,. :...

O Sr. z.~uro Lo!)eS _ F de adm1- O. Sr. RU{fo Carneiro, - E' o' que ~ .
!'P.r ess..q. atitude do colega Hugo Car-' consta de um documento. . '. .
fte!rO de'!endendo um estado de col~ .:.. <Trocam-sê' metros apcirteaJ
:.:l<; ~lle n!:o conhece. O .Governador . ,
elo' Território do. 19uaÇÚ .·nêste mo. O Sr.. LIwrO .Lopes.- Tenho a .pa...
JmmtD estA. sob nmeaça. ·enviando te. lavra do .General ..JuarezTávora. .
~ para o' 'Deputa.clo' Uugo Oar.. O,'§r: Hugo .camelro -:- As conclu-'
ne!ro QUe' dfJfende causas que nI.o co- sões' da. -mesa~-redonda <foram t6daa .

_ nh~ce.' Nessa atitude ê1e aeenco\')~ cont:râJ:ta& • tese~ de 'VV~ -k.... ': ,"'.
1n. 1sola.do ,ua. Assem'bléla. . O Sr. ~ftclro 'l.of!à - NIo'ipoIaê1~
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o SR. GOMI JúNIOR - O nobre
deputf.do não está sendo exato.

O . Sr. "Hugo Carneiro - Isso está.
consubstancIado em um volume far
tamente distribuído.

O 'SR. GOMI' JúNIOR·.....:. Pe..""mi
ta-me' o nobr-e representante do Acre
que continue ...

O Sr. Dolorde Andrade' - o no
bre aparteante se esqueceu, de decla
rar que. em relação ao Acre. o Sr.
Gen,eraI Juarez Távora considerou o
asueeto militar como secundário. '

O Sr.' HUgo Carneiro ,,- A declara-
ção do' Gene:al Távcra está incomple
ta.. ,Disse o ilustre m1litar que êsse
ponto de vista, seria secundário.

O SR. GoJ\fi JúNIOR. - Vou con
tinuar ... mora aqm em casa confor
tável e sua únka preocupação é rece
be'r os vencimentos.; Ol.:tro <:unhado do
governador, isto é. irmão do se<:retârio '
geral, foi nomeado prático de enge
nb.s.ri3.. com cr$ 1.650.00 mensais, mas
a espôsa dêste' também foi nomeada
guarda livros com-Cr$ l~~.OO. p'ma
nlhado' Governador vai ser nomeada
DJr.etora, da Saúçie.' com Or$ .6.000;00
mensais e'um seu filho vem para o
comando da.·. Guarda Terr1torJ.a.l. Isto'
é ump.edaço. - .

O Sr.' Hugo Ca.rneiro ;';"'De.fendo a
tese ,dos chamados ,Territórios. .

O Sr. Ade1mar'BOcha - E! êsse o
. regime, da maioria. dos .Territórios.

. "" "":..
(Trocam-se t'ários apartes~)

O sR. PRESIDENTE - Atenção!
Vamos - deixar, que o orador prossiga.
em seu discurso~.- , '- .. "

O SÍ". Lauro Lopes - Ouçamos o
orador.

.---....... ' - "

O SR. GOMI' JONIOR . -, 'Estão'
sendo 'esperados. elo Rio de Janeiro,
vários 'empistolados' benefic1e.dos com
os· mclhoreslogares.Dos ~tunc1{)nAr1os,

antigos, . nenhum ocupa. bom 'lugar,'
pois' tiveram de 'se contentar com as
sobras. ' ....

Só' 'há um melo de- acabar com as
"mamatas!~ .dos empistolados: - a
extinção do Território.

Eis o "pano dellmostra" de que pará
qUf!" serve' o -Território 'do 19uBÇÚ".

O Sr . .Hugo ·Carneiro· ~ .Pode ser
apenas a amostra de um govêrno. Não
entro ne:ssas considerações. Não é a
am~~... de· uma tese.,.. .,';' .'.":

O' SR. OOMI J'O"h"'IOR - Eis ~ o
prlncfpjo da amostra. Srt., Constitu-"
Intel. ..,. do que resulta da .cr1açAo .do
TerrJt6110 do Iguaçu. .. "

Oir-se-é. que é um "·vazio" na
superfície IlHClona.l; não é. J>ó..r-.se-â
que é pouco densa a população; p-'"....re
ce que não é justificatlv& para des
membrar aquela. zona de seus respecti-,
vos Estados. .
~ E si maio!' não é a densidade da

população daquelas paragens, Uso se
deve à enorme distâ,ncia em que se
encontram. ainda, ~ ter:'as. d05
grandes cent!os de consumo. acarre
tando. assim. as despesas de transpor
te tal onus à m.ercadoria, QUe o lu
cro do colono é. ou seria consumido
no custo clésse transporte.

AS colônias agrícolas não medram
em grandes distâncias dos centros de
consumo.

p·:ço ?O Sr. De!,mtado Hugo Carnai
ro que -01~:;a êstes e~clar:;cim.entos.

O Sr. liur'!Q Carneiro - Vossa F..xce
lê~l,:h me 0str.. cita:luo nc:mnalmcnte.
Permit~r~. port3.nto. que cepci~ lela
:nfo=m~çees per mim recebieo.s, as
r:'lt~:~ cc~:trJ.:i:zem c qu-e V ~ ~~I\ E::tã
il:::g3.:.:~:. N~o ~~t·:nG:..a t:-~:ê-l2.s em.
:::.t~l1cão 3.CS r:c1:l"e~ col~'J::ls.. .

o SR. GOl\a J"O'lt."lOR - Pode trn
2'.ê-l~s. Estamos aq4i para esclar~~!"

o assunto.
O Sr, L,mro Lcipe-s -' S~otelegrn-'

mas passados sob ccaçso. Já denun
ciei o fs.to. T~nho até as fórmulas
dos telegramas dirigidos a Voua Elt~

celênda: '
O Sr. Hu.go Carneiro - 5r.,Prssí

"c'ehte, peço a p~la"Jra para, em mo
mento c;.-ortuno, r~sponàer. cem do
C:l.:lllentc$. <-à. !!rgumentação do orador...

~. . .
O SR. GOMI JUNIOR - Não é SÓ "

quer~r povO!I.r:é p:rceiso poder 'ê saber
povoar tuna região. Só a p~uãr~a.
resiste à.s granàes distánc:as que se
pa!"a.m as zcn9.S de criaçâo dü.s .cJ:~ con
su.mo, a~tes que um perfeito sistema.
!"odovif,rio as sirva. . " \

Se ass!m é; ~ o ParanáÕ"'..mpre
cuidou, do desenvolv1m~to ecOIU}n),iCO,
cult"'~.ral·politico - administrat'.vo da
queles -munieipias cUjo desenv.Õ!vimen-'
to segu~ seu ritmo I:ormal. porque des
mambci..lcs do P~raná e .'de ,santa
Cata..'"ina, sem' qu·;: com êss~ procedi
mento fÔsse melhora~a a ·sorte da-·
quêl~ ~:iaço de nossa ternt e daquela
porçf,o de nossa. gente? .

Com efeito: até 2.gora. não se justi
fíéa êssE" p!'oeed1.t:l·:.nto.

, O, Sr. Ruço Ca.rneiro· --'. 'Já' 'ouvi 'ela
vo:!:·autorizacia do Sr. 'senador Nmu '
Ramos que, ém sua o~ão, o assun-,
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to dev~ se= r~le~a.do para o congresso rem assente nesta Casa. os rep~esen-
ardhlário. tantes do {g1.bl.Ç'Ú. ...~ _ .

O Sr. La.uToLopes _.A AssembleiS. O Sr. L41lro Lopes - Nunca terâc.'.
Constituinte é gue competi:: ~:illbe- se Deus. :lUiser.Os representantes do

!gua.çú se!ão os do Paraná e Santa.
~'sr.Hugo CaTneiro~ O Sen,hor Catarina.' '
Senador Nereu Ramos r-epresenta. nes- O SR. GOMI J"ONIOR - Peço .a
ta· Casa. o Estado de santa Catarina.· atençlio dos nobres colegas pu.a o
Tem" portanto. autoridade paxa. falar. prosseguimento ':i~meu discurso.

O Sr. Erasto Gaertner ....:...' Será 01'1- Antes. cl'8 necessâ.rto 'cr1ar-seo-
.nião. pessoal do Sr. Smaclor Nereu ~·Territ6río. do .Iguatú" para. velar .
Ramos. " . pela "instruçã.o·· pela "saúde". e pela,.

O ST. LaUTO LoPeS - Nem ae:edito l:Ei:n~.~~ ::=::.
que o nobrel;Jeputac:io pero Acre, tenha. patricio· il~«Iue1as parn~;:-cmtle até
procuração do Sr. Senador Nereu· Ra- o dinheiro era "castelhano··! '

. mos para fazer essa· declaração.. Agora, .fá GUGO isSo nâo tem impor.-'
O Sr. Hugo Carneiro -=. Se· o Senhor' ta,ncia. niofaz mal que ali se' fale o'

. S;.nador Nereu Ramos estiver preSeIl- castelhano,- Que ~s endemias ali' con':' ,
te. podem contestar mJnha d.eclara.' tinuem. que cJcu:.e ali.o dinheiro cas-

dos "usos", dos "costumes" do nossoçã.o. 'O fa to é que ouVi essa op:nião
de Sua. Excelência. da pâtria. pela inv~ão da' lingua, dos.

usos, dos costUInes e da moeda cas-
O SR. GOMI .roNIOR·- Que fêz te1llatla..L..~ que-tôdas... essss alegações

• admhllst:raçã.o adquele Território... nt.o aS8entã~(\ha_a 'VerdadE.,.· - >

(~ocaIn-se vários apaJ.tes) . O ST. RUge., CarneiTo-..:..~Quando__
O· SR. PREC"lID~~ _ Ateni"ii",'. tragc> ao ~..nhed.mento .\ia.Constituln- .

lO;} ......1.' ... ,c, y-... te êsses efepoimentos. certamente-, ~omo
Mantenhamos a palavra ao oradol'. obs~ou V.' Dto... ~ tui ao ~'iaÇâ ,

O SR. GOMI: oTONIOR _" Que fêz P&."T8 informar-me Inspi:e1-me 'nosJie-, . '
a administ.ra.çâo· daquêle "Toenit6rtl).'. poimentoS rtêsse~ mOÇos ideaUstas. toe- .
desde setembro d'e l~. com os e!10r- volue1Q.!14rloo d~ :>'4. de 3O.'daseolu-'
mes. recursos fornecidos pela U:Uão? tlàS que pt"rJ.m.tr.a.ra.m os. Vasios ge<r.

'. VV. Exctas. sabem, 5rs, Represen- gráfIcos :tc..BrasU.••. , . ~.." .,, -,
,. tantes. qne o GGvêrno da Território ri SR. GOMI JONioâ ~'HóuV~ Só

do 19uaçú pediu. há pouco·, para 1946. uma coluna, ,.: .. ',
s. "pequena" verti2. de Cr$ 40.000.000,00. . O Sr. Hugo Ca.~tO - ..•. pelo.s quais
ou. no dinheirO antigo, Rs. • . • .. . . . . ~ v~rif!~ava q:ue eSsas pcpUIações· ja~
40.000:000$000, àestinados às suas d~ %iam em,"'ompleto abandono; Sou in- .
pesas. .sUSPeIto. para fa;ar., porque jamais, fui

Quando se cnou o" T(lrntOrio do revolueioriárlo: . ao contrário. era"~
Lgunçú. c pretexto seria "na.cio:nali- adversár!o. ' .Respeito. Do entanto, to- -',
Ztl.r·· aqu~laregião; :"'sanei-la" e dos os ldesUstas rev.oluclonários. ~
"educar·' .lS ~us- habitantes, Tratan- rem êJes' aue arinnà"am que·· a Un-'
do-se d.e. 'wna fronteirlça. na /TOnteí- gua falada. naqueles i'a.si~ geográfi;'
ra é qUe se, .:zevil.. coo.neç&r e-ssa m1s- cos' nlo ~ li Ora.s1leira; que o,·di-
alo: foi ::J que Zêz o Parani: foi o nhe1roni.o era c 'nacional;e as grau-,
qL"t'- !êz Santos. Cat.a.rlna. de..;· empr~ ali eXic;fentes.. Sobretudo'

Em vêz. porém,' ~ assbn ag\r;'"O ~ge=-- ,ou ~. amerlea.nas ou'
seu govêmo tierritonal começa crian- " Sr. l"4W1"e.s d'Amaral. - Peço.
do uma capital artificial a maiS- de também, iic:.ençp para. um aparte.·· -
200 km .~rc. ~u.., da. dda.de .de "PóZ O Sr. Lauro Lopes" ..:.. Eis .a' vóz ~á-
do 19uaç.ú' qUt:, assim, se Vê aban.. •• ...t-ense "'. .
do~.â. s~ p:óprJasorte~'· ' . . ~,uu

, Pol':;que o ·Gov6rnt. territorial dei. O SR. PREeIDENTE - Atençfi.Ói
~ ~u "a :e1d.a.de·de Foz do Iguaçl1. Vindo Esta. findo o ~m~ 10 ~dGr.. ':.

para' a de Jta.gu ~1a agora onde. a . O Sr. rO'DaTe3 d Amara. -, Os va-.
&gua.,cbega...... aÓ preço de u~ue, se- . slos do Tetrit6nc 1o.IguaçU Dia eX1s~ ...
gundo.. me d1.sse um engpnheiro da tem. por ~ tratar d~ um dos pontos ,
car.rttal.dO Paraná. sr.. Bruel, q~ 'eB-' do Bra.~ll ·je popUlaçl<l relattvamen-
teve~ pOucos ~D aqui? te,:mais densa.· pois hâ um. habitsntf·

..: - , ., - e .meio ,por quilômetro quadradO.'
O ,81'. ~ Hugo Cemetro ~ Isso será 'V. zs.... 1"'.ácl, e.neontTa . outro terrttlt

, ~do ilrevemente. quando tive- rio...nessà6.~ .. : O entrelaça-

.~..-
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vez de assenta..""em .suas - bases de
observação num. ponto da. Unha de
frorrteiIa. como ..sentinelas.... recua1n
seu campo de ação para 250 km aquem,
daquela. frente, como facilitando
urna fuga premeditada! .Covarde!

A hipótese de que a criação do
"Território do Iguaçu" seria motivada
por uma· razão d'Estado. pela necessi

',dade .de acautelar nossa defesa na
.cional, não prevalece; e neo preva
lece. porque o nosso Exército não
a consi.dera motivo de defesa.

. O Sr. AdeZmar Rocha - Como não
prevalece p2.I'a os outr~.

05&. GOMI JúNIOR -·A 2 de
maio, em compa.:.\hia do nobre Depu
tado pelo nosso Estado. sr. Munhoz
ad Rocha,' e' do eminente professor
,Deputado Agostinho Monteiro, do Pará,
fizemos', parte, cie uma reunião na
"Mesa Redonda" promovida pelo "O
Jornal" na Associação Brasileira de
Imprensa, cuja .descrição' consta da.
revista ,"Formação" n.O 58 dêste mês
de julho. 'E a propósito, devo fazer
uma retificação que julgo necessária:

A página 78 daquela Revista. consta
um aparte que teria s1do dõ,do pelo
Sr. Munhozda Rocha quando falava
o· Sr. Juar{'z.Távora. ·A ta,quigrafia (l

apanhou mal. pelo que aproveito esta
oportunidade para retifIcá-lo.

~ .
, ~ aparte foi meu e n~le cu disse:

'. "Com a Vitória da-Revolução'de
19':'0. estando eu, certa, vez. em pa-

, ' ~,)tra com G. general Plfn10 Tou
rinho, em Curitiba. falou-se sõbre
a oportunidade de uma fusão do
Paraná' com santa Catarina.

Mais tarde. acidentalmente. em
Florianópolis. ainda em 'palestre.
com meus amigOS senhores Nereu
Ramos e Rupp Júnior, chefes que
foram daquêle movimento arma
do-em. Sm:.ta Catarina. referi a pa
lestra mantida com aquele general
.paranaense.

O Dr. Nereu Ramos achava di
fícil a sua realização por motivos
vários o O Dr. Rupp Júnior. por
sua vez mostrava-se' contrá.'io à
idéia. t:. dentre outros argumentos.
a.legava que o Paraná '0..9.0 tinha
a tradição histórica Que S:mt& Ca
t::uina possuia. e que êle ac.'lava de
ver patriótico mantê-la.; ao passo

- 'que, fundindo os Estados. aquela
tradição desapareceria, o que, a
seu ver, não conv1nha à sua terr.\
.natal.

Depois disso, nads m."\1s houve
que eu ~a1ba."

o'mento das -linguas e da moeda é te
nômeno -rhm~irlço, verificado em to
do..c; o pa.ises- de mundo. '

-o SR.GOMI JúNIOR -(Lendo)
.~ Agora, já não hs necessidade dessa.
uvi~.láncia"; a' simples :criação do
"Teirtt6i1.o" .resolveu tudo; a própria
organiza.ção ·da justiça.., será .centraliZa
da na, sua nova, Capital -a 250km. em

.reta e a maiS de 30 " ,:} pela rodoYia
- Guarapuava'- Foz do Iguaçu, da
1ronteira castelhana! ' ,

Haverá, porém, razões "cl'E~t!ta.o que,no' seio sigllo'so. do Estado-Maior do
Exército, aconselhassem a criação dês
~ Ten~rto do I~u? ,

Dir-se':'á, qué na fronteira argentino
brasileira extensa de cerca de 725 lem,
dês do, Quaraf. no Rio Grande, até o
Pepirlem S. Catarina, é aquela fáixa
paraná-cutarinense que tem. apenas,

,cêrca de 225 km - a mais vulnerável.
.a· unia invasão estrangeira, numa re':
mota e incrívelpossibilldnde de guerra.

O SR.PRE8IDENTE - Peço ao no
'bre orador term1nar suas considerações,
porque o tempo estio tindo. "

O' SR. GOMI :romÔR -'Um~ ms
t~e ms1s, sr. Presidente.,

, .' ~

, ' <LendO): Dir:'se-á', _ mais, -que foi
. por issoque"ó .Kovêmo federal re
'solveu 'criar aquele "território do Igua
çu"; ficando, ,êle sob' o seu' ,~contrõle•.
a f1rii de 'que 'a selva densa e agreste.

-servisse de."tampão" ·ao avanço do
invasor. enquanto' seriam' mobllizada.s
as fô!'Ças .de defesa e contra-ataque.

NA.o sou. ofie1al do Exército e .me
rios ,: cónheço estratégia; ,mas, des":
creio que tão tnfantU "sistema de de

'fe.a",' te!Íha sido sugestão do, Estado-
Maior,., .' ":.'

." ~. ,porque. ,com :as máquinas de _
guerra. .at~; .,aquelas matas serlam
inoperantes ao fim :a.-quese destina-'
riam. Quer dizer que, para 'os que pen- ,
saVf'.m. em .·"esperar" que o m.,a,sor
se. internasse pelo nosso terreno a
dentro,' nenhuma: defés2. fronte1riça.
a.léút da :mataria devia existir.'·

,Neste' caso. porém. ~qual. éa função
~defensiv.a·' 'ao T~tório. do Igus.çu?

Das duas, uma: - ou é a selva o
"tampão", e, na hipótese, nic se jus
tifica 'a" criação' do 'Território. ' que
não :tem- t1na1idade: de vtgUància 
OUO 4<lTerri.tório" .deve e7.eCUtar atos
eob;'as de defesa e, então. estas Já
d~ estar sendo executadas. ou
planeadas, o que, evidentemente, não
acQntcce, quando é certo. ainda, que
F autoridadesadmtDJs~t1vas -ao tn..
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,Por êle, o Municlpio deverá ser uma

un1dadefcderativa dentro do Est:::.do,
..com express.ft.o individual própria. com
. tód?.:i as car:lcterisücas,' de autc:lomh

verdadeira, perante êste; .- como o
Est&do é' e .tem sido' autônomo no
conjunto federativo da Nação.

Se aSsim' é. cada. Municíplo tem
"'o..tétl m3is autonomia que um Terri-
tório ~Fet!eTal.· " '

'E 'se'Municfpio e' Comarca já era
'. ~Foz d9 '. Iguaçu"; já era "Clevelán
dia": já era "Guarapuava"; já era
P:::l.lm~.s", já era "Cbapecótl

: com os .
s~us 'Vári~s Distritos Municipais que

,os compunham, '- náo vemos razã.o
p2 ra :.àe..'7T'...embrá-los do ParaIiá e de
santa: C2..tarina. porque, o seu desen
volV'ixi.1.cnto económlcoj cultural, adm1
nistrativoc' político. seguia seu ritrtlo
normal como' já disse. - sem êsse

, . ~art~fjciálismo'" e ,sem, essas "san
grias'" in,iustü1cáveis . no· erário da.
União, com· ~ criação desse "ninho de
afi1he.dos" estranhos à ·nossa terra.
eà nossa' gc-nte, em que transfQnna-

, rmn 9 Território do: J:guaçu. ~

. E'~ pois. um ato de elcmen;ar justi
.Ç3. - que praticará'esta, nobre., Assem
bléi~. rcst:t~jntlo--noso. que' semore' foi
'nosso.. " ,' .•
,E~em nome. dêsse sagrado direito

. que o ~anni espera justiça. com a..
apr~yaçao da ,~ua emenda apresenta-

. da por um cias' seus i1ustres fi1hos~
o. nobre Deputado -Sr• Munhoz'da' Ro-

:·cl.tae·que~: - - . . . ,

.' "Fícaexttnto o Terrlt6rio· do
Iguaçu,' sendorel:ncorporad.s..s aos'

.. ·~t:l.dos~do:Paraná e 'Santa Cata- .
.r~!18- ,as circunsCrições destacadas
desses Estados; .para. a formação
daq~ele TerritóriQ". . .

, ,

s'~or Presid~te: Senhores. 'Re-
r-=~entar.tes: .. . .. .

, ' " ." ,
. ~ O"a5S11nto referente ao -Terr1t6rio do
Iguaçu·' Sá é ':uma obcessãopara os
~:'I" r::1. ~lc.e-::.s~. .

- ,~~t:~!e 'r'er:-itórl0 é 3. AIsâcfa do p~:"
rrr:.ã, c..ê~::e Paraná C!uevive oósediado
r."-~:a. idéia CU1 sua devolução~ pelo re
tCr-:lo' ciêsse Territ~rio e' de.sua gente,=0 ·s~u seio e ao seu.-convívio.

O Paraná entrega· a . SWt. causa a
êste grande -Tribunal que sintetiza o
peru:emer.:to da cômunhão nacional c

sll1le· eSr:'ern. confiante o' seu t'eritlictum
de -jl:5tic:.a . (Muito bem.: mutto bem.
O ·orador· e cu,:!"primen~ado) ~

o SR. ~RES!D~.- Tem a pa
lavra o senbor RUi Santos.

o SR. RUI SANTOS (.) Sr. i>re
sid:ente, o projeto' de COnstituiçã.o, éla.- .
bor:;.="0 pela g!'ande Comissão, vem tA .
dias recebendo dêst~ plenário verda,...
d~i:':~ diss-ecação. Todcs toemos tido a.
o1Jcrtunidade 'de ouvir aqui o enrne
.!:los· técni-ccs ~m direito Constitueiun.a,l.
ãcs t:Con.omistas, doS", profl:ss6res, dos
sani:..aristas. e médicos., Tocos terll.OS

. tido' e:!s:::jo' de esc'..lta~ p:;~damentaTts
t:l.se presidencialistas. E caàa qual.
Sr. Presidente. vê o proje·to pelo pris
:na de sua simpatia ou d.e sua predile
~ão' ;ntel€ctual.
. Dentro do meu dever de Constituinte
venho também pronunc:i.ar. em. tômo
do projeto,. algumas palavras de a.ná-
li~e e obseryaçã.o. . -.:~ ..

Não sou bacharel. Simples méclico d.e
província, jornalista, professor, trago
Para aqui. no estudo do trabalho..da.
Ccmhsã.o. ap-enas a obse!va-çáo colhida
em meu gabjnete médico; em minha.
banca' de .jornal, e em minha cátedra.
Ess3. a cO!ltribuição que desejo ofere
cer ao plenárío, an31is::luão o projet.o.
Que têm re-cebido. aqui. ora p3.1aV'r.as
de simpatia. ora palavras de combate.

~ minha b:ln.~ad3.. at.r2.vés da v6z
3.tttorizacia dos seus profJ:;:s~cr.es de Di
reíta.. jj, examinou nesta Casa. por
me!1orizaã::unente, . o trabalho da Co
ttll.ssáo. com a autoridade que cada um

't\os<::u1.
'Trago. como declarei, apenas s .tn1

nha .sp-recincão de leigo .em matéria
constitucional. . .

.Conf--esso, d~ lego, que., dent:::-o da
realids~-e !:>4'B.s!lei1=a. eu me fiz adulto
sem ter. tido jámais oportunidade de
'ler a Constituição que estava entã.o
em vigor.

O Sr.' ArLelmaT Rocha - Acontece
isso a S!)% dos brasileiros.

'O SR.. RUI SAlfl"OS - Termi:;.ei
meu curso em 1928. e. numa demons
tração -do quanto é dolorosa a. rEalldad~
brasileira~ refiro que me diplomei ~(:m

conh-ecer 3. Constituiçãobr3.sileira . F.
~isto ·qu-c se verificou comigo, .~rr.~

#.mente, cOmo aparteou' o nobre DeP'l
tado Sr~ Adelmar Rocha. sucede' com
a 'g1"~nde m3..icria d.os br8.síleíros.
'. O Sr. AZiomar Bàf,eetTO - V. Ex.
está fazendo grande in1!lstiça. aos· ser
viços de educação pública· da Ba.hia..
porque.. pelo menos a partir, do go-· .
vêrnq Góis Calmon.na.s escolas pú
bllcas do Estado. ens!na.va·se. a cadeira.
de Educação Moral e. Civi-ca., de cujo
programa !azia 'parte o estudo· da'
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Constituiç§.o de 18&1. V. h a, natu.. cl1a.m.aruma. pequena oomissio, -o atual
ralmente,.. foi aluno dos cursos parti- Q-.fo1 por uma. com1ssAo de ma.1s d.e
eula.res. trinta membros~-'acrescendo que, por

O SR.
,_"I'"'I"T SA...,....."..,.S _ Co'nh-n. o falta de tempo, não "foi J)ODSlvel têr...
.no..,.L Doi.' ... '" se o' trabalho das subcomissões aju!~-

, dispositivo da lei, feita por A.nfs1o Te1.. tado;- equ111b.--ado, deforma a. que '0
xeira, ainda hoje em vigor na Bahia. projeto de Consti·tuição aqUiaparect:S-
apesar dos retoques que só deforma. ~e como um todo~' ','
ram o trabalho do grande educador 'O Sr. Nestor DU4Tte - A meu vêr,

'brasileiro. . o êrro principal da. atua.l Constituinte
O Sr. AZiomar BtJledro -..:. sem dú.. é não. ter Prepar&do um ante-projeto,

vida_, . como' ocorreu eIÍi:-'I934. O-'ante-projeto
O SR. RUI SANTOS _ A verdade do ltama.ratté Um dos maiores tra.ba.-,

verdade1ra, entretanto, é 'que essas li- ~o~~~tuciona.1s que se têm feito
çlSes' de EduCRÇAc Moral e Cívica não -
seriam - permitam-me a expre;siã'l -- O SR. RUI SANTOS - v; Ex.. fala '
senão pequenas. patriotadas, que l1~m eom a grande autori'Clade que tem e
sempre caiavam bem no esp1rito d'os acato sua opinião. Acelto- perfeitamen-

. jovens. " ".- te- a tese. De fato, o idea.1 seria que
Não havia. com efelto, uma expí1- .. trouxéssemos para aqui um projeto ho

eaçlo. uma doutrinação - vamos di~ -mogêneo.t_como,por exemplo, o dolta.-
. zer. assim - s6bre a Constituiçã-o lte mara.t1 ou oaa-Ord:em-dos-Advogedos,

1891,. doutrinaçAo que acho devia, ser ou' mesmo projetio, eb.borado, por
. feita, porque precisamos dar aos moços dois .ou três constitucion!llistss.
o que se poderia chamar a mistica da .'Como 1l:lso. porém: não se deu, sente~
Const.Ltuiçâo, a mística ,da legislaçáo... se que' cada, sub-com1ssio, através de ,

O Sr. Era.sto Gaetner - E da eons- seu relator, ',1nttoduziu no ·trabalho
ciência.. ponto· ,de vista pessoal nem sempre·de ac6rdo com o ,que 'se vê mais adi-,
., O Sll.· RUI SANTOS - ... ' e, como ante, esposado por' outros relatores ou
diz' o llustre Deputado parana.ense, da. por.outrassub-eomlBS6es. , ,
constlênc1a; 'do esbõço, da armadura. Tive .-ensejo de encontrar ,o mesmo
da nossa lei b6.si.ca. '. dispositivo, apresentado mais ou menos

.Mas. _Sr. Presidente,. tive oporlunj- diferentemente num e noutro.· àrt1go.
dade de~: eomo leigo, lêr.8 Constituição 'Ora, ~um.~relatõ"f red1dn o texto ~
de 1934.,.Eu era. ao ser a m.esms, ela:' 'de leiconforni~ seu-ponto de vista
~rada. miniatura I de .homem pl1- pessoal;, orá, o mesmo principio apa-·
bllco, .po1s apenas começava ,a interes- recia; ..mals ad1antede 'forma diferen.. ·
sa·r-me.pelos problema da administra-. 'te. Além disso, ao lêr-se o trabalho
·ç§odo ~; Li a Constituição de 193~. _ e isso -já' foi' salientado por, um de
e, relendo a antes de conhecer (\ pr~ seus, analisadores -- tem,;,se a lmpres-'
jeto ora apresentado;--pude vêr que nao . são de que o' pz:ojeto ora a\fanoa., ora '
,~~hamos CCim 'o tempo ~em com a. recue.,. Nota-se, ainda. que uma sab-
:lde.ui.~, comissão, dá, algtms passos ,à frente,

Nãosc;u a..utor1t!a.de para fazer afir- . enquanto-"outra retrocede.'
mação desta natureSé'l., mas a minba. A, demonstração de que isso e ",érda
1mpressã.o é que,se a. Constituição de· .de teJno-la.. por exemplo~num d!spOsi
1934.'nos deu alguma cousa.se mar- tiva como f) do' art~ 159. o ,qual, aliás,
ehou um pouco para dia.nte. o.projeto é comum a. todas as nossas Constitui-
atuaI, se não está aqUéDl da de 1934, .'ções. . "
como já se -disse aqui, também nia ,. Ali' ' _.Jó~~ d's..~_. • .. '
está além, como era de se'espera.r•. di- , vemos ,no lliW~~"'O, C\,;uuO.• , ..

an·te da evolução do mundo.d1anUo' da '. ," "Todos'dO tgua1s~te aleLn
.

. evolução social. ". , -, "Que' vamos~ entrentanto -encontrar .
, .O Sr. AUomar Baleeiro - Dentro da . no parigi'afo -37, do art. 164,?
~~em SOC1.lJJ9 ,está aquém d~, de 1934. ,. "Um ,. ventadelro recúO.'. Enquanto· o

O 'SR. RUI SANTOS~ Está ~o- -art. 159 esta.beleceque. todos são 19Ua.:ls
rosamente, aqUém ela àe 1934.9 perante a le1, o -parágrafo 37, do 'ar-
.,Nota-se; lendo agora o pro,1e-to. que tigo 164 dispõe que tem direito a am
. lhe :falta homogeneidade.,' Pode-se. paro dos poderes ,ptl:Olicos .. famf11a.
. -allü,' 'comPTeender perfeitamente ':3 constituida pelo casamento h)dJssolú-

porque. dessa faltá. doe homogene1dsde. velo -, '. ; ,
Enquanto. na COnstituiçAo.de 1934, o _ Ora, se *'J~belece tratamento es- '
'projeto, foi elaborado pe~ que se podia . pectal~ fam~Ja constituida nestas
•. . • -. -', - 1>~-" _
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-condiÇões, elaio que o projeto 'está em
desacOMO .com o. cUspos1t1vo do arti
gog lSi, ém que se declara -Iue todos
são 19ua1s perante a lei. OU todos Sã.I)

. ;1gUalS ~ merecem1gual tratamento; ou

. sft() desiguais .e se a.trlbm ~ra.

:tamento desigual. ·Se o projeto dá
ampaJ'o especial nesse parágrafo' 37
à famJI1a constituIda dessa ma.
neIra.. .claro que está a!3.~taa.a.
a possibilidade de proteção especial à
farnflia .constituida .pelo casamento re-

,l1g1OlSO. que nãc>o tenha inscrito em
cartório. 'COmo estabelece- a lei. Assim.
chegaremos à seguinte conclusão: um
casal de·vinculo_reUgioso que tenha. fi
lhos.' nio gozará de ampa.ro. Por ou
tro lad.o. ao casal constitufdo legalmen
te e cuja-consortes por: acaso não seja.

· fiel.. daremos perante. a lei,' amparo es
pec1al. Protege-se o fUbo ilegítimo do
casamento que.fó11egal e nega.-se pr:r
teçl.o ,1L9 filho -.oriundo da' fidelidade,
que. a~tra.ção amorosa esta.:beleee. .

· -lá.: se deba.teu o assunto. - qu~ é
mais da ,técn1ca.~const1tuc1onallsta-'
.de .ser dada. órien~o sintética ou
analltiea ao projeto. Eu, em verdade.
não entendo dessa questão de síntese;
ou não. no_projeto constitucional; mas,
nota-se, ao ver:o projeto, que há ar
tigos. como já tive· oportunidade de
cUzer· em aparte. que São verdade1ra-

__ ·mente··de, postura munid.pal.
.. '-O ·Sr.Altomar Baleel.TO"- Permita- .
,me V'. h"· um ~ aparte. Ainda hoje,
quanáo falava o Deputado por Per
nambuco. Sr. Bar~saLima,t1ve.opor
tunídade de lembrar que êsse não seria
o pior defeltó. do proJeto, .porque , há
Constituiç6es como' a da8uiça, onele
a.~ se estabelece amane1ra de matar_ o
boI, "pr1me1rotonteando"~ é a 'exlJres·
'sIo usada. ,Não seria, tlo1& o pIor.de...
feito. O maior seria. exatamente a res
trição à liberda.de ou..a nóva eoneepção

._ oficial" sObre' propriedade. ~ tal como é
_., defendid.a em. nossos dias. . •

Defeitos como êsse,e, .·infelizmente.
·,·mass graves;·a. Constttu1ç1.oapresenta
a cada: passo.- . .'
. .A falta 'de correçl.o· literárla, de
colTeSPOndêne1a ao .ideal e· ·de técn!-

· ea'.1egis1atlva, .serlam. pecados veniais.
O pior é • própria ~ncla' do texto,
tremendamente macuIa.da de tendencf.a.
reaelOlláDa .retrograda, .que '1nfeJ1z-

.. mente' domtnou srancle" parte 'dos ~

, pfr1toB que·comp1mb am. a Comlsslo.
;" . . .... . '.

O.SR. ·RUI SANTOS - v. Esc1&..
iem raz&o.- Mas. 1n1de1 meus 'comen
ti.r1os~.a pro~to da slntese .e· da ani
lJ8e l!o projeto, nAo .para .combater
5U& or1eataç60 sintética ou. analf~

po~ entendo que o que faz boa uma.
Constituição não é a. sua forma sin
tética ou. anaJitics.. norém o modo por
que atende às asPÚ"açóes populai-es.
Se é analítica, como o demonstra, aU
~m demasia. em vários dispositivos,
verificamos por. outro lado· no proje..
to a a.usência de uma, série enorme
de dispositivos que nêle deveriam cons..
tar. como, por exemplo - e nêsse sen
tido Já. houve comentários de .Impren
sa ~ um Ca.pitulo minucioso sObre
Educação e Cultura. '

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não exis
te .nem o titulo. .

. O SR. RUI SANTOS - Não existe
, nem o titulo, que constava da Consti
tuiç&o de 1934. Não obstante, a. Cons
tituição de 1934 estabelecer o ensino
primário gratuito. chegamos a 1946
em dolorosa situa.ção quanto ao anal-
fabetismo. .

No que toca à Constitulçio -. e te
rei oportunidade de desdobrar. acUan
te. o assunto, p0!'Q.ue pretendo demo
rar-Me mais na parte referente a edu
cação - divirjo .da orientação de se
dar ao projeto maior rigidez no que
tange à questão educacional.' Porque.
como sabem os Srs. Representantes.
do proJeto s6 deve' fe2er parte aqullo
que chamamos filosofia da educação,
ficando a ciência e a técnica da fd.u
cação para a ld ordiniria. A filosofia
é a base, ao passo que a técnica·e
a clência podem ca.recerde alteraç6es
de um momento para outro.

Tendo em vista o caráter anal1tieodo projeto, em mais de um ponto, apre
sentei uma série de emendas.. mor
mente ao capitulo "Dos. Direit05 So-·
cia1su

, que considero, um dos m'81s ta
lhos .da. 1lO3sa legislação.

Se até aquI apenas enunciei ao ques
tão da siD tese e análise do projeto.
3á agora tenha de dar minha oplnllo.
sôbre a precislo ou confusão que se
encontra. em a.lguns artigos constitu
clonaIs o ,E'um mal que, embora. como
leigo, . venho notando na legislação
brasUeira., mormente na que podemos
chamar.de leg1slação de gabinetes mi
nisteriais. .nos últimos tempos e que
vem se prestando à ma1s de uma m-

. tepretação o Diz...se mes~o que ela já
é escrita com o propósito de posslbU1
tar a. marcha para um ou outro 'sen
tldo~' E essa falta de' precisão no te~...
to. essa falta de certeza no enunciado
do dispositivo é observada: no projeto
da. Constituição.. , .

Sou pelo que é estritamente necea..
. sArío; 'e,. dentro do ma1sbreve espI.
.ço .de .tempo. porque í - e ai estt· ....
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vanta.gem da Constituição analitica 
,se já perdemos o tabú da' lei. a1nda
temos um pouca de respeito ao que
,é constituciona.l." O texto legal sedes
pl"eza~ por_ vêzes. mas ao dispositivo

,constitucional a.itida. se dá alguma iIn-
,'portãncia.· .

: '. De maneira. que, embora ferindo a
forma sintética do projeto - que é
·0 desejo' de 'muitos, talvez fôsse ''Van
taJosa a inserção. de certos prlncfplos,
de determinados dispositivos, a fim de
que, em nossa Lei Magna, tigura.ssem
preceitos que não pooessem ser frau-

· dadas nem desentendidos, como o' são
normalmente os da lei comum. Ine-

·R'!'~elm~te, encontramos" no projeto,
artigos aescolocados.

A, questão 'de imigração, per excm~
plc,flgura em. Ir..als de um Ca.prtul0,

· sendo Que, na parte àe "n;...!'eitcs So
c19.is". háenorttli:! paráEIT2.fo, conf.J.rso,
ba-:-alha<io, e que não eVitarâ prejiâz~s
cbimign.~o.m~l feita. .

';' Notamos, também. :em "Direitas 1~
dividuaisu

• ~ dispositivo pelo Qual OS'
cemitérios devem ficar na órbita mu
Júctp81.Náo· entendo - confesso -
de Direito Constitucional, e embora

·houvesse encontradC' disposição idên
tice. na C~,a '~e 34, nãQ me parece
deva . essa questao ficar an esfera do'
Munlc'ipio. Quando muito, se existisse

'-ca.pítulo espechi. pode..-ia ficaI" no
· atinente 'ao "Direito 'dos mortos.....
mas nunca, rigo!'r)S:lIn.....":nt~, r.o dos "nl
reitos Individuais".· .
· n~::,ammos, no útor da Just:çs. ('om
ar:igo qu-e estnbelece ser ob!1:;ado o
juiza zent'?Iú.':~::-;mesmo aplican:b leis
annlog:ls. quando não· houver lei e:'C-
])1'&1""9' - . , •... ..
· c-- S~. Aiiomar Bal~eiTo - E' prb":

'- 'efpio.ge:-~l de Direito.
'. O ··SR. RUI SANTOS ~ Atlgut.a
se-m~ desne:cessário êzse di;;,;P'Jsitivo.
pcrque () juiz. 3 m~u ver, r:!'l :·~'.·ote!;e

.al,::"'.!m::: aeVe~f?Xar de sentencia..•
O ·Sr. Ivo d~Aquino-'D~neccslS\

rio, e àefeituc-so, po:-.que., em m~teria

"Per:..:tl. o juiz ,não porle julgar pO: ana-
;1ogm.. . ."', .' .

.O SR. RUI SANTOS ._, Desconbe
dá o princípio que V. Ji:x:&., como oa
eharcl. me apresenta. In2.S não :mter.-

·di pOr que colocá-lo no texto O:ünsti
tucio1"..s.l. pois. cemo dL~e, e-r..tendc cue
o juIz não deve àeisar:dé·~entencinr.
mesmo .alegando parentesco. Tenho
'Visto na prática .:.- daI ter ~p:resennHio

·'em~nd:l',~ "re-sp.e1to - que o juiZ r':io
i'Ode de~.r ce s~nt~ç!a!".· ~'e$mo al~

, I8n~o susDe1ç~o. Estou à vonta.de para.
Iam .no' assunto porque,. ·~u1tas .ve~

....
.....

os Constituintes. Que sâo advOga,&s.
temem entrar no· terreno mais ou D1e
:n05 delicado como'êste. obseiovm na.
prática. 'que, re'· o juiz ~lxa de 'sen
tenciar aregendo suspe1çlo.: apenas es
tá dando .aviso ao colega, que o vai su
bstituir, de Cl1Je t(;~ lt!terilssena cau
sa. se o juiz, entretanto, sentencias
se. mesmo nesses casos, seria ms.!s .c:e
10s0 a.o decidir em' rela.ção a parellt~

seus. Isto é até oontra nossa fonna- .
ção moral. Realmente. se em, :108S0S
lares julgamos e'Co~ 05 fml~.

'por.:.Que o juiz nas funções 'de que i"stê.·
in'VestMo. deve deiXar de sentencIar e

. condenar? '.
O .Sr. Gemi Júnior -.Más se der

'sentença. a fav.0r do parente?_ .
'-0 SR. 'Rut>SANTQS - m o re

curso. E sabendo que hão- recurso.
mais zêlo terf.. .,'. . ~" .
--O-Sr~B.a.t~ffiro~Nessé· pon-
to não tem razâ<> o ílõl>re-orador.-F~_
regra UDiversal. m~tissecuJ.àr. porque
n.enhum d.e n~ é senhor .de seu eom-

. çáo, nem, sabe até ql:e pont<> ag~m os
sent1mentos'afptiyosno SUbcO!ls'-=lel1
te_·Pc!.o'tltro·l~co, não, temos o,rli
reito de vid~:ltar o corn~o -de q".::ll
quer madstrado. obri","'S.ndo-o a. dect
dir' e julgar parente,amIgo ~u ,iIU-
liii.go. . . '
· 'O SR~, RUI ,SANTOs - Pode ser
proPaganda ou . .excentricida.de .ameri
cal1a,como se diz nc::-malm~nte, mas'
aind.a:·hã. PQuco: os jOrrulis publie8v~m
a. .fot.o~.f!a de u:m ju!z.q:u~. na Amé
rica eo Norte. se jul~oll a. SI uro'n'!o e

- f()i~"em 'Pessoa. recolher. a mlJl~ R. qae
esta".1'3. ,obrigado 'Pela eond~açaot... .

O Sr. A.UOm4r Baleeiro - Esse.' e o
chamzdo Di'l"e-it~ !lito!"esco. - Afons~
XIII. p9:ra. ,t'-~iro de p~bU,cids.ce. co
mo t:)recursor do D.I~P.; ccstum3.V3.
a:pliear-se a 51 próprio multas por in- .
fti.eao municipal,' como pisa.r no. gra-

, mado. etc..· . , .
• . -. I

.' O, -SR. RUI SANTOS, - NAo .;e
pode .Ile~r: todavia que essà, ,al~ga-

· ção de suspeieác.... ~ca.."Teta, muitas vê
Zes~-eonst!"ilngimento~}8. o ju~ subs
'tituto 'do ·j~a.dor.porque·sente. na.
cauSa,o 'm~I:êsse do, colega, e~··j6g0.
"'0 ,çr. Aliomar ,Bale.e11'Q - Pediria
· a atenc:.ã.o de V. ~.a•. D2. (';ri.t1ca-.~
.teressa;n+.1ssima que está fazendo. (171m-
tO,'bem,>J)8r&06 defeites 8I"8tves~ fun- .".
damenta3s. canUais. do projeto da
Constituição. Tenha a bondade dl" ler.
por ~etnpl0, o artigo, 162. simples
mente ignobfi. Não hã' quem p..:lSSa
",.defender fal d1spositivo.
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o SR. RUI SANTOS - Tenho co
mentários &. respeito. N!:.o m.e .lem-

. br.l.va do núm~ro, mas t.enho a ~a

tér..a aoUl /Onoro-!:?.
'- OSr: 'i.1iomar : B!'LZeeiro - E' tão
Choca.nte que ~ gus.rdodern-emória. .

O SR. RUI SANTOS ~ O art. 162
estabelece ~ .

"Os dIreitos individuais e a.s
suas ~:l.rantías. estabe!eeido~ nes
ta Constituição, serão protegidos

. contra . qual~uel' propz.ganc.a OU
processo, tendente a. sU';:lrimi-los
·OU a instaurar r~gime in-co:np3
ti~l com. a sua exist~nC!3.. t'

O 5'1'. '. Illi017l4f Baleeiro _. PO!" êsse
dispositivo, que:n disser, pe,r exe:m:plo.

-q1N!- a religião ou· o ~rtsino ~ligioso

é:.ineonveniente ou que o ~igilo da
~olTCspOnden<'!i9. _deve ser' quebrado.
.V'a1 préso'
·'. ti sn.: RUI SANToS-'Ia con~en-

• ·tar -êsse· di*-positi.vo. dizendo. d-a lego,
. como está no mi::U esquema. qu~ sou
contra .os" .:lois·artigos .relativos à as
sitência: ~~i~osa.e ao ensino ·r~1igíosc.

·Com :'sso. pensa'V'"a m-:smu est.:u- in
cidindo n<t penalJ.datie ou concien~ção
do art.:62 .

Sot+co:ltra a assistoência religiosa e
....... ' ,o _ensino ~e1igiosa, e os 'sacerdotes h5.o

: de .dtzcr Cll1e falo como atel.l - mas
desde já. <ieclaro que sou católico.'
'··O.Sr. Lui2. Cláúàio -Loge dê nós
tal'penss.:mento.. '. - '. .

:.. , O SR. R:tJI·.SANTOS·:..:....: l\!Uito abri.
gado .. : V. Ex.o. é daqueles· 'Sacerdo
tes cota. 'S maiúsculo. ~ .' .

o Sr . . <'!.lfomar Baleeiro - R~c:pei

tável em todos os st'ntidcs. ,Ul1'Ui'!o
bém.) .

_" .O' SR.~ RUI SANTOS - . _..e que'
-v~em a atitud~ dos C!ue divergem da
religião CO~. a .superior;<iade moral

'. que é.o "~prit. - cO:lselhc <i~ Cr:sto:
mod~!i.o· .e 'uon~€:ratão·. C!luitIJ
bem.): ", . .' .

.... O Sr . . AlOiSio Ca.rvalho, - S. E~e

lêncla. tem Sldc 'un::.lnr.g:úf:eo exem-
·pIo, dentr.. desta Casfl . <Apoiados.)

.. "0 SR.' EU! SANTOS' - Sr .. Pre
, 51rlente, vejo"na assistknda reli::;iosa

. -e no ensmr. religicso. ('omo esti ~o
"p:ro~~tc . ~(". Cc:n:;titu:"ãc. ;.. c canünl:o

. ab::irur ::ará 'O fUnel~:lali~~o =eligicsc;
.- vejo o caminhc;l!)e!"tc para \JS C.lpe
1ães remunerados p~la N:lç11o. p~rs.

.... os pT(j.f~s~6l'es de rel:giác ~~f,'CS pzl0
Estado.·, . .

O Sr . -tliomar Baleeiro - Do oue
jâ teroôs .Ij~' piores- exe1'npl~s e l'e-cÔ!'-'
àaÇÓe6; na mstt'ia de BrasiL Sômen··

te Quanc.o os pa.fi-"'es eram s"J.bveDcio
nados pelo 'Tesouro,n\'oemos lutas
graves' entre o Esta:io eIl IgrejZl.
Qu~~do o Estado passou a ser lelg<.',
nãe. houve <1 menor uertllrbaC'f, o. o
menor re;;sentimento Quarentâ ~nos
dt: paz. ti':: 91 a ZO, mc~trarn oue o
Estado lei;;o não causa nenn-ur.:i -::r:;.
banço à :'~e.i3.. (Muito bem.'

O Sr. l..m~ C!íÍud.io - - Em te~. não
podemos <:.eparar·3 Igreja do F,st:::.dc.
visto que cs individuas ·formadores d:;.
nossa soc~'?dace prC'fessn.m a roC~lg!-.J

eatóltéa. Não St:: pede negar que. na
~ré,tica, temos auêerido vs.ntagens es

peciais. ó.da quai t:-aC'alh:uldo no s(:u
setOl'. V. Ex.- há de ver, como accnw

, teceu, quando d?- distribuição dos Eí.s
pados. nas {'ateqn~ses Que se têm f.::i
to emWda parte. o modo l1bera! nor
que os !laires o faz€.m, com o a1:y.í1io.
até, da pr.;pria R·~púo]!-e:t. F.T~.'9. visto
o que os 'll5~sior.ários realizam Pelo in
terior. A !:"espe:to. disponDo d.e foto
grafias Que 'l)odem comprovar qne
c trabalho dêses' MJssionárjos. fg \"()
l'p.ddos.pe!o Estado; tem sido profiw

cUO. Per isso. a rerl'PâC' continllz'.:rá.
a s~r - n~c. faI", simolesmentê ccmo
l';l=I~erdQ.te. ri'-:ts também Mm~ 01"<;.... -

. vador -:-':l mesIrui a. ~s!,('llh:;l r benef!
cíos por tõda ~arte, ind-epen·deme
n;psl:l(\ (l~ I~;wlauer auxílio.
: C Sr. AZiol1uir' Bc!eeiro - Aliás, de~

vemos N!' es eoi!'l':l.s nos dévidos l:-ê"-
-mos. Na ;::f>'Oa~t'ã<)· do' 'Est.::\co (','er
d~er. no Esta-do leíp.'o. não ':l'l('õemos
que O, Est:l:1o seja .OTI6RtO ~. !'fll1?~;;":

desejamos ::Ié:emu:; !T'"1,nt~::J.~"'l UID':\ ~lt.!

tl1(l~ de m·'..1traliis..de p~<antJ? :\~ vár. '1S
reIi~ões... . .

O SR. RUI SANTOS - Quer('mos
que o povo seje !'e·ig~f.o, '!l~O llorém
o Estado.

O Sr. Alicmar B~ke!ro - ,.como
reedid3 de ::ç~~~!t-o ~., ~5.:'eito ;';"~di'.-!'"

à.l'ls.l e s tôdas as c::msclên~h!';. .
O Sr. N/!"t"r D":'t,.t~ - E<;ti ~s,"!:':

·:'ecído.. h~ m:nito t':'mt:o. !'lue o E':t?~o

lti~o ~fi{) é ~'!:lti-7e!~;.!;~~~

" O Sr, AHCOTrH1T ~d~rZ,:"o - O E~':.gro

leigo. no Bra<:l!. nunca p!'endpll 11m
b~s~o. mas o E.:t:.u!o cs.t6!iro l)I"!:'11ri"'U
~tiiios' bispo!: e t~v~.. dive!;os inc1ct,m-
tes com a. re1igíão..,~.: .. , .' ' -;

OBR. RUI SANTOS·...:... Há' poúcos
dias. o Sr .. Brochado da' t:tQeha. dIsse
:que, comQ lJ(!triotae c:tt61!t:o" '1l"ten~

dis. o ensino ,eli~~:;o. A'9arte?!-"~ 0.:-"
2'.ent:o que .1tTst3~('nt~ ~c~ .~·6!i~n

e 'Patriata divergia dêsse dispositivo.
póís não' vejo MSQlvt;(!,mente. vanta
geIll~. levarmos '9a:'a· 9. escola o

. debate sõbre ,.religião, porque..em ~ez
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OIDJ:l( DO !lIA .

- Cont1n~çã.o ds. discwssAo 11n:iea do.
requerimento n.0 30, de lH6~.sol1cltan- .
do ao Poder Exeeut1vo~Jn!onna~'~
bre o andamento das realizações em-

. preendidas ,em. Alagoas pela Compa
nhia BIdroelétrieà'---dQ São, Franc1sco,
~&utor:lzada a organ!z&r~ 'Pelo Decre
to-lei n.O 8.031. de '1945. (COm subs-
tutiVOS) • - . '. "

DIscussão única dorequerlmento'
n.J) ,136,.de 1~6, solicitando a .nomea
ção de uma. comissão de 'parlamen
tares para examinar. com urgência, ,
no loca1~ a situa;âo -do p6~de~· ....
tos. São Paulo. em face. dos' \1ltimoB

aCÍ>~ca~~~u~~to
n.0 48; de ·1946~ soUdando mr~-
ç(Sesao Poder Eneutivo 8ObreaapR-
caçio do art. 19 do Decreto-lel qUe'.
1D.stitulu o Funtlo Nac10naJ de Prate-
çio à I1:lfAncla 'e bem BES1m &Obre os •
dispositivos, da Constituição de '1934,
referentes ao assunto. ' "

D16eusSiQ únicn - do requerimento '
n.o 22. de, 1946, solicitando informa-'. '
çôes ao- Poder Executivo. -por intermé
dio do M1n1stério ela Justiça e "'Negó
cios,' Interiores. sóbre- pagamento de,. .
gratificações:a juizes e1e1to1'8Ja nos' Es
tadose' aos ,preparadores- _eleiçÕeS ~,'

de 2: de ,Dezembro .1UtràIQ:. , . .."
.-:·,D1seussI.o: ÚIÚCà·-" do ~'requer1mento
'n;o40; Slc 1946. -pedindo se-:<:obalgneem

, ata,voto4e regoziJo pela..cherada' <lo
'prfme!rotrem. eondus1ncló' mInérlo. a '"
Volta Redonda~", ,.... "':. ~ ..

Discusslo, única' do , "~uer1mento
~of4.·-de ~9f6. sàl1citando :seJam-en-

. caminbadAs. ao Poder Executlvo-au- ' ~

gestoes s6bre medidas a setemtoma
das ,', para ,de~ção 'da qJse" eeon6m1.- "
ca.. ," . .,." -, ','

.DiscUssA.o .ún1~, .,do -: requêrUDento
O, SR. PR.ESIDENTE .:...... AdVit"tO ao n.0 '62, de 'lM6,soUcltando ,informa

nobre .orador que está tinda a .. hora ÇÕes ao Poder Execut!.vo sObre u me-
da. sessão.., '.' cUdas tomadea ou' a serem..:tomad&&

. com relação 'ao "J:rob1em& .'dOlnolaOl
O SR. RlJI SÀNTOs .......: Emobed1- transportes marlt1m08." . '. ,- .-..~.

ênclaao' aviso deVo .Ex...., 13:'•. P"ed--' .:Disc~o 1m1ea,' do' 'requerImeJltc) .
dente. encerro,minha.s coDSfcle1'llç6es. n.o 21. de 19t6. ao11c1ta:ldo ··que & .!leia..
sem tertratá4o, pritprla.mente~ do .da.&-ssembléla oficie aoPrefe1ta do
prob1:lma. eclucaetonal. Como, ;»rém, Distrito Fedtral.. aoIlcltanC1(»' s~~pro ..
.aracu, Ir PlltlJeD", do· tl1mtre"-col~ga .v1clêneiM Junto 1\: 8dm1Iústraçio. da
, IlarUDlaDcAra'djo, disponho atndade OompB.nh1a L1gth and Pow~rt a fim c:le
. JDIdI, b01'&~ vol~ .. ocupar atribu.. que sejam tomadas' virias mecUdU '
na na próx1nía sessão. (Muito btmz: . que benefiqem o emço'de·.tra.nspor-
m1lito bem. O' ora4or é cum:prlmen- te de passageiros de boncles., , ' "

. .' tezdo.) .~:~.*' D1seu'iSAaún1ca do ' requerimento
',O aR. PRESIDENTE - FatIo' f1DdI. n.o 63,' de1.K6. requerendo' seja auge·

, .... hora cta.seaalo. vou leva.n.tl-la., de-._ .r1do~ .pela MeA,' da· .AAelllbléfa .acr.,.
llgnUldo ,PID q, de, amallbl.. a aecum- Poder ExeCutivo, 'o estudo e CODStru-

, te '. . '. . çi.o de dUal POlltea ~bre ~ .' 1'10" 81.0

de tornarmos ~ a crlança.ou o adoles-
• cente rel1gjosos, vamos fazer com Que

percam opr1ncípl0 religioso Que trou
xeram do lar. Nessa. oeasilo. se me
~não talha a. memória, o' Sr. Pl1n!.o
. Barreto declarou que muitos meDl:lca
há que, aU hoje, nio aprecia.m Ca-
m6es. po:rque tiveram de anallsar "Os
-Lus1a.dasu na. Escola:

, ti 'S1'. Nestor Dumte - 'Apelado.
O SR., ROI SANTOS '-' Em mn.té

rU de religião ensinada na escola. pre
tiro que continue, na. sacriStia da igre"-

, ia, 1188 llÇÕes deeateclsmo. Fui alu
no de catecismo do velho padre Alb:no.
padre português, e aluno de re:!z1lio
superlordo padre LUis Gonzaga. Ca
bral. PaU; bem. de tôda.S as teorias
s6bre. a. existência de, Deus,transmi
tidas ,pelo ,último, não me lembro mais
de cousa. algmila. 1
.' o·Sr.' Aliomar,Bt!leeir:o - O ensino
jesulta. na Bah1&,. nos deu êsse peri
goso matérialista que é o Sr. ,Hermes
Lima, . produto. ,do ensino· religioso.
Também ,fu! .aluno de lA.

O sa. R'OI SANTOS '-' 00' mesmo
m()diJ fUi 8.luno dos ,resultas, e ainda.
niosou ' ateU:~ ., Apenas tlest-..:v.x. Que
o que aprenài de rellgião troU1{e do
laTt •pois de ;nada. mais me'recordo cio
que me ensin3.ra.m nesse ~no na.
escola. pl1már1s: e secundária:.

Nãovejo. assim.. a ~ss!dadeeteslSes
dois dispositivos -sóbrç ensmorelig-!.o
50 e" assistência rel1gIosa,quando o

, projetO de Constituição se resse.ntP.de
muitos outros, de certo ,mais útels~·

Outro ca.·pítuIo falho, deflc1ente.,que
prima pela. ausêneis. de uma série, de
princípios; é o que versa sObre ., '!un-'
c1on.alislU<l público. -
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Francisco;' uma ligando Juazeiro, no xando um Decreto-lei contra o àir~i-
Estado da Bahia, a PetroI1na.. em Per- tO de greve; e sejam pedidas 1n!orma-
nambueo; e outra. neste último &- c;ôes sôpre os motivos da presença. .dos
tado, em Jatinão . agentes da O:dem PoUtiça. e Social

D16cussAo única do'. requerimento nas assembléias dos Sindicatos.
n.o . 46. de 1946, soUcita.Iid~ medidas Discussã.o única. da indicaçã.o n'u-
do ,P~er Executivo tendentes a mobl- mero 37-A. de 1946. que' indica seja. .
I1zar todos os recursos e meios de trs.ns- sugerida ao Poder Eexecutivo a trans-
porte -disponíveis n05 Estacl06do EUa ferêncis. do acervo de "A Noite" para
Grande do SUl, Santa Catarina e Pa.- o Instituto Nacionaf do Livro, e abo-
raná, para dar .vazão ao escoamento lição imed.ia-ta dos impostos que gra-
da. safra do ml1ho; e concessãc de vam .a importaçã.o do livro estriln-

- prioridade' para o .transporte de ce-· ," geiroo'
rea1s· das zonas produtoras aos centros Discussão únicn. da incUcn.ção nú·

., consum1dores. mero 44-A, sugerindo ao PQCler Exe-
Discussão, únicll" do requerimento cllt1vo prcvirlênc!as para pagamento

n.0 42, de 1946.. pedindo a inte!e:'ên-' :unediato de ·1ndeniza.Ções devidas às
da da Assembléia. Constituin-re JUl.ltO familias elas vitimas do desastre: fer-
&'O. Pod-er Executivo para. que c;eja roviári~, ocorrido em SCrgipe no d:"''l.
considerado válido para os pj"Óxim03 18 .de março p o p. .
pleitos estaduais e municipais o alts- Discussão única·' do requerimen.....o
tamento voluntário sob o qual se rea- Il.o 71, de 19t6. solic1ta.ndo informação
lizamm as eleiÇÕeS de 2de Dezembro. ao Poder Executivo, com a máxima.

.0000US&ão ÚIÚca ,do reqUerime.tlLC urgência, sõbre as despesas rea.lizadlls
n.o 69, de ·1946;sóUc1tando ao PO\.ie:- até' agora pelo. Instituto ,.NacionaI do
Executivo a revogação·do decreto quP. Sal com o pessoal 'é a. instalação do'
prorroga, por mais um 'ano, o m&nclato seu escritório. inclusive da Dl.retor~H.

dasatuaís diretorias das enticiad~s da fábrica da Companh1a Nacional de
smdJcais. . . ' Alcalls, no Estado do P..ioo

_Discussão única do. réquer1niento Discussão única do requerimento
D.°73,· de 1946, solicitando ao Poder Doo 20; -.ie 1946, solicitando a inter-

.. Executivo informaçõe,s'- por .inteI1né- ferêncla. da. Mesa cia Assembléia Jun-'
cUo do Instituto Nacional do A1cool e to ao Ministério daVia«;ão e Obr~1S

. ,do,Açuca.r. qual o "stock" de açucar Públicas, por meio. de ofkio. sugerlll·
. ,exlstentenas usinas 'produtoras e no do seja. notUicada a LeopoldinaRa11-
, comércio. encarregado·da ,dist.rlbu1ç1o. way, enearecendo.~ a necessidade àe

Discussão única'. do.·' requerimeQU) , . eletrilicação .de sua ferrovia com a.
, n.0 , 65. deIS48, solkitando ao Poder passível UI'gência. "

Executivo a' 'remessa.- _à, AssembléL'l. Discussão lin1ca d('! _ requer1m-ento
"do'extrato da eónta, corrente- do G~ no'o 91,; de 1946, sol1cimndo 'seja in-
vêrno Federal no'Banco do Brasil, re- formàdo pelo Poder' S'xecutivo o an-

.. lativa ao finane1amento, especial-do damento da construÇf'.o da Estrada de
' ..algodão. no perfodode 7 ,de outubro Ferro deMossor6; t, material de que
·de ,19M até à. ,presente data, bem co"; esta dispõe; dospesas com seus fun-

mo:cio processo Ji.o 183-45. da. CoImS~ c1oIÚLrios e' operários e se o GovêrDo
-, são, de Financiamento da Produção. tem recebido reclamações contra. a.
- D1scussão ím1ca da lndicaçA.o .nú- sua administração .",

mero O-A. de 19-i6. sugerindo' que SE' ' Discussã.oúnica" da tndicaçã.o. nú-
represente ao Poder', Executlvo, no mero 36-A, de 1946, pedindo seja su-··
sentIGo ,: de 'serem propostas· med1das gerida. pela Assemb.<?J2. Constituin..;'
:urgent>"..s d.e ordem, econOm1cao. te ao Poder Executh'o, a necessidade

Díscussloún1ca tia indicação nlÍ· •urgente' da . erlaçi.o CD cadeira de-
, mero32-A, 'de ·1946."sugenndo'ao Po- T1siologia. nas Fac:u.l.Gades de Medi-
. der ExecUtlVD med1das'a serem ~ ema: do pais. .

m:u1&'3, . eomurgêncla, .para desobs- Discussão única. d~ requerimento
truçio. d06canais quel1gam as lagças n.O, 129, de 1946, sl')1i"1tando atiomea-
-Norte'· e _"~.', no Estado dJ! çA.o de uma. Comislsác de 8 mem-
.AJa.goas, inclusive a ass!.ns.tura~ de um bras, incumbida de ..~1.udar a· 1cflu:"
8COrco entre os Governos da. Unlã'o, e· ência, na economia :k.e1onal. das ta-
do Estado. para exeeuçIoe eonse!'- rifas alfandegitias, " -
vaçio' das obras. " ,D1scussio Uniea .-m'1ndicaçiónú--

DJacUldo'l1nleada ln~C:nt1- mero .35·A, ,de 1946~ lX"dtndo-seja SU-'
mero 29-A.. ele 1948, que proP6e, seja gerida ao Poder, Exc:etttlvo a conclu-
desaprovado pela As8embléla. ·Oonstt- . . sA.o 'da construção de :recbos de es
tufnlie o ato do Pode:r E:l:ecuttvo bIJ~ . :~"tradas de fetto no E.,c;+..,ado da·.Bah1-.
.' " a '. '.'"

,o

'.
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Pe~buco:

Novais Pilho; ...
Oscar CarneU'o.
Osvaldo 'L1Irut..
Ullsses·<L1Í1S•..
Pessoa Guerra.

,AlagaM;

Medeiros' Neta:
SergIpe:.

Leite Neto.
Ba.h1a:

Altam1ra.ndo RequlAo•. :
LUís Barreto~ .

R. Ja.neuu:

~e".._~ __
M. GeraIS:

Levindo CQClho.
B.oãrigues SeaDra.
Welliugton B~c1Ao.
Joaquim Libânio.· .
José AJlomm•.
Rodrigues Pereira.
Olinto Fonseca.;· .
La1r Toste:s·~:·,

Milton Pra~.

São .Pauto:. .'
. ~ Antônio' FeUélâiio'~_>

l4art1ns ·Filnu. .' .~..
snvio de 'campoe:

. João' AbdaJa~'
sampaio Vidal•.
Alves.P~.

Go143:

'Pec!rO .LiidoVtco•.
DanoCaldôSo.
João d'Abreu.

M. GroJSo:"
Argemiro F1a.1ho;.· . ;:. ".
Martlniano Aral)Jo.

8. C&tar1Da:

- iJtA,miro GUimat'I.u.
Rogério .Vle1..1"&.
8an5. Jordan."

·R. G. SUL:

Blót Rocha •.
Antero LeIVia.··

. ManUel Dua.-te. I.'

Discussão única d9 1ndicação nú
mero 38-A, de le4é, sugerindo, ao
Poder Executivo Pf('vidências para a
retirada do casco ,.do navio ".Ita.ea.ré"
e do t':lbo de sU\..Çao da draga
"'B:.hia", que estfio l)tl~truindo ao bar
ra.d.o PóTto de!1héus. e dragagem 4a
menCiona:iab.llra fi> 00 ca.naLdesti- '
na.do à nave;;uçto, _
Discu~são única' r:t:l, indicaçao nú

mero 62-A, de lC::ib, .,olicitando. se
eonstitü-a. ~~.:' 9o!tll:$~ã.c. para. 3.Ilre
sentar sugestóe~'ao f}overno no sen-'
tido d.e se:fizar 3., d.H.t.n cio descobri
mento 'do Brn.:;il: com parecer da Co
missâo de Estudo. das Indica.ções. ..

Discu:são unica !'1:J. moção. da. ban-
. eac~a co:c....uo"iisi;a., soli"_ltancioqu~, . o

PoJ.er Ex.;cut.ivc tome iaS m~didas ne
cessá::iQs. pat":;. mo:'.::f.:::aI'as ativida
des antí-Qemocrátlc!*S de autorida
des a êle sü.burdinadrzs.

Discussão úniCà.· tio Requer.mento
n.o 202 de 19{$,~oUcitando . seja
nomead:i. uma cor::.is~o de 5 mem
bros a fim de serem a.llur3rla.sin'~gu

laridades havida.s .n.~s leprocômios.
bem como averd.s.1êJ.t& situação dos
leprosos~ .

Discussão 1inica Q", leQ.uetimento
n·. o 268, de 1946, so1i,;",'.ando a nomea
ção cie uma Cotnis~ de Parlamen
tares. incumbida d:f' P! oceder à aber
tura de um. inqUêlíllC .para a.purar-,&'
situ.aÇ:ío dos' Que tom:;.ram ,parte no
ch),maCÀ.o exército da bO~.·

- Detxaram.··de c:oml?&recer 'ia se~
nhores .Representantes: '.

Pa.rtido Social D~ciUco

'.AJnazonas:
Leopoldo Peres.

Ma.ra.nhl.o:
'.

Pére1ra Jdn10l,
CrépOrt Fra.nco.
José Ne1va.-

Piam: '-
8ileúed.o Paebeco.

Oeari:
.Prot&,. Gentil.
~ B.:. G. Norte:
Va!fredoOmKe1.
IIotaNeto..; ',.:.,.. '
-.:~:" ......~.' "0 :.:.IJIaÚ1: ....<.. _. _:._.

..:: ":9OêJho··ROdiiIUe...

......... . . . ' .
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Cearâ:
Plínio Pompeu.'
Gtal~à ~o:i.rr~ãa.

R. G. Norte:

AlUisla Alves.
Alagoa~;

Mário Gomes.
Rui -PaJmelra..

Sergipe:

Válter . Franco.
. Leandro Maciel.

Bahia:'

-clemente Mariam.

Distrito Federal:
-

Eu:.::;::. ;;'':;~;;i;edo. ,r

M. Gera1.S:- -
. José Bon1!ãclo.

Gabriel Passos.
Lopes Cançado.

'SA.o Paulo:

Romeu Lourençlio.
AureU8.no Leite.
M~-Grosso:

.JoAo:~:.'Vnasboas•.
. ' .'
, PtJrtfdo Trabal1dBta BruUeIt'o

Distr1to Federal:

Rui Alme1da.
Barreto Pinto.
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M. Gera.1s:

Ler! Santos.

Sáo PaUlo:

Marcondes Filho.
Hugo Borghl.

,
Partido Comunfstado Bras!l

Pernambuco:
Agostinho Ollve1ra.

I

Partido Republicano

M. GeraIs:

Bernardes Filho.
. Felipe Balbl.

São Paulo:

Altlno Arantes.

Partido'Popular Smdicali.sta

ceará.:
Olavo Oliveira..

Partido Democrata Cri3táo

Perms.mbuco:
Arruda Câmara. .

São Paulo:

Manuel Vitor.
Levante-se. a sessáo às 18 ho

rw;.

...

....
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