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.'José Augusto Va.rela - 259-261-298. 
José BonUa.c1o La!a.1ete. de .Andrada. -:- "39-

81-267-263-270-271-275-319-32~-

442 446 447 448 449. 
José Clmdl.do Ferraz - 82. 
JoSé Correia. Pedroso Junior - 316-317-3.18. 
José da Costa. Porto - 434. 
José de· ca.rvalho Leomll - 41-42-121-122-

123-255. 
José D!ogo Brocha<to da. Rocha -·315. 
José EduardO Prado Kelly - 43-301 • 
José Jofio da Costa. Botelho - 151. 
José Jot111 Bwemi. de Melo - 307-308-309. 
José Maria de Melo- 254. 
José Monteiro de Castro - 130-137-441 •. 
Jos6·Segadas VIana. - 104-187-188-229-230-

328-330-333-334-325. 
Jura.ndlr de Castro Pires Ferr~!ra - 102-

157-246-266-267-269-271-279-298~-

417. ··---. 
Juscelino Kubitschek de Ollvelra ·- 280-

282-2133-325-347. 

L 

Leandro lll[a.ynard Maciel - 104-239. 
Leopoldo Ferez - 60-62-142-166-216-217-

218-298. 
L!curgo ~o - 58. • 

. L1no RÔdrlgues Ma.;b;;cio-""'76~106-111"132-
228-229-321-322. 

Lu!& Carlos Prestes - 31•79-80-81-216-217-
218-224-225-242-282-277 -276-279-315-327-
328-428-434. 

Lu!& de Medeiros Neto - 37-216-217-222-
224-225-226-2ss-261-262-418-431-434. 

.Lu!& GoDZ&ga Novel! Junior - 9'.!-93. 
Lu!& Mllton l'mtes - 421. 
Lu!& :vtenc. l"llho - 106-107-103-167-435 • 

M 

Manuel Benic1o Fontenele - 71-237-240. 
Manuel Cavalcanti de Novais - 238-380-

333. 
Manuel do Na.sclmento F<.rna:les Ta'!Ora . 

-- 111-126-146-149-407. 
Manuel Severlano Nunes - 147-151-217-

428. 
Ma.t!aa Ollmplo de Melo - 436. 
lll[a.urlefo Grabols - 42-84-437. 
\flguel Couto Fllho·- 40. 
Mllton Ca.lres ·de Brito -:- 83. 
Mllton Soares Ca.tnpos - 447. 

N 

Nereu de Ollvelra Ramos- 1'11. 
Nestor Duarte - 224-245-246-249-2So-2s:l-

254-2'l7· 328 . 449. 
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Olinto Fonseca I'ilho - 47-49-129-347-444-
446-447-448-449. 

OsCar NapoleãoCarne!ro da SUva - 107-
108-109-119-120·307-308. 

Osvaldo Cava.lcantt da éosta IJ.ma - -81-
82-111-132·223-263-264-327-434-435. 

Osvaldo Pacheco da Silva ..;.. 124-167. 
·atavio Ma~:~gabelra - 78-80-82-187. 
()sOr:lo Tuiutt de Ollvelm Fr~tas - 261-

323. / 

p 
·,.,- . ,· 

PaUlo Pessoa Guerra - 213~-432. 

:PaUlo Sa.rasa.te Ferreira Lopes - _ 436-437. 
Pedro Leão Ferrumdes Vergara - 209-335-

:346. 

P11nio Barreto - 333-359. 
P11nio Lemos -,. 7-303. 

R 

Raul F1la -- 107-108-l!0-188-190-193-196-
198-199·200. . . ------ . 

Romeu d" cam.;<>oa Versal -- 8-36-73-76-93-
94-95-112-221-223-224-225-226-229-247-248~ 
335-40B-413-456-457. 

Rui ela Cruz Almeida- 24-25-420. 

v 
Valdemar Pêdrosa - 152·154. 
Vltor!no ele l3rlto Freire - 130. 

w 

WellJ.ngton Brandão - 125. 
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRATJCO 

.&ere: 

Cear6.: 

' 

Castelo Branco .••••••• 
Hugo Carneiro ••.•••••• 

Alvaro Mala .•••••••••• 
Valdemar Pedrosa ••••• 
Leopoldo Peres •••••••• 
Pereira da Sllva ••••••• 
Cosme Ferreira .••••••• 

Magalhães Barata ••••.. 
Alvaro Adol!o .• : ••.••• 
Duarte de OUvelra ••••• 
Lamelra Blttencourt ••• 
Carlos Nogueira •.••••• 
Nélson Parij6s .•.••.••. 
Jolto Botelho .. ' .••.••• 
Rocha. Ribas • . . •••••• 

Clodom!r Cardoso ••••• 
Crepory Franco •••••••. 
Vltorlno Frelr.o •••••••• 
Odilon Soares •.•••.•••• 
Luta Carvalho .•.•••••• 
José Nelva .•.••.•••••. 
J\tonso Matos .•..••.••• 

Renault Leite ••••.•••• 
Areia Leão . • •..• o o •••• 

Slgefredo Pacheco 

Moreira. da Rocha •.••• 
Frota Gentil •••..•••••• 
Almeida Monte •••.••••• 
Osvaldo Studart . o o. o •• 

Raul Barbosa. •.• o • o ••• 

· B. G. Norte : Georg!no A vellno o ••••• 

Dloclêclo Duarte o • o ••• 

José Varela. o. o o •• o •• o. o 

Va.lfredo Gl!rgel • o ••••• 

·ParaBa: 

Mota Neto •.••••••••••. 

Jandut Carneiro • • • ••• 
Samuel Duarte •••••••. 
José Jóflll ....•.•••••• 

. .Perluuabaeo: Nova.!s Filho ••••.•••••• 
EtelV!no Lins ••••••••• 
A.gamenom Magalhães • 
Jarbas MaranhCi.o ••• : • • 
Gerelno de Pontes ••••• 
Oscar· carneiro •••••••. 
Osvaldo Lima. •••.••••••• 
Costa. POrto ••.••• ; .••• 
Ulisses Lins ••••••••••• 

Ferreira Lima. ••••••••• 
Pessoa Guerra. ........ . 

AJ.aco .. : Teixeira de Vasconcelos 
G61s Monteiro ••••••••. 
Sllvestre Pérlcles •••••. 
Medeiros Neto .•••••••• 
Lauro Montenegro ••••• 
José Maria. ....•.•••••• 
AntOnio Mafra o ••••••• 

Afonso de Carvalho •••• 

Sergipe: Leite Neto . . . • • • • • ••.• 
Gra.co Cardoso .••.••••• 

Bahia: Pln to Alelxo ••••.•••••• 
. Lauro de Freltn.s •••••. 
Aloisio de Castr~ ••••• 
Rêgls Pacheco .•••.•.•• 
Negreiros Falc!Lo ••.• ; • 
VIeira de Melo ..•••••• 
Altamlrando Requllto •• 
Eunâ.plo de Queirós •••• 
Fr61s da Mota •••••••• 
Aristides ·Milton ••.•••• 

E. Santo: AtlUo Vlvãqua. •••••••• 
Henrique de Novais ••• 
Ar! Viana ...•• ' ••••••• 
Carlos Llndemberg •••• 
Eurico Sales •••• o •••••• 

VIeira. de Resende .•.•• 
Alvaro Castelo ..••••••• 
ASdrCbal Soares ••••••• 

D. Federal: Jonas Correia. ..•.• ; •••• · 

n. JaDelro: Pereh-a Pinto •.•.•••••• 
Alfredo Neves ••.•••••• 

·Amara.! Peixoto •..••••• 
Eduardo Duvlvler ••••.. · 
Carlos Pinto .......... . 
Paulo Fernandes • · ••••• 
GetO.llo Moura .•••.•••• 
Reitor Collet •••••••••• 
Bastos Ta vares •••••••• 
Actlrclo T6rres •••••••• 
:Br!g!do Tinoco •.•••••• 
:Miguel Couto •••••••••• 

H. Gc:ra&o Levlndo Coelho ••••••. ·• 
Melo VIana .••.•••••••• 
Benedito Valadares •••• 
Juscelino Kubitschek .•• 
Rodrigues Seabra •••••• 
Pedro Du tt·a ••••••.•••• 
Bla.s Fortes •••••••••••• 
Duque de Mesquita •••• 



··-··.-... '. •' 

. :.. .. -. 
_-;.'-. .· . .. : ... 

~- ... 

... 
: :· 

-.•.. 

': :-:. 
.. ··' . , 

---; ·~ ·-_:: 
;--:•_ .•. 

·:;-.. : .. :: ... 

· .. ' 
. ;,r~- ·- ••. ' 
·, 
:".· -~ 

'- -' 

SAe. Paulo: 

X. GZ'OC8<> 

Par.uaá: 

S. C..tllrbua: 

JL C. Sair 

IsraH Pinheiro • ·- ••••• 
.:r o!!. o Henrique ••.•.•• ; 
Cristiano Macha.dc ..••. 
Wel!lngton Brandão ••. 
Joaquim L!blLnlo ..••.•• 
.:r o sê Alklmlm ...•..•..• 

. Augusto Viega.s .••.••• 
G-ustavo Capanema •••• 
Rodrigues Pere-Ira •.•.• 
Celso Machado •...•••• 
Olinto Fonseca .....•.. 
Lahyr . Tostes ••...•.••. 
Mflton Prat<!s .•......•. 
.Alfredo Sá. .•..••• ' ..••• 

G-ofredo Teles .•. _. •..•• 
NoW.U Jtlnlor •.....••.• 
AntOnio Fellcia.no •.••• 
César Costa .......... . 
Martins Filho · •.••••••• 

·COSta Neto ............. . 
Silvio de Campos ••.••. 
.To sê Armando ...••.••• 
Eorá.cio Lá.fer ••..•.•.• 
Ata.Uba· Nogueira •••.•• 
.:ro!lo Abdala. ..•••••••. 
Sampa.!o Vidal •.••.•••• 
AlVes Palma .....•..•.•• 
Ron6rio Mo.nteiro •••••• 
Machado Coelho •.••..• 
Batista Pereira .•.. ·- •• 

Pedro Ludovleo ••.•.•. 
Dario· Cardoso ••..•.••• 
Di6genes :Magalh!!.es ••. 
.:roilo d' Abreu .......... . 
Caiado G-odól .•••.•.... 
Galena Para-nhos ••.••. 
Guilherme Xavier· ..... 

Pqnce de Arruda. 
. Argemlro F!alho ••.•.• 

:Martiniano Ara'Qjo ••••• 

Flávio Guimarães ...••• 
Roberto Glasser ••••••• 
Fet"n&ndo Flores ....• .- .. 
:Munhoz de :Melo ••• ; ••• 
Lauro Lopes .......... . 
.To!lo Aguiar .......... . 
Aramis Atatde .•....•.. 
Goml J'llnlor · .......... . 

Nereu Ramos ..••.••.•• 
Ivo d'Aqulno .......... . 
Aderbal Silva., ••.....•.. 
Otacf!io Costa ...••..•• 
Orlando Brasil .•••..•.• 
Roberto Grossembacker 
Rogêrlo VIeira ..•.•..• 
Ran" .:r ordan .......... . 

Gett!Ho Varga.s •.•••• · •• · 
Ernesto Dorneles •....• 
GaJ>ton Englert •••.•••. 
Adroaldo Costa •••••••. 
Brochado da Rocba .•.• 
Elól Rocha .......... .. 
Teodom!ro Fonseca •••• 
Damaso Rocha. •••.•••. 
Daniel Fara.co •. · •••.•• 
-~n ter o Lel vas •••..••.• 
lo!anuel Duarte •....••• 
Sousa. Costa ..•.•.••••• 
Bittencourt Azambula 

Gllcêrio Alves •.•.. : •.•• 
Nlcolau Verguelro .•••• 
:!11êrclo Teixeira· ..•• ·. · .• 
Pedro Verga 'l."a .' ••..•... 
HerOfilo Azambuja •..• 
Bayard Lima •.••..•.•• 

UNU.O DEMO<:IU.TICA NACIONAL 

·Am.Bzoáaa: 

MIU'ahJallo • 

:Plaul: 

Cearlu 

R. G. :Sorie: 

Paralba: 

Sevei\lano Nunes 
Eptlogo Campos 

Alarico .. Pacheco 
Anten<>r Bogéla 

~ ......................... . 
Ma.tla.s Ol!mpio •.....•• · 
José CS.ndldo • •· ....... 
AntOnio Correia •..••.• 
Adelmar. Rocha ......•• 
Coelho Rodrigues ..••.• 

PUnlo Pompeu .•....••. 
Fernandes Távora • ;· •.• 
Paulo Sarasa.te •....... 
GentU. Barreira ••••••• 
Benl Carvalho-~-· ... 
Egberto ROdr.igues ••.. ; 
Fernandes Teles .. · ••... 
J'osé de Borba ...... ; .. 
Leão Sampaio ••••••.•. 
Alencar Araripe · •••.•.. 
Edgar de Arruda. •.•... 

Férrelra. de Sousa. .••... 
.José .Augusto •.•••.••.• 
Aluisio Alves •.•••.•... 

Adalberto . Ribeiro ••••• 
:Vergntaud .Vaniler!e.t .. ; ,., 
Argemiro Figueiredo •• 
J'ollo Agrlplno ....... .. 
J' o!!.<> 'Orsula. ......... .. 
Pl!n.lo Lemos .. ·• • • • . •• 
Ernl'l.nl Sê.tlro •...•.•••. 
Fernando NObreg:J. ...•• 
Osmar Aqulno .•....••• 

Pen~ambueo: Lima. Ca,•alcânti ...••.. 

Ala...,... r 

Balda i 

E. Saato• 

Alde Sampaio •..••..•• 
J ollo Cleofas ........ .. 
Gilberto Freire ...•.... 

Freitas éa valcAntl ' ••• :. 
:Márlo .Gome.s •••..••... 
Rui Palmeira •.•..•..• 

Vâlter Franco ••••••••. 
Leandro Maciel ..•..•.• 
Rerl.ba.ldo V~elra. •..••. 

Aloisio de Carvalho ..•.• 
.Turaci Magalhães ••.•• 
Otávio Mangal!e!ra ••••• 
:Manuel Novais •••..•.• 
Luts Viana ........... . 
Clemente Marla.nl .....• 
Dantas J'l11l!or •••.•••••. 
Ratael Cincurá ••..•.•• 
Nestor Duarte ••...••.• 
Alloxnar Baleeiro .•.•.• 
.Toll.o Mendes •......•••.• 
Alberico Fraga •..•.••• 

Lufe Cláudio ......... . 
Rui Santos • . . . . . . • .. . 
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· D. Feder::>.~· 

li:. Gerllls: 

Silo Paulo: 

Goláa: 

Hamilton Nogueira. •••• 
Euclides Figueiredo ••• 
Jurandlr Pires •••••••• 

. Prado Kelly ••••••••••• 
Romão· J1inlor ••••••••• 
José Leomll •••••••.••• 
Soares Fllho •••••••••• 

:Monteiro de Castr!?, •••• 
J osê Bonl!áclo ••••••••• 
:Magalhães Finto ••••.•• 
Gabriel Passos ••••••••• 
llf!lton Campos ••••••••. 
Lopes Cançado •••••••• 
Licurgo Leite ••••••••.• 

:Mário :Masagão •••••••• 
Paulo Nogueira ; •••••• 
Romeu Lourenção ••••• 
Pltnlo Barreto ••••••••. 
To!edo Plza ••••••••••• 
Aureliano Leite •••••••• 

Jales :Machado •••••••• 

111. G:roaso: Ves:pa.slano Martl!18 ••• 
João Vllasboas •••••••• 
Dolor de Andrade · ••••• 
Agrícola de Barros •••• 

Parmaá: Era.sto Gaertner •••••••. 

s. C:atfUina: Tavares d'Ama.ral •••• 
Tomâ.s Fontes •.••••... 

R. G. Sul: Flores da Cunha •••••• 

PARTIDO TRABALHISTA. 

Amazo:IUd: 

R. .JADeJro: 

JL Gerata: 

BRA.SILEIRO 

Leopoldo. Nev.es 

Luís Lago •••••••••••• 

Rul Almeida •••••••••• 
Benjamim Farah ••••••• 
Vargas Neto •••••••••• 
~urge! do Amaral ••••••. 
Segadas VIana •••••••• 
Benfclo Fontenele ••••• 
Ba.eta Neves ••••• · •••• ·~ 
AntOnio Silva ••••••••• 
Barreto Pinto ....... .. 

Abelardo Mata 

Leri Santos ••••••••••• 

Ezequl.,l Mendes ••••••• 

sao Paulo: . Marcondes ?llho ..... , 

Panuu\r 

Jlt. G. Sah 

. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. 
Hugo Borghl •••••••••• 
Quaracl Silveira ••••••• 
Pedroso JOnlor •••••••• 
:aomeu Flori ........... . 
Berto Condê ••••••••••• 
Eusêblo Rocha. ~ ••••••• 

Melo Braga ..•. · ....... . 

Artur Fillcher ........... 

PA.RT!DO COMtJ:S:sTA DO BRASIL 
' 

·PeriUlDibuco: Gregório Bezerra. ...... . 

B:tJú:a: 

Agostinho Oliveira. ..••• 
A!cedo Coutinho ......• 

Carlos· Marlghela ...••• 

D. F.,dernl: Carlos Prestes •...••.•• 
.Jo.!lo Amazonas ....... . 
l\faurtclo Grabots ••..•. 
Batista Neto •..•... · ..•. 

R. .J:llleiro: Claudlno Silva •....•.•• 

Silo Paulo: .To sê Crlsplm .•••.••.•• 
Osvaldo :Pacheco . ·: .••• 
Jorge Amado .•••.. , .•. 
Catres de Brito •.•..•.• 

R. G. S•l: Ab!llo Fernandes •.••• 

P.UtTIDO REPUBLICANO 

HarllDb.Ao: Llno Machado •••.••••• 

PerJUZmbueo: Sousa Leão •..•....•••• 

Jr. Gerais: 

Siio Paulo: 

P:a:ran6: 

Durval Cruz ••••••••••• 
Amando Fontes .•..•..• 

J"acl Figueiredo ..••..• 
Daniel Carvalho .•••.• 
Bernardea Filho •..••.• 
Mário Brant · .••.•..•••• 
Fe!lpa Balbl .•..•.••••• 
Artur Bernardes ••••••• 

Altlno Arantes ••••.••• 

Munhoz da Rocha ••••• 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 

p,...,ç,, Deodoro de Mendonça. • 

• Ceará: Olavo Oliveira. ••.••••• 
Stênlo Gomes ••••••••• 

· Jo1J.o Adeodato •..•••••• 

R. G. Norte : Café F !lho •.••••.••••• 

Bahlll: Te6dulo Albuquerque •• 

Sllo Paulo: Campos Vergal •.•••.• 

.P.~RTIDO DEMOCRÀ.TA. CRISTÃO 

Pe:nuunbueo: Arruda cn.mara .••••••• 

stlo Paulo: Manuel VItor ••••••.••• 

ESQUERDA DEliiOCIU.TIC~ 

D. P<:den:l: .Hermes Lima •••••.••• 

~· Domingos Velasco 

PARTIDO LmERTA.DOR 

R- G. Sal: :Raul Pila. ......... • ••• .-
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Comissão da Constituição 

PRESIIliENTE 

Nereu . de Oliveira Ramos. 

VICE-PRESIDENTE 

José Eduardo Prado Kelly. 

RELATOR-GERAL 

Benedito da Costa Neto. 

' REPRESENTANTES DOS PARTIDOS 

Partitlo, Social Demoerátfeoz 

Agamenom Sérgio de GodOI Maga-
. ~hltes. 

.Josê Carlos de Atallba Nogueira, 
Ivo D'Aqulno Fonseca •. 
Clodomb: Cardoso. 
Eduardo Duvlvler • 
.AC!roaldo Mesquita da. Costa. 
Carlos Cirilo J"'llnlor. 

· Silvestre Pérlcles de G61s Monteiro. 
Benedito Costa Neto 
Joaquim Maga.lhltes Cardoso Barata. 
Gustavo Capanema. 
Artur de Sousa. Costa. 
Atmo Vivá.qua. 
Benedito Valadares Ribeiro. 
Valdemar Pedrosa. 
Mauricio Graco Cardoso. 
Ac1lrclo Francisco · Tõrres. 
Flávio Gulma.rlles. 
Nereu de Oliveira Ramos. 

1l':a.l4o Demoeriltfea NaclODalz 

Mário Masag!Lo. 
Allomar de Andrade Baleeiro. 
Jollé Ferreira de Sousa,. 

Mrlton Soares Campos. 

Argemiro de Figueiredo., 

Edgar de Cavalcâ.ntl Arruda. 

E:ermes Lima. 

Josê AntOnio Flores' da Cunha. 
Josê Eduardo Prado Kelly. 

José Monteiro Soares Filho. 

Paulo Ba.eta. Neves., 

Guara.cl Silveira • 

Pllrtfdo ComunJata do Braallz 

Mtlton Ca.ires Brito. 

Pllrtldo RepubUemao: 

Ar~ur da Silva Bernardes. 

Partido Llbertudor: 

Raul Pila.. 

Padre Alfredo Arr:udi:. ca.ma.ra,. 

Partido RepubUeaDo Pro~z 

Jollo Ca.fê Filho. 

Partido Populllr SbullcaUataz· 

Deodoro de Mendonça,. 



Mesa da Assembléia 

PRESIDENTE 

~ Fernando· de Melo Viana., 

1.• VICE-PRESIDENTE 

Otâvlo Mangabeira. 

2.• VICE-PRESIDENTE 

Berto Condi!. 

1.• SECRETARIO 
• . ..C... Georgino Avellno. 

2.• SEç.RETARIO 

Lauro Sodrê Lopes. 

3.• SECRETARIO 

• Lauro Bezerra Montenegro. 

4.• {SECRETARIO 

Rui da Cruz Almeida. 

SUPLENTES 

1.• Hugo Rlbeiro carneiro . 
z.• Carlos Marighela . 





SESSÕES PLENÁRIAS 
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61. .. Sessão, em 13 de Maio de 1946 
Presf~Uncia do Senhor :Melo Vw:rw,Presidente. 

As 14 horas eamparecem os se- · 
llhores: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Leopoldo Peres. 
Pereira da Silva. 

Pará: 

João Botelho. 

Maranhão: 

J'<isé Neiva.. 

Ceará: 

Moreira da Roclla.. 
Raul Barbosa. 

R. G. Norte: 

Georgino Avelii:lo. 
Valfredo Gurgel. 

Pernambuco: 

Oscar Carneiro. 

Alagoas: 
Medeir(IS Neto. 
José Maria. 

Sergipe: 

Leite Neto. 
Gxa.co Cardoso. 

Bahia.: . 

Plnto ê'Jelxo. 
.Aloísio de castro. 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão • 
.Alta.mira.niio Reciuiio. 
Fróes da Mota. 

--

E. Santo: 

Eurico Sales. 
Alvaro castelo. 

D. Federal: 

José Eomero. 

· R. Janeiro: 

Carlos Pinto. 
Bastos Tavares. 

M. Gerais: 

Melo Viana. 
Duque de Mesquita, 
Israel Pinhiero. 
João Henrique. 
Cristiano lll.....chado. 
Olinto Fonseca. 
AlfredD ~ s~ ." 

São Paulo: 

Noveli Júnior. 

Goiâs: 

Caiado Godói. 

M. -Grosso: 

Argemiro Fialho. 

Paraná: 

Lauro Lopes. 
Gomi Júnior. 

s. ca.ta.rina.: 
Orlando Erasil. 

R. G. Sul: 
· Ga.ston Englert • 
Teodomiro Fonseca. 
Daniel Fa.raco. 
Antero Leivas. 
Bittencourt AzambuJa, 



. Nlcola.U Verguelro. 
Mércio Teixclrs.. 

União Democrática. Nacional 

.AJ:nazonas: 

severle.no Nunes. 

:Pará: 
Epfiogo Clmlpos. 

Ma.ra.Dhão:. 

Alarico Pacheco. 
í Antenor :Sogéa.. 

Pia.ui: 

Antônio Cc=êa. 

Ceará: 
· Plillio Pompeu. 

Fernandes Teles. 
Edgar de Arnl<l.a.~ 

R. G. Norte: 

José Augusto. 

_ Paraíba.: 

Plínio Lemos. 
Erna.Di. Sá. tiro. 
Fernando Nóbrega.. 

Sergipe: 

Leandro Maciel. 

Ba.hla.: 

Manuel Novaes. 
João Mendes. 
:Sul. Santos. 

E. Santo: 
. Luis Cláudio. 

D. Federal.: 

Euclides Figueiredo. 

M. Gerais: · 

·Monteiro de Castro. 
· · José ·:eonifãclo. 
·LoPes Cança.do. 

· Lieurgo· Leite. 

são Paulo: 

. · Aureliano Leite. 

. GolAs: 

Domingos Velasco. 
Jales Machado. 

M. Grosso: 

Vespl!5iano Martins. 

Paraná.: 

Er.aste> Gaertner. 
R.G. Sul: 

Flôres da CuDha. 

Partido Tra.ba.lllista. Brasileiro 

D. Federal: 

Rui .Aime.!da. .. 
São Paulo: 

J:>edroso Júnior. 

R.G. Sul: 

Artur ~er. 

Partido Comunista do Brasil 

:Bahia: 

Carlos Ma.Iighéla. 

D. Federal: 

::Batista. Neto. 
R. Janeiro: 

Cla.udi.no Silva. 
Alcides Sa.bença.. 

São Paulo: 

Jorge Amado. 

Partido Republicano 

M. Gerais: 

Felipe Ba.lbi • 

Paraná: 

Munhoz da. Rocha.. 

Pa.rtl.do Democrata. Cristão 

Pernsmbuco: 

Arruda. Câmara. 

Partido Republicano Progressista 

R~ G. Norte: 

Café Filho. 
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São Paulo: 

Campos Verga!. 

Partido Libertador 

B.. G. Sul: 

Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - Achando-se 
presentes 86 Senhores Representantes, 

· decla.ro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 
. O SR. RUI AT.'IIr!EIDA (4.o Secretá
no, servind.o como 2.0 ) procede à lei
tura da ata. 

O SR. PRESIDENTE- Em discus
são a ata. · 

O SR. AUR.ELIANO LEITE - Sr. 
Presidente, peço a palavra, sôbre a 
ata.. -

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

O SR. AURELIANO LEITE - (Sô
bre a ata) - Sr. Presidente, sexta-fei
ra .últ'.ma, quando falava nesta Casa o 
nobre Deputado· comunista Sr. Os:val
do Pacheco, tive ocasião, durante o dis
curso de S. Ex.", de dar-lhe. alguns 
apartes. Um dêles, sobretudo, saiu 
completamente estropiado e queria 

. sua retificação. Não atribuo - é :pre-
ciso que decla,re desde logo - essa. 
cinca aos operosos colaboradores ta
quigráficos desta Casa.; atribuo-a ex
clusivamente a um pastel da im
prensa.. 

O que disse foi isto: 

"Desejo acentuar que a.sSinei a 
moção do partido de v. Ex.", nesta 

· Casa.; contra Franco. Sou contra 
tôdas as opressões e por tôdas as 
liberdades, mas até onde essas li
berdades não gerem a. anarquia. 
Faço esta declaração em abono, 
principalmente, dos meus senti
mentos republicanos." 

. - Era. o que tinha a retificar. <Muito 
bem; muito bem.) 

. O SR. PRESIDENTE - Constarã da 
ll.ta. a retif!cação do nobre Deputado. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Sr. Presidente, peço a palavra, sôbre 
a 'il.ta. 

O SR. PRESIDENTE -:- Tem a pa
lli. vra o nobre Representante. 

O SR. COELHO RODRIGUES 
(Sôbre a ata) - Sr. Presidente, na 
última sessão, quando falava sôbre ci 
pôrto de Tôrres, e..'qlrimi a possibili
dade de se exportarem os cereais da 
zona norte do Rio Grande do Sul di
retamente para o tráfego oceânico. 
No Diário da Assembléia, entretanto, 
á. página 1. 681, segunda coluna, lê-se 
. justamente o contrário: 

"De mais a mais, não impediria 
que o transporte de cereais por 
navios pequenos e o transbordo no 
pôrto do Rio Grande". 

Justamente o "não impediria" é que 
está. truncado: deve ser "impediria". 

Na referência ao pôrto do Ceará.: 

"0 Brasil insurgiu-se contra· a 
praia ..• " 

Deus nos l;vre que isso acontecesse! 
o correto é: 

"0 mar insurgiu-se contra a 
praia de ,Iracema ... " 

Sôbre os navios espanhóis eu dizia: 
. . 

"O transporte da carga Já. es-

tava contratado no estrangeiro." 
Saiu: "o transporte da carne." 
Era o que tinha a dizer. <Muito 

bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Constará 
da. ata a retifica,;ão feite pelo. nobre 
Deputado. 

•. O SR. ARTUR FISCBER-se.. 
nhor Presidente, peço a. palavra, sô
bre a. ata. 

O SR. PP.ESIDENTE- Tem a pa
·lavro o nobre Representante. 

O SR. AR'EUR. FISCRER 
(S6bre a ata) - Sr. Presidente, na . 
sessão de sexta-feira última, quan
do ocupava a tribuna desta Casa ,J 

representante da bancada: comunis
ta. Sr. Osvaldo Pacheco, dei um 
aparte que_ a Taqulgrafia, por enga.-



"110, atribuiu -1'. meu colega Sr. Depu
tado Ga.ston Englert tendo sido atri
buído a mim aparte por S. Ex.a pro-

.. ferido. 

· Meu aparte é o seguinte: 

"Reconhecer aos estivadores 
o direito de se negarem a des
carregar naviti de potência es
trangeira, contra a deliberação 
do goVêrno, é pregar a rebeldia, 
a indisciplina. 

- ll:sses mesmos elementos, ama
nhã, julgar-se-ão no direito de 
se negarem a pegar em arma.:; 
desde ·que admitam que não de
vem lutar contra. determinado 
país". 

·o aparte do Sr. Qaston Englert, 
a mim atribuido, é êste: · 

"Defendo o direito do traba
lhador e êsse direito devemos eJt~ 
tender a todos. VV. Ex.&s. · re
clamam contra a. má distribuiçã,o 
e o encarecimento da Vida. En
tretanto. V. Ex."', da tribuna, fa-

' .menta a. desordem nos portos, o 
que impedirá a necessária. distri
buição dos gêneros". 

Era a correção que tinha. a fazer. 
<Muito bem; muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Constal'â · 
da. at<t a retificação feita pelo nobre 
Representante. · ·. 

Não havendo :mais quem peça a 
palavra sObre a ata, encerro e. sua 
discussão e vou submetê-la a votoa. 
CPausa>. 

EStá. aprovada. 

Passe-se à leitura do expediente. 

O SR.. LA.URO LOPES - (2.• Se-
cretário, servindo = 1.0 ) - Pro- • 
cede à leitura do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Oficios: 

no Sr. Ministro da JUStiça., em 
;rse.posta às 1D!orma.ções · sol1c1tadas 

- . no Requerimento -p.0 49, de 1946, de 
- autoria do Sr. Aliomar Baleeiro --

Inteirada. 

Do mesmo titular, transmitinde 
info~s pedid~ p__elo Sr. Café 
Filho. no requerimento n.o 32, de 
1~- Ao requerente. .__.. 

llEQ'llEBJ:MEN'rO N •0 127, DE 1946 

Solicita ao Poder Executivo tn
jo1'1JW,J}óes sôõre os motivos :!J01" · 
que a. Estra.da -,ze Ferro centraz do 
Brasil emprego. carvão estrangeiro~ 
quando :iá se acha reconhecida 
pelo Govêmo a similarirJ.cule do 
nacional àquéle. ·, ·--._ 

Requeremos que sejam soi!Cfiãâa.s 
por intermédio da Mesa da Assem
bléia, ao Poder Executivo, .as seguintes 
informações: 

a> sendo, atualmente, pelo Govêrno,' 
reconhecida a sím'laridade do carvão 
nacional ao de l)rocedência estrangei
ra, quais as razões determinantes da. 
importa~R:ra--em;n:êzo. nas estl:'adas 
de ferro, companhias de navega(;ão e 
outras emprêsas sob regime de ocupa
ção, grandes quantidades de carvão 
de procedência inglesa e americana ? 

b) estabele<!endo os contrat()S de 
compra e venda em suas clAusulas a. 
admissão d-e 'lliXl máximo de 10 '% de 
moinha, tem a fiscalização, princúpal
mente a da Estrada de Ferro Centrai 
dÇI • Brasil, a :naior importa.dors. .de 
carvão estrllngeiro, feito com rigor: 
cun:prtr a obrigação • contratual de 
mono a. s~ o patr1mônio nacional per
feita e integralmente def-endido, ou, 
iLO reverso, essa fiscalização tem tra.n
s!gido com os vendedores, permitindo 
uma porcentagem muito mais ele
vada? 

c) quantas :mil toneladas de carvão 
estrangeiro foram lJnportada.s anual~ 
mente pel:ls diversas emprêsas enu
meradas no item primeiro, a começar 
do ano de 1938, até a presente data ? 

à) a mo~ encontrada, mesmo a. 
P"..rmitida pela. . clállSula contratual, · 
tem sido deVidamente aproveitada pe
los respectivos in;.portadores, ou exis
te por parte de algwn dêles contratos 
com firmas particUlares para seu 
aproveitamento ? No caso afirmativo 
qual a utureza dos cc"1.tratos ? . Fo· 
ram êl-es -devidamente :reg..stra.dos pelo 
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Triblinal de Contas, ou prescindiram 
dessa formalidade ? 

e> tem o Poder Executivo conheci
mento de um inquérito instaurado 
durante a gestão do ex-Ministro da 
Fazenda. do Govêmo Ditatorial, para 
esclarecimento do desvio dil carvão 
importado pela Central do Brasil e 
das conclusões a que chegou a. comls
são de inquérito ? 

f) quais as providências de caráter 
administrativo determinadas pelo Pre
sidente da. Rilpúbllca, no sentido de 
serem punidos os responsáveis apa
nhados pelas malhas do processo ins
taurado e as tendentes a coibir .a re
produção .ou continuidade dos fatos 
apurados? 

Em 13 de ma:!o .de 1946. - Plínio 
Lemos. - Vergnia.uà Wanderley. -
Fernando Nóbrega.. - Erna.ni Sátiro. 
- Osório Tuyuty. 
-A imprimir. 

BEQUERnlENTO 1'(.0 128, DE 1946 

Solicita. a.o Poder Executivo in
formações sobre o que há a res
peito do estudo da reforma. das 
leis de "Luvas" e do "Inquilina
to", e . quais as suas diretrizes. 

"Requeremos, de acôrdo com art. 61, 
§ 5.0 do Regini.énto, que a Assem
bléia Constituinte solicite ao Sr. Pre
s!dente da República, por intermédio 

· do Sr. Mlnl.stro do Interior e Justiça, 
.informações sõbre se está em estudo 
a reforma das leis de "Luvas'' e do 
"Inquilinato, é, no caso a.f1rma.t1vo, 
gua.J.s a.s diretriZes daqUela. reforma. 

Justificação: As conseqüências da 
crise de habitação no Rio de Jane!ro, 
São Paulo e outras grandes cidades 

· do pais es"..ão agravando o desconten
_tamento no seio do povo, provocado 
pelo alto custo da vida, pela. deficiên
cia de transportes urbanos, pelo ra
cionamento do pão, da carne, do açÚ- · 
car e de outros· gêneros de primeira 
necessidade. Essas conseqüências se 
resumem nos despejos e notificações 
em massa, .para. que os inquil1Ílos de
socupem as casas em quil moram, 
quando não encontram outras acomo
dações d!sponiveis. Essa contingência 
está levando a. intranquilidade a mui-

tos lares, numa hora já de· tantas di
ficuldades para os· chefes ·de família 
e donas de casa. E' preciso pois que 
as medidas 1-egisla.tiva~ue se impõem, 
sejam largamente debatidas, a fim de 
que se esclareça bem a situação dos 
inquilinos e propr!etários. Dai a ne
cessidade do presente requerimento. 

Sala. das sessões, 13 de maio de 1946. 
Domingos Velasco. 

- A imprimir. 

BEQUEI!IMENTO N. 0 129, DE 1946 

Requer a nomeação de uma 
Comissão de 8 membros, incum
bida de estudar a influência, na 
economia nacional, das tarifas a.Z
fani/.egária.s. 

Requeiro a nomeaçãO de uma co
:anssao especial, composta de oito 
membros, escolhidos entre os Repre
sentantes de oito Estados, para o 
fim de estudar . a. in:fl.uência, na eco
nomia nacional, das ta.riLfas a.lifan-. 
degárias. A Comissão deverá apurar 
a expansão e a. in:fluência das in
dústrias protegidas, assim como, atra
vés-de nosso comércio interno; a. re
percussão do protecionismo na eco
nomia dos Estooos, ou das regiões 
do Pais. O objetivo dêsses estudos 
e trabalhos deve ser: 

1) a. redução da proteção às iD,
dústrias que tenham condições na
turais de sob.revivênc!a, ou rapresen
tem interêsses fundamentais do País, 
cassan-do-se a proteção às indústrias 
artificiais, ou de montagem, que one
rem profundamente a economia do 
consumidor. 

.2) o esta;belecimento de tariifas cor
respondentes ao cu.<-to de produção 
mais uma margem razoâvel de lu
cro, impedindo-se que, como resul-: 
ta..do das tarifas cresçam fortunas 
a.l.ilD.enta.das exclusivamente pelo exa
gêro ds.s próprias tarifas e não po:
uma. justa recompensa. à iniciativa. e 
a.o trabalho das fábricas. 

3) exame de. repercussão que pode 
ter como· fa.tor de desequilfbrio eco
nômico, a existência de regiões in
tensamente industriallzadas ao lado 
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de outras, redUZidas a um. poder agui-
llitivo Pràticamente :nulo. · 

· 4) a. investigaçá() doo meioo que 
po.;sam corr.ig,jj; ou. atenuar, ~e
lh1!.D.te Q.esequi'!fbrio, a. tim · d:e .que o 
comérCio intemo do Brasil tei:!hs. o 
deseJado desenvolvitnento, através dt~. 

· expansão segura e l.Din.terrupta de 
seu volume de trocas, o que pres,su-

.. _ põe, COJ:no é óbvio, não apenas pro- · 
duçáo, mas taw.bétn poder lKI'Il.isiti
vo, isto é, capa.ddade de c<>mPl"a ao 
lado da faculdade de ]lri>duçáo. 

Sala. das Sessões, 13 de . ma.i0 de 
1946. - Barbosa Lima Sobrinho -
Hernte8 Lima. - Oscar Carneiro· -
DiocléCio D'IULrte. - Etelvino iins. 
- José Joffily. - J'osé Carlos Pereira 
Pinto. - Bustos Tavares. 
. A im~Jrimir. 

· l:m>ICAÇÂO N • 0 68, DE 1946 

_1'1ugere co POder ExecUti'V() me
dir1a3 wpe7J:tes N ·<:ll..'i~ 11t> 
c!i.reito de ~:çã() àe des'PeiC> ou
Ta?\t'e làois an~, salvos os casos 
es"Pecificaãos 

Con.stder1l.D.do: 

Ü tltte a abso!Uía. :ra.rta cfe ca.s~ :nas 
cidadeE; constitue h(>je Iastimá.veJ. mal
estar S:enerallzado I1o Bre.sil, esr.ecial
mente nas grandes cidades; 

2) que • essa. ralta, provoca. sitil&ÇÕes 
llillgustlosas, a.ti:ngin,do as ra.ia.s de ver
dadeln\. ca!e.mícíll.CÍe pútillCa., c~príll
do s,Q4 poderes da. República toxnar 
medid~ efiCientes e urgentes; 

3) <l.ue o inter~ social deve e pre
cisa. St;)brepor-se ll.() individual, asse
guranc:l.o à maiOria o bem-est~ per- . 
ma.neztte, o soo~o c!"e esplhi:O e o re
lativo equillbrio econOmico; 

4) ~ o direito ~e prollrieda.de, em
bom Sofrendo limitações no seu. exer
cieio, não perece, mas se reafirma 
pela. transitoriecla4e das medidas ora 
pleiteaaas: · 

5) que as atuais leis do inqU1Jina,to 
são insuficientes llara. ga.ra.ntir a. es
tabifuiade doo mo:taciores e sua tmn
qilllida.de, e provQ<:am llltas inJustifi
cá.ve.is, aluguéis ~c~ssl:vOofi. · COll.tmtos 

. de locação abs'JrdO.S, luvas eDgeraciJl.S, 

que não se t"-'JmPlldecem com os dita
mes da moral, do respeito ao próxi
mo e com o equllfurio econôllllco que 
deve ex!stiJ: entre os que têm. basta:n
te e os que nada possuem; 

6) que alguns aluguéis não" acom
panharam a. alta vertigjnosa. das uti
lidades, constit'll.indo assim preJuízo 
pe.""'lla.nente a. Pequenos prolltletá.rtoo, 
cuja renda provêm Unicamente dessa. 
fonte; 

7) que a exe:cução do· Decreto-lei 
n. 0 6. 739, de 26 <ie julho de lM4, al
tera.cto pelas <ÜSP<JSições...da~l)ecreto
lei n~ o 7. 466, de 16 de abril de 1945, 
estã para fi.Dda.r,se em 31 de il-F;ôsto 

·do corrente =o. 
Requeiro, por intermédio da dignis

sima Mesa, que a Assembléia !iTacio
nal constítuí:nte solicite, em cs.ráter 
de U:tgêncie. ao P()der Executi "o as se
guintes e urgentE!s medidas: 

1. ~)Suspensáo.__do .direito de aÇão- de 
.desPejo dura;nte 2 (dois) · a.:ttos pàta.·-· 
qual.squer prédiO!~ residenciais, comer

·cíaís. ou :!ndustnafs, e por qtullquer 
mottvo, salvo: 

a) nos casos de despejo :('eqU:erido 
por falta de pa~aznento dé aluguéis, 
podrmã.o, contud(), o "locatári~ otl sub
locatário _purgar a mora, pal(a.ndo ou · 
c!epc,síte.ndo, no prazo !Jxa.dc, para a 
con~stação, a. -llnportâncie. 4o débito· 
acrescida de 20 o/o a. titulo d~ indeni
zaçã,o para · cusi;a.s, juios e honorá.-

. rios de advogadc,; 
"b) :é. o caso de o propriet.árlo não 
·~ outra Pt"()priedade ~ %IIOraT, 
resimndo eii1 :Q.otel, peDSão, a.parta.
mextto ou casa IL!uge.da.; 

2.o) Sobrestam.ento de tõd% as ações 
de despejo po:(' igual periOdo e em 
qu!llquer instll.n~ia, mesmo na :fase de 
~ução, ressalt>a.ãss as MP6tese dBs 
letl"a,s a e b: 

3.") p~ ao locacior, e e.o lo
ca.t(u'io em se tratando de subloca
ção, para aUIIlentar de 20 % o aauguel 
cobrado, quer pa.ra, as habitações resi
dectc:Iafs, quer Da.ra. os imóPeJs desti
nados a fins comerciais dos prédios · 
cuJos inquilinos residem nos mesmós 
ou oo utilizem para fins eomerc1ais, 
há mais de qua. tro a.noo. 

Sala. das· sesSões, em 12 ~ maio de 
1946. - Cam~ Vergel. 
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INDICAÇÃO N.0 69 -· DE i946 . 

Sugere ao Poder Executivo pro
vidências no sentido da criaclio àe 
uma Esüu;ão Telegráfica ná cida
de de Ipirá, sede do municipio ãe 
igual nome, no Estado da Bahia. 

Justificação 

· A importância do município de Ipirã. 
na economia agrária e pastoril do Es
tado da Babla, ressalta. do progresso 
alcançado pelo mesmo nos últimos 
anos. :S:Ste progxesso, devido em gxan
de parte à iniciativa particular de seus 
fazendeiros, vem permitindo novas 
possibilidades de enriquecimento não 
só à sua população operosa e traba
lhadora, como, igualmente, a todos os 
municapios circunvizinhos, tais como 
Monte Alegre, Baixa Grande, capiva
rí, Rui Barbosa, Itaberaba, Feira de 
Santana, Castro Alves, Santo Este
vam, ete. 
· Para termos uma rá!pida idéa do 
progresso baviqo neste município, ve
jamos uni ~onfronto entre sua popula
ção em 1920 d~r 28.850 habitantes, e, 
em 1937 de 37.000. Atualmente ames
ma orça aproximadamente em 50.000 , 
almas que, dis1;ribuidas pela sua área · 
de 3.001 quilômetros dá u'a .média de 
17 habitantes por quilômetro quadrado. 

Seu valor como unidade econômica 
do ·Estado pode ser. avaliada através 

. do aumento da arrecadação entre os 
anos de 1940 e 1945, assim discrimi

. nada: 

Ano de 1940: 

Renda Federal .. .'... Cr$ 68.000,00 
Renda Estadual. . . . • . • Cr$ 290.000,00 
Renda MuniciJ)al . • . . Cr$ 129. 000,00 

~o de 1945: 
Renda· Federal .• . . .. Cr$ 171.913,60 
Renda. Estadual . . . . . . Cr$ 
Renda Municipal .. . . Cr$ 175.638,00 

Dispensamo-nos de salientar aqui a 
importância destas arrecadações, pois 
elas, comparadas as dos demais mu
n!cipios de área equivalente, falam 
melhor que quaisquer palavras. 

Neste momento em. que nos empe
nhamos em levar às populações do in
terior os elementoe necessários ao seu 
pleno desenvolvimento econômico, em 
que se fala na penetração pelos mais 

distantes rincões do país, em que os· 
próprios economistas estão convenci
dos da necessidade de aparelhar 
nossos municípios de utilidades técni
cas capazes de permitirem um pro
gresso elevado, neste momento a cria
ção de uma Estação Telegráfica no 
município de Ip!rã. é Uma. medida 
necessária que abrirá novos rumos a 
esta região baiana . 
· Igualmente, a criação da e~tação em 
aprêço num município situado à mar
gem da estrada de rodagem . Bahia
Morro do Chapéu e promissor pela 
sua topografia, condições climatéricas 
fertilidade do solo, etc., virá facili~ 
meios de negócios ao seu povo, pois 
sabemos ·o valor que representam, para 
as imensas distâncias de nosso inte
rior, as palavras transmitidas pelo fio, 
vencendo a morosidade do tráfego ro
doviário. 

Rio de Janeiro, 13 de Maio de 19~. 
- Fróes da Motta.. -Aloysio de Cas
tro. - Vieira de Mello. - Regis Pa- -
checo. - :Renato Aleixo. -Luís Bar
reto. - Altamirando Requião. - Ne
greiros Falcão. -Lauro de Freitas 
A imprimir. 

Aactixo-assmcuws: 
De ~abalha.dores de São Pa.ulo 

sõbre assuntos de suas situações pes
soais. - Inteirada. 

O SR.. PRESIDENTE Está 
finda a leitura do expediente . 

Tem a palavra o Sr: João Ama
zonas, primeiro orador inscrito. 

O SR.. JOAO . AMAZONAS 
(Lê o seguinte discurso) - Senhor 
Presidente. Senhores Constituintes. 
Dentro de mais alguns dias, inicia
remos os debates do Projeto de 
Constituição, que se encontra quase 
termina.do. Pela leit= do Diário 
da Assembléia, podemos ter já uma 
idéia geral das tendências nêle pre- · 
dominantes que, infelizmente, estão 
muito divorciadas da realidade ob
jetiva do momento histórico que 
atravessamos. 

Nas têrmos do que dispõe o Re
gimento Interno desta. Assembléia, 
cada representante terá apenas meia. 
hora para apreciar o Projeto, emit1r 
sua oplnl!iQ, sugerir ou justifica.r. 
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emendas, tempo sem dúvida. precário 
. e insUficiente, dada. a. magnitude ·da. 
J;a.r_efa. e o que ela. representa. para 

· a. vida. e o futuro da. Nação. 
· Aproveito-me P<ir isso dos poucos 
- -.inmutos da. hora. do expediente pa.r,. 

. ocupar a atenção desta ilustre Casa, 
- sôbre mastéria que julgo de oportu
. ·mda.de e relevâ.ncia, principalmente 

· face às profundas contradições so
ciais ·e econômicas em que se · de

. bate. o nosso país e também todo o 
mundo moderno. · 

Refiro-me, ~ores ·constituintes, 
a.o capitulo do Projeto de Constitut
ção que diz ·respeito à. Ordem Eca
nOmica. e Social, capitulo êsse qu.e 
deve registrar tOdas as conquistas <to 

· ;Proletá.riado . bra.sileiro no campo de 
.sua. organização sindical, do Direito 
do Trabalho, da. Justiça. que · devel'á. 
dirimir os dissidios surgidos en~ 
empregados e empregadores e cl.a. 

· Ass~cia. e Previdência. Social. ~
. ses . direitos, que· a mUitos a.ssustail:l, 

• · sã.Ó fundamentais e indispenstweis à 
. ~ e cao aperfeiçoamento C1e 

nossas instituições democráticas e 
· fazein parte in tegrã.n:tes da. Lei Bfl

sica. de quase todvs os paises tlo 
múndo, exceto aquêles onde a.in<l.a 
domina.· o · fascfsmo ou a · exp!araç(o 
colonial im.peria.lista. Não devemós 
esquecer que o proletariado é, n'Os 
d!s.s de hoje, a. grande fôrça. imp'Ql-

. sio!ladora do progresso e bem estax 
da. huma.ninade e que depois des•a 

. , segunda grande guttrra. mund!li.l, 
onde ·participou. ativa. e eflc~"men_te 

.na. eljmlne.ção d.s. tirania., pa.rt!ci:tm 
·. · . ta.m~..m . .da maioria dos govê'"I!vs ~1)5 

. Jlafses europeus e até me;;mo astá.1;1-
· .. ()()S. 

· Não há dúvida. que Ia.borsm em 
ê.lTo a.quêles G.ue pretendem f8.2:er 
da. Constituição uma. obra desligada. 
da. realidade brasileira, e que vis!Un 

, .. , . apenas a defesa de seus pr6P11.os 
1nterêsses de classe. Uma. Constit1l.l.

. ç5.o promUlgada. em desacordo com s 
realidade, alheia. aos interêsses. e tli-

. . _ reitos :fundamentais da.s . grancl.es 
· · massas t;:aba.lhll.dora.s do nosso povo 

.,_ ·.· · toma.-se letra xnorta., documento <>b~ 
· ·· soléto e inútil no dia. segub:lte à. sua. 

o·:: . . :eD.trl1,da. em vigor. Rã, Senho:t-es 
· ·- Constttuintes, leis mais fortes e 

mais poderosas que aquelas que con
servamos no papel: são as leis di
tadas Pela. própria. 'lida. e pela. evo
lução socia.l dos povos, que nin~ém 
pode, impunemente, contra.rialr. 

Já a. Constituição de 34 registrava 
algumas das conquistas socla.i.s do 
proletariado, embora. f!lil:endo-o de 
maneira confusa, pouco precisa, que 
da.va.' :margem a. intel'Preta.ções rea.-

. cionã.ria.s, ca.níinho, . aliás, se~do 
agora pel-os senhores constit-Qmtes 
autores do Pl'ojeto a. que me refiro, 
coisa. qúe afirmo sem descrouro 
algum à. sua cultiira;--e--mteligên
cla •. 

Nem pode a Constituição de 46, 
elabaml' num periocto de grandes es
peranças pa.ra todos os povos, espe:
rança. de ver ·. rea.llzada. na. Pl'á.tica. 
as prom..essàs ao mundo melhor pelo 
qual lutamos, deixar de · reglstrgr 
êsses '-dh-eito_s fundamenta.!is dos tra
ibalhadores, --inerentes · à. Pl'ópri.a. · 
existência. da. dem(l():racia modema.:··-
E os considea:-o tão importantes . que, 
a.o :fim. da taxefa. que estamos rea
lizando em nome do povo,. não vaci
laria. elil julgrur- a nova carta., con:io 
democ:râ.tica. ou reac!.onária., setundo 
os direitos que ela.· assegurSSl;e ou 

negasse a.o proletar:la.ào. 
Somos ainda UJn pais bS::ta,n.te 

atrazado nês.te sentido e não Sõ
mente em relação . com. os paises 
econOmica.mellte m.a.1s desenVOlvidos 
senão que até mesmo comPa..--a.dó 
com algumaS colô.nias ou dol7ún1os, 
em · que pese · a. propaganda. Oficla.l, -
que fêz da. legislação brasilelra. a. 
melhor e .mais perfeita do mun
do. ! . ou o l'eaciana.rismo de ll.lguns 
patrões que, acostumados 1!.0 tra.ba.
ll:r.o escravo, reclamam . cOlltl'rJ. as 
mais insignificantes medidas de pro
teção ao tra.ba.lha.dor. 

Basta a.centua.nnos, S en h o r e s 
Constituintes, que as reivindicações 
atuais do proletariado do Bra::il são 
e.iz:da - muJ.ta.s dela.s - as que os 
traba.lha.dores · • de outros pa.ises ja. 
gozam há algumas dezenas de anos • 
Nem se pense que estamos reivindi
cando pa.ra. o proleta.rla.do as con
quiStaS &vançada.s da. época. contem
porânea, a nsclonallzaçio das Jndm
tria.s básicas, d<ls meios de . trans-
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porte, das minas e dos bancos, ou 
a semana. de quarenta. horas, a 
pa.rticipaçãÓ do proletariado na. ad
ministração das emprêsas, objetivos 
que ·figuram em primeiro pla::J.o nos 
progni.mas de partidos e organiza
ções da classe trabalhadora. em quase 
todo o mundo moderno e que já. se 
-vão tornando rea.lidade. Não, Senho
res Constituintes, as reivindicações 
hoje formuladas · no Brasil co..:res
pondem às plataformas operárias de 
quase meio século, pois nossos go
-vernantes continuam a. fazer da 
questão social, como nos -velhos tem
pos, um caso de policia.; 

O capitulo em apreço conserva, com 
ligeiras modificações,· para me~or e. 
para. pior, o que se continha. na. Carta. 
de 34, introduzindo apenas, como ino
-vação de aparência. progressista mas 
de conteúdo reacionário, a. participa
ção do· proletaria.dÕ nos lucros das 
emprêsas. · 
. ll: bem verdade, Srs. Representantes, 
que o Projeto trata. de assegurar a. 
liberdade sindical, que é dos princípios 
fundamentais por __ que se bate o prci
lataria.do br.aslleiro. Entretanto, · ao 
mesmo tempo, deixa o Projeto uma 
porta Biberta. para a intromissão in
débita do Estado na. Y.!da interna dos 
sindicatos, quando declara que a lei 
ordiná.ria. regt:lará a sua forma- de 
constituição. · · 

Na prática, tal dispositivo, reaclo
ná.rl.o ·em sua essência., é um atenta

. do· ao livre direito de associação em 
sindicato. 

Podemos tomar como exemplo prá
tico, no caso,· a Carta de 37. Diz êsse 
:famigerado documento, em um dos 
:;eus artigos, ser livre também. o direlto 
de a.ssocisção. Entretanto, a lei or
dillâria que •· regulamentou "a forma 
de Constituição" dos sindicatos, des-

. · truiu inteiramente aquela pretensa li
-berda C: e , de associação profissional ou 
Sindical · Realmente, no :Decreto-J.el 
1.402, fazem-Se de tal maneira exi

.. gências pare o reconhecimento de um 
sindicato de classe que, na. realidade, 
pode-se falar em 'tudo que se queira, 
menos no livre direito de a.ssoc!ação 
em sindicato. :e preciso, além do 
mais, ponderar com o estado de quase 
completo analfabetismo e atrazo de 

nossas populações trabàlhadoras e 
com o fato de, em nosso pais, não ha
ver uma concentração industrial pon
derável, a não ser em poucas re
giões~ 

Portanto, não podemos admitir, sem 
fugir inteiramente à realidade social 
de nosso pais, um critério rígido para 
a organização sindical em _nossa ter
ra. O que pode ser· muito bom para. 
a Capitail. da República ou para São 
Paulo, que são os centros industriais 
mais desenvolvidos, pode não- servir 
para um Estado como Minas ou :Ma
to Grosso, ou mesmo para o interior 
de S. Paulo. As condições de cada. 
região diferem inteiramente entre si, 
não se podendo pois esta.belecer um 

. critério "a priori"- para todo o pais, · 
como o fez a lei ordinária do Estado 
Novo, ou como deixa margem parà. 
qut! se faça o Projeto de 46. 

O que se compreende por liberdade 
sindical é o .. direito assegurado ao 
trabalhador de constituir, êle mesmo, 
sua própria orga.nização, independen
te de qualquer regulamento do govêr
no, dentro de suas possibilidades e co
nhecimentos. :e o próPrio proletaria
do que deve escolher as formas e me
todos a usar na suá organização sin
dical, a maneira de. dirigi-las, respei
tadas apenas as exigências legais para. 
o seu :i:e.:cnhecimento como sociedade 
civil .. 

Todos nó:::, Srs. Constituintes, te-_ 
mos ainda bem viva s experiência 
desses longos anos de Estado N:ovo, 
nos quais os trabalhadores brasilei
ros viram-se compelidos a um tipo de 
organização sindical, que não corres
pende aos seus interêsses de cla;;se, 
e que afinal .!oi reduzida- a um sim
ples apen~ce do a~lho estatual, 
sUjeita a · uma incrlvel burocracia 
administrativa,· que' praticamente im
pede os ti'albalhadores menos letra
dos de exercer eficientemente qual
quer cargo dt! direção. E o resultado 
é que, entregues as. direções dos sin
dicatos a elementos que . não os mais 

-capazes, do ponto de vista dos inte
rêsses da sua clàsse, e pels ação co
ercitiva do -poder público, perderam 
aqueles organismos, em grande parte, 
suas carater:!stlcas fundamentais de 
orgãos de classe, ];laTa se transforma-
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rem em trunfos de politi<'a. persona
.l:!sta de determinados figurões do Es
tado No'Vo. 
· Ma.S, voltando ao ponto, a reguJ.a.
mentação esta.do-nOVista chegou a. 
tal extremo que a. lei determmou até 
a. forma pela qual um sindicato pode 
ou não admitlr um simples continuo 
para. o seu serviÇo, isto sem fala.l'mos 
no Estatuto Padrão ou na presença 
<los delegados do Minlstério ou da 
Po1ícta. nas assembléias . sindicais. 
m. a.léln disso, exigências ta.!s para. 
a. fundação e recanllecimento de . um 
:novo sindicato que. constituem ver
dadeiros . obstáculos à. organização do 
a>roleta.riado, sobretudo cónsideradao 
conforme falamos acima, o alto co
eficiente· de analrfabetos em nossa. po-
pulação operária. . 

· Portanto, van.os assim, quanto há. 
de perigoso na. fórmula usada pela. 
SUbcomissão . Con.stitucional, deilta.ndo 
à lei . ordinária a faculdade de regular 
a "con.stituição dos ·sindicatos", prin
Cípio êsse que é, na prática, a. llega,.. 
f(ão da própria liberdade sindical que 

. ela procura assegurar. 
· Muito mais condiZente com·~ reais 
necessidades de nosso proletariado se
ria esposar · tambén: o principio da. 
Carta de 34, que ~ava a mais 
ampla autonomia dos sindicatos. S6 
com a. l!:lais estrita. autonomia Poderá 

. o sindicz.to libertar-$e de qualquer in
fluência e5tranha à classe que repre
senta, podendo, então, trans!ormar
se no que realmente deve· ser, isto é, 
um órgão de estu<'lo, coordenação e 

: defesa dos interêsses do trabalhador. 
Se fÔssemos aceitar a faculdade de 

ser regulada. em lei ordinâria a "for
ma. de con.stit1J.ição" dos sindicatos, 
pod.eriatnos, Srs. ConstitUintes, che
gar ao ponto de termos que ass1stlr 
· novamente a. um fato, há. .pouco su
cedido, e que depõe de forma. can
dente, contra os m.a1s come2llnhos 
llrinciplos de direito sindical. Que
-ro me re!e...""ir B.O decreto recentemente 
ba.ixa.do, pelo qual o Poder Executivo, 
sem qUalquer justificativa., prorrogou 
por ma.ís um ano o mandato de to
das as diretorills sindicais. 

Tal fato demonstra, ~elizlnente, 
·· a. que ponto .chegou o critério de nos-

sos governantes em matéria Sindical, 
naturalmente sob a 1ntl~nc1a. do es~ 
pirito e da tra.dição do Estado Novo. 
Sendo juridicamente uma a'berraçã.o, 
sem qualquer defesa ou justificativa, 
tal fato serve bem para demonstrar 
o perigo que acarreta o querer en;.. 
trega.r à lei or<'.inár:!a. a regulamenta
ção da forma de organiZaÇão d'OS 
n-ossos sindicatos. 

Infelizmente, coii!forme já disse, a.· 
mentalidade sindical de nossos ho
mens públioos é ainda muito ba.ixll.; 
ê!es vêm nos sindicatos não órgãos . 
de classe e colaboradores do govêmo 
na solução dos i:nterêsses do proleta
riado, mas sim, e a.penas;-mstrumen
tos dóceis para fins politicos perso-
na.l!stas. · 

Por isso, defen<!emos a tese de que 
devemos assegurar . na Constituição 
de 1946 o mais rigido prin~fpio da. . 
liberd$de e autonomia. dos sntdica.tos. 
O modo como se refere ao assunto 
o Projeto apresentado é perigoso e 
vai :permitir aOs elementos mais .xea,._ 
cionâ.rios a continuação. dos princí
pios simlicais do Estado NO\'o, con
tra os quais tem luta.<io sistemàt!:ca.
mente o· proletariado do Brasil. 

A liberdade sindical, em ~u sen
tido ma.!s amplo, é lndispen.sável ao 
progresso de nossa terra e à. defesa. 
de nossas instituições democráticas • 
S6 através dela J;X>derá o proletariado 
inflUir poderosamente, através. de 
seus .organismos livres, nos destinos 
da Na,çáo, servindo como elemento 
pr.epondera:nte lla salvaguarda de 
nossas institui~ democrátic:a.s e no 
progresso e· emancipação econômica 
de nossa Pátria.. · e · 

Aliás, o Brasil, é um dos pouquissi
mos pafses do mundo de hoje, onde o 
proleta.rla.do não gOza da. liberdade de 
se orga.niza.r, inclusive de tundar 6 

manter seu órgão unitário, sua. Cen
tral Sindical, como a Confederação 
Geral dos Traballu!dores do Brasil. 
E, o que é mais tr!ste de se dizer, é 
que êste direito já. tinha sido conquis
tado em 1930 .. 

A verdade é que devemos assegurar 
ao proletariado em nossa Ca:rta. Mag
na cs direitos fundamentais da mais 
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àmpla liberdade e autonomia. dos sin
dicatos, para. que não nos vejamos a. 
braços com algum novo retrocesso na. 
marcha. para. aperfeiçoamento de 
nossa tradição democrática mais pura.. 

Logo, o d!spositivo do projeto cons
titucional que deixa. à lei ordinária. a 

· forma. de estabelecer a organização 
dos sindicatos, sem ao mesmo tempo 
estatuir e assegurar a mais completa. 
autonomia dos sindicatos, como o !êz 
a Constituição de 34, é um dispositivo 
rea.c!oná.rio e truculento, incapaz de 
garantir a liberdade sindic~L . 

Uma. Carta Magna. não será demo
crática. se não fizer respeitar a liber
dade sindical ou de associação, que 
ê um dos postulados prima.cia.is dos 
regimes democráticos. 

Ainda. no projeto a que me refiro 
ficou· estabelec!do o direito de gre
ve, conquista universal do proletaria
do. Na verdade a greve é tão velha 
quanto o regime capitalista. porque é 
da própria essência. dêsse regime, fun
dado na contradição do· trabalho so
cial e na apropriação individual da 
riqueza•e dos meios de produção. Os 
patrões por mais humanos e benevo
lentes que sejam - e os ·há mu!to 

. poucos- querem a:Jmentar cada. vez 
. mais os seus lucros e, premidos pela 
concorrência, procuram justamente 
no baixo· preço da mão de obra a 
consecução dos seus objetivos. 

O direito de greve, Srs. Constituin
tes, ao contrário do que possa parecer 
a muitos observadores superficiais, 
tem um grande poder ha.rmoniza.dor 
nas relações entre empregados e em
pregadores. Porque, quando êstes sa
bem que ao proletariado. é garantido 
o direito de parede, quando sabem que 
a seu favor não v~::' nem a Polic!a 
nem o Ministério, tornam-se mais 
acesstveis. às reivindicações dos seus 
.trabalhadores, ouvem-nos com mais 
atenção e procuram solucionar Ull3: 
conflito que pode ter, pare. êles mes
mcs, as piores conseqüências. Ao con
trário, quando o direito de greve é 
proibido, os patrões sentem-stl sem
pre fortes para repudiar a; priori 
quaisquer tentativas dos seus em
pregados no ·sentido de obterem me-

lhores condições de vida e que, por 
isso mesmo, são obrigados a recorrer, 
em último recurso à greve. 

Temos exemplos bem frisantes a 
respeito: o caso dos bancários é bas
tante eloqüente. Depois de vinte dias 
de greve os banqueiros viram-se 
obrigados a melhorar os venc!mentos 
dos seus funcionários. Assinaram um 
acôrdo que vinham cumprindo, até o 
dia em que surgiu a lei Negrão de 
Lim:-., que proibiu as greves. Então, 
começaram as represálias, as dispen
sas sem justa causa daqueles que mais 
.haviam lutado pelo aumento, e até 
a supressão pura e simples .do aumen
to concedido. Outro caso ilustrat!vo 
da ·tese que defendemos é a atitude 
!»transigente da Light, que se nega 
a atender os justissimos reclamos dê 
aumento de salário dos seus emprega
dos, despedindo-os em massa e pro
vocando um forte descontentamento 
que pode resulta.!" numa. greve. Além 
do mais, Srs. ConstitUinte, o Estado 
que. se coloca contra a greve chame. 
a si tôda a responsabilidade pelos· 
atritos diários que surgem das rela
ções entre o capital ·e o trabalho, 
transformando as greves e os movi-· 
IIientos de reivindicações econômicas. · 
em problemas politicos, como atual
mente vêm sucedendo, pois a interven
ção hostil tanto do Sr. Ministro do 
Trabalho, como a da Polícia e até 
mesmo a do Exército tem provocado 
na. classe operária. um ódio crescente 
ao Govêrno que bem poderia ser evi-
tado. · 

O direito de greve é ainda, Senho
res Representantes, um fator ponde
rável de elevação áo nivel de vida 
do povo brasileiro, considerado comil 
um dos mais baixos do mundo, resul
tado da política de perseguição aos 
trabalhadores, que tiveram suas mãos 
amarradas para lutar contra a e~lora
ção de que vinham e vêm sendo ainda 
vitimas, · enquanto os industriais ga
nhavam a custa. do seu suor rios de 
dinheiro, que para vergonha de um 
povo que passa :fome como o noss!l. 
constituira.m os cbamados lucros ex
traordinários. São muitos os que pen
sam que aos traba.Ihil.dores só deve 
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.... 1!el' ~tido exigir . mellrores salá-
rios, . quanto· provar que aquilo que 
percebem não dá mais para atender 
o :rriiDimo indispensável à. Vida.. Ofi· 
clallzou-se e generalizou-se o !s<l.lário 
mfnimo no Brasil, salário mfnimo que 
é na. verdade a retribuição máxima 

· paga, à. esmagadora maioria dos que 
' . traba.Iham, Indiscutivelmente os tra

ball:w.dores devem merecer. um salá· 
rio .sempre melhor, se aumentam os 
lucros dos seus patrões e, · porisso, . 
quando Sllrge uma reiVindicação eco
nômica do proletariado deve se inves
tigar, em primeiro têrmo, o quanto 
estão ganhando os patrões com o pro· 
duto dos que trabalham. O direito 
de greve permite aos trabalhadores 
exigir mais saláriOs pelo seu traba
lho · honeato, e isso é útil à. própria. 
. indústria pela ampliação do merca
do· interno, e à. renda. nacional, ·pela. 
·maior criação de riquezas. 

() estado econômico atual, de mui
tas eniprêsa.s ·e fábricas do pais ga
nbando .rios de álnheiro, eni. contl:as,. 
te . com ·a miséria lnflacionista. que 
:ronda. os lares de · seus operários, é· 
bem um índice do que aqui dizemos. 
Recentemente o Diário Pficia.Z publi
cou dois relatórios C\e duas grandes 
fábricas de tecidos desta. Capital: A 
Corcovado e a. Sea.bra. Por aquêles · 
balanços, e nQs sa~os como são 
éles feitos e -publicados, com grande 

· sonegação, verifica-se que a· fábrica 
· Corcovado com um Capital de 35 mi
lhões . de cruzeiros, distribuiu 14 mi
lhões de dividendos, e a Seabra., cujo 
capit&l é de 80 mill:l.ões espalhou 48 
milhões entre seus :f tillzes' acionistas. 

. Se ·formos aprofundar um pouco o es
tudo sôbre estas duas fábnca.s óu ou
tras; acharemos fatalmente como re
sultado que seus capitais são igus.is 
às imPOrtâncias que acusam como lu
cios amontoados sôbre â tome e a. 

·· 'miséria. de seus tra.ball:w.dores, que são 
os fatores m.âximos de seu engra.nde

. cimento. 

Entretanto, êsses mesmos trabalha
dores não podem rei'l'indicar para si, 
:e para. a sua. :tamma, um salário um 
})OUCO melhor que lhes peni:Uta uma. 

· lllais ampla perspectiva. de vida.. A lei 
lhes .fixou pràtica.mente um mfuimo 
indispensável para que continuem v.l
iVendo para trabalhar para os seuS 
patrões, e fora dai nada. podem re1-~ 
:vlnd1ca.r sob ~ de serem Vltunas 
das violências e S.Ineaças dos senllo
res Pereira. Lira, ]4acedo soares ou . 
;N'egrão ~ Lima.. ~o entanto, com a 
exploração dô seu trabalho, seUs pa• 
:trões ganharam e · ·ga"llham ainda 
muitos milhões de cruzelros enquao
.to que êle.s .não se podem dar ao. 
~luxo <eXtravagante" de ir a um ci
;nema., sob 1>ena. de sérios deseqU1-

_llbrios em seu orçam~nto fammar. 
11:, necesSátio, portanto, desa.ma.rrar 

as mãos do proletariado, permitir-lhe 
os me!oS- indispensáveis para. que pos-. 
sa lutar eficazmente RQr melhçtres sa.
J.ários e contra a carestia da. Viâa:- E
isso, Só com o ll:l2.is absoluto e irres
trito direito de !h-eve. 

~ direito,. srs. Constit$:LteS, ~ 
-uma. conquista já seculal- do proleta~ 
ria.do e só está fora. da. lei naquele~ 
pàises onde há um ecllp..<:e motnentã~ 
neo da. liberdade. A nossa Carta. Mag~ 
na decerto há. de consi!Rlal' sem :res
trições, como um dos -caracteri.Stico.s 
fundamentais da democracia. e Uilla 
das formas de proteção ao tt-a.balho
livre e de assegur!U' o desenvoiVinlen
to e progresso de nosso pais, 

Quanto à. duração normal do tra
balho, o p::.-ojeto repete os têrmos da. 
Constituição de 34, que por sua. am
plitude, deu luga.t o prolongamento
do mesmo até dez e doze horas de 
trabalho diário. Diz aquela letra cons
titucional "que s. jornada. máxima de
trabalho é de oito h()I'!l.S, redUZ1veis~ 
'maS !Só prorrogá veJ.s noe caso-s previs
·tos em lei". 

E a lei, na prática.,· dete:rm!!lou relU
mente a. jornada. de 10 e -12 horas, 
conforme os arts. 59 e 61 da. Conso.ll
dação das Leis do Trabalho e que. 
exagerada. por certos patrões, elevuu
.se.me.smo até 14 horas! 

-São inúmeras as grandes e p~ue-
. nas emprêsa.s que assim trabalham .. 

mesmo nos grandes centros como Rt~ 
ou São Paulo, onde, bem ou. mal, am
da existe a.lg1.:ma. tiscallzaçlí.o. Si peu.-
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:sarm.os nos pequenos centros, onde 
nunca apareceu um fiSCal do l!J1. de 
Trabalho, o panorama. então é a.bSl.u:
do, assumindo o trabalho a ca.ractt>
:ristica de verdadeiro trabalho es
cravo. 

Para que haja um proteção real :1.0 

_ trabalhador, é. necessârio e essenc'.!l.l 
que a lei deteri!ll.ne a. duração tná.xl.
ma do trabalho em S horas d1ár1as, 
JJão se admitindo exceções .de qual
quer natureza, porque delas lanç'l::u 
mãos os patrões reacionários e ganan
ciosos, para obrigar o trabalhador ;ao 
senriço extraordinârio. Seus ardiS são 
conhecidos; bem sabemos como proce
deD1 para alcançar seus o!Jjejtivos. 
Pagam pelas 8 noras um saJárlo lill· 
será.vel, e acena.m a seguir co!Il 9.S 

horas extraordinárias. acrescidas de 
maiS alguns centavos. Premidos pe19.S 

<lificuldades da vida miserável, neces
sitando ga.nllar um pouco ma.1s par!l. c 
sustento da. familla, v~-se os tra'Ja
lhdores obrigados a concordar. 

E cresce a.ssiD1 a legião dos tull~r
culosos, verdadeir~ t'_"agelo soc!al cJ.e 
nossa Pátria, de homens e mulhere~ 
que mal alimentados e subnutridos . 
trabalham excessivamente, dlrn1nutn
do a. vitalidade de nossos povo. 

E' preciso 'não esquecer, srs. cons
tituintes, que a luta pelas 8 horas de 
trnbalho ve!Il no nosso continente, d~;. 
de :1.886, quando a 1 de maio mwtos 
trabalhadoi:eS !mlericanos pa.ga.ra."ll 
com a vida a luta por essa reivinll.
cação elementar. 

Hoje, em pleno século XX, estam.,s 
Já na época da semana. de 40 horas. 
Eiitretanto, no :Brasil, ainda pugna
mos pelo eumprimentó O.as 8 hora~ 
máximas de tra-balho diário. E' pre
ciso portanto que a nossa Lei :Bãstco 
estatua o prlncfp!o, sem exceção, da 
jornada mé·drna. de 8 horas. Só as
sim estaremos fazendo um trabalhe 
de proteção rêal ao trabalhador e Cêl 
saúde do povo brasileiro. só assim es
taremos defendendo as gerações vt~
douras de nossa Pátria. 

Outro ponto do· Projeto que merec<õ 
nossa atenção, é o da Justiça do Tr'l.
ba.lho, instituida pela. Constituição de 
34, e que sômente !oi instalada E'tn 
1941, sob bases parit§.ria.s. Somos dos 

que defendem o critério da · Justlça 
paritãria para " julgamento aos ut~
s!dlos otiUil.dos das relações entre em
pregados e empregadores, muito em· 
bora. condenand<:~ muitos dos seus as
pectos atuais. 

Grande tem s!do a celeuma levanta
da nesta Câmara, em tôrno da 1is
cussãa dêsse -ponto, vital -para o p.· ,. 
letariado. Muitas têm sido as vozes 
que se levantaram a favor da Just1o:a 
Trabalhista togada, vozes essas todas. 
é bem verdade, inteiramente afasta; 
das dos meios operários e de seus 'n
terêsses. 

Contra a JustiÇa paritária . se V'.!•n 
levantando também a maioria das or
ganizações patronais do Pafs e al• 
guns reacio~ãrios conhecidos por suae 
:Inclinações facistlzantes. 

Os m~os ~ráiios, entretanto, têm 
.se mantido mtransigentes na dafeza. 
da Justiça paritá.ri.a, como a qU:e 
:POde fazer melhor justiça ao traba
lhador espoliado em seus direitos. 

A experiência, -não só nossa., mas 
també::t de v-ários J)aises do mundo, 
tem nos ensinado que a Justiça pari
tária é a que corresponde, nas con
dições atuais, aos interêsses da co-
1etivklade. 

O ca5o brasileiro, é .típico. Nas lo
ca'B.dades onde não há Juntas de Con
ciliação e Julgamento, e essas são 
inúmeras, a aplicação dos princípios 
do Direito Trabalhista está afeta, con. 
.forme sal>emos, aos Juizes de Direi
to da Comarca: temos portanto ai 
a Justiça togada. E o resultado tem 
sido o pior possível. Na maioria dos 
casos os JuiZes e escrivães nem to
mam siquer conhecimento das recla.
:m.a.ções apresenta.da.s, debmndo o tra
balhador em vel'ldadeiro desam-paro, 
o que é mais di.fícll acontecer nos lo
cais onde funciona a Justiça paritá
ria. 

E' preciso não esquecer, srs. Cons
tituintes, que a Justiça do Trabalho é 
tôoda es-pecial, sui-generis, já,.-que tem 
que decidir sôbre fatos e questões que 
assumem também =cteristicas · es- . 
pecialissi.ma.s. Sõmente o homem do 
meio está capacitado para agir, com 
.eficiência, no processo e julgamen+« 
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de tais questões. E' preciso que se 
poDdcre também a grande diferen
ça entre as :partes interessadas na so
lução do dissídio trabalhlsta: de ura. 
lado o patrão, todo eficlênte e podero
so, a.compa.nha.do de custosos advoga
dos ·e todo um aparato burocrático e 
funcional, e de outro o trabalhador, 
Pobre, ineficiente, só, muitas vezes, em 
evidente situação de interiorida.de. 

Não pode pois haver paralelo entre 
êles e o autor e réu das questões . cí
veis, onde o poderio das :partes se eqUi
vale na grande· maioria dos casos. A 
situação é pais, muito diferente. 

A presença no tribuna.! julgador de 
um representánte de classe de operá
rio reclamante, é já. um meio de esta
belecer certo equilíbrio, de maneira. 
que sua. pretensão possa. ser estuda
da e apreciada. com sinceridade. sem os 
percalços de sua. in!ei'l.oridade cultu
;ral e econômica frente ao empre-
gador. · 

O mesmo não se daria com a JUSti
ça togada.. D.e maneira geral, cerca. de 
90% dos casos, podemos dizer, os juizes 
togados desconhecem inteiramente as 
condições especf!icas tio trabalho- as
sala.riado, principalmente nas fábri
cas e oficinas, sendo portanto elemi!D,
to inteiramente alheio aos probl~as 
do proletariado como classe. ll:le vem 
sempre de outra. classe que não a. ope
rá.ria, e é, não um juiz por cima das 
classes, como se tem aqui afirmado, 
mas um homem da. classe dom!nante. 
Ademais, Srs. constituintes, julgar, no 
Direito Trabalhista., não significa. a.pe. 
nas apegar-se à. letra morta da. lei. 
Significa. também intei'Ij)retar fatos e 
condições que surgem a. c!lda. ins
tante sob condições as -mais diversas, 
ma.s sempre oriuDdas da. faina diária. 
do trabalhador na. fábrica. ou oficina, 
l<Jja cu escritório. Portanto, a Justi
ça paritária, com vogais representantes 
dos empregados e empregadores, está 
melhor aparelhada para encontrar a 
Justa meàlda das soluções pleiteadas. 

Um dos arg;unentas usados pelos 
defensores da. Justiça togada,. é o do 
grande nlimero de reclamações e casos 

. que surgem, que êles atribuem, ingé
nlla' ou ca.pciosamente, à existência. da. 

Justiça. paritária., por atender a tôdas · 
as reclamações que lhe são feitas. · . 

Tal entretanto não é· a causa.. O 
grande número de casos surgidos, ao 
contrário, é · um índice da. resistência 
oposta. pelos empregadores à legisla
ção do trabalho, assim como da :Pouca 
eficiência da. ':isca.liza~.ã.o do Ministé
rio do Trabalho sôbre o cumprimento 
da mesma -Iegislação. E' evidente que 
se os patrões cumprissem';-como deve-· 
riam, a legislação existente, õiiume-.;
:ro de reclamações seria insignificante 
e mesmo qua.si nulo. 

E' inegável que a Justiça do Tra
balho tem os seus defeitos e, eViden
temente, não é uma ·justiça proletá
ria. o q~e reconhecemos como defei
to e condenamos na Justiça. do Tra
balho é a m\Jrosida.de_dos processos e 
o excesso. de recursos, qiie .. fii.zem-pen
der por muitos anos processos llluitas 
vêzes insignificantes, em que o recla
mante é um pobre trabalhador desem
pregaii<l, à mercê da. sorte. Condena
mos essa injustificável burocracia. e 
a composição dos Ttlbuna.is Superiores 
ao Trabalho que não obedecein ao 
mesmo. critério paritário da. 1." Instân
.eia. Condenamos a. indicação pelo go
vêrno dos vogais representantes . de 
classe, pois êles devem ser de liVre es
colha dos próprios interessados, sem 
qualquer intromissão do Govêmo que. 
geralmente, nomeia, não os mais pres
tigiados e responsá.veis, mas aqueles 
que. melhor ~rve.m oos seus interêsses 
políticos. 

Tais defeitos, entretanto, não devem 
e não podem ser levados à conta da 
Justiça paritária e sim a lei orgânica 
que a. mantem em funcionamento. e 
que pode e deve ser reformada, vi
sando a aplicação mais rápida da .Jus
tiça. para o trabalhador. 

O que-é certo, contu<lo, Srs. ~epre
sentantes, é que a. justiça paritária 
significa um passo para a melhoria 
das relações entre .empregados e em.-
1lrcgadores. Ela representa uma ga
rantia de nossas instituições deraocra... 
t!cas e deve ser mantida e a oer!ei
çcada pela Constituição de 1946: como 
um dos fatores de desenvolvimento e 
progresso de nosso povo. · 

Tenninando, não desejo de!mr de 
aprectar um dos Pontos do projeto a 
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que me referi como inovação, no pr!n
c!p!o dessas minhas considerações: a 
chamada pa.rt!cipação dos trabalhado
res nos lucros das emprêsas. 

Parece, à. primeira vista, trata 't"-se 
de uma medida progressista. Entre
tanto, o seu conteúdo é reacionário. 

E' uma soiJição já muito velha, sem
pre comblÍ.tida pelos trabalhadores de 
todo o mundo, porque inócua. O que 
ela tem-em vista é obrigar o proleta
riado a trabalhar dobrado o ano in
teiro, alimentando ilusões que no !lm 

. pode obter um pouco mais de dinheiro 
com que satisfazer as suas necessida
des. O trabalhador sujeita-se a tôdas 
à.s dificuldades, inclusive a de se man-· 
ter um páreo salário, a-fim de perce
ber no fim do ano uma parte dos 
lucros. ~ 

Tt.>do, entretanto, é ilusão. 
No fim do ano, sem nenhum contrô- · 

le por parte dos trabalhadores sõbre 
a escrita da emprêsa, o lucro apurado 
aparece pequeno. Sôbre êsse pequeno 
lucro, uma menor percentagem é dada 
ao.. trabalhadores, que na prática ne.da 
recebem. 

Aqui na Capital da República há. 
um exemplo típico. Uma usina de 
açúcar garantiu aos seus trabalha
dores 20%- dos lucros. Percebiam em 
"média, salários de 600 cruzeiros men
sais. No fim do ano, a cada um to
cou receber 1.200 cruzeiros como par
ticip!l.ção · nos lucros, isto é, na prá
tica 100 cruzeiros por mês. Qual a 
vantagem, sejamos coerentes, das vi
cissitudes oassadas o ano inteiro com 
o· parco sã.Iãrio que recebiam? Ade
mais os trabalhadores não partici
pam da direção da emprêsa nem tem 
meios para controlar o seu movimen
to e a sua escrita. ll: portanto uma 
utopia ão'IJI"ada, a pa.rt!cipação nos 
lucros. Serve para enganar o traba
lhador para fazê-lo conformar-se 
com o" miserável salário que ganha, 
exigindo-se-lhe o má..'dmo de esfôr
ço e sacrifício em troca de u,ma e~
pera.nça longinqua. E mais: no regi
me capitalista o proletariado adqui-

. re o direito de vender a sua fôrça de 

. trabalho a quem melhor lhe convier 
ao contrário da época feudal em que 
os trabalhadores estavam submeti-

dos ao senhor. Ora, a participação 
nos lucros -obrigaria, indiretamente, 
o trabalhador a escravizar-se a um 
determinado patrão, pelo menos du
rante tôdo um ano, na expectativa 
de receber a sua parte nos lucros. 
Afinal essa parte se · transfol"1lla.ria 
rà.pidamente em um simples adicio
nal _ dos salários porque os patrões 
para burlar a lei. - e como fazem 
hoje a respeito das horas extraordi
nárias - pagariam um salário men
sal mínhno e a participação nos lu
cros, bem calculada, seria apenas a 
diferença entre êsse ·salário minimo 
e o que o operário realmente recebe
ria como salário si não houvesse a 
participação nos lucros. Certamente 
que os lucros é mais uma valia ar- . 
ra.ncada aos trabalhadores e que sera.. 

-maior ou menor segundo o menor ou 
maior.salário pago durante o ano. Por 
isso mesmo o que interessa ao P.roletâ
riado, são melhores salários, que lhes 
permitain umà situação melL.or e mais 
digna. Dai a necessidade da Cons
tituição proporcionar ao trabalhador 
o meio de lutar e obter êsse salário 
melhor, garantindo-lhe a mais am
pla liberdade e autonomia sindical, o 
irrestrito direito de greve e a joma-

- da mâxima de 8 horas. :E:stes 3 prin
cípios fundamentais de un;_1 regime 
verdadeiramente democrático garan
tirão ao trabalhador brasileiro .melho
res dias para si e eu a prole, garan
tindo assim a felicidade do povo bra
sileiro. Entretanto -Srs. Constituin
tes esclarecendo os trabalhadores do 
conteúdo reacionário dessa medida., 
usada pela burguesia. como um nar
cótico à luta do proletà.riado por me
lhores condições de vida, narcótico 
que dura pouco, é evidente, princi
palmente nos dias de hoje, não so
mos em tese contra o principio pro
posto de boa fé pelos diguos subscri
tores do Projeto, mas insistimos para 
-que fiquem assegurados também os 
meios de contrOle dos lucros pelos 

·'trabalhadores e garantidos os direi
tos à sua luta por melhores salários. 

Srs. Constituintes: Como vêm, pe
la exposição suscinta que acabo de 
:razer não são "avanÇadas" as rei
vindicações do proletà.riado no Bra-
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,. Sll •. São primárias. E a paz interna., 
·a. ordem social, tanto reclamada des
ta tr.!buna, e:tigem que na nossa Car

. ta. Magna consignemos essas conquis
tas, pelas quais têm lutado e mor
rido tantos brasileiros atravez de 
:muitos e mUitos lustros. A Consti
tuição de 1946 deverá. efetivar e ga
rantir a democracia em :nossa terra, 
dando ao proletàrtado brasileiro os 
direitos que lhe cabem como a. gran
de fôrça impulslonadora da eman

·.cipação e progresso de nossa Pátria. 
· Era o que tinha · a dizer. <Muito 

bem; muito õem. Palmt!$) • 

-~ · O SR. PRESIDENTE- Achando
. · ae presente o Sr. Senador Alexandre 
. -·Marcondes Filho, pelo Estado de sa.o 

:Paulo, convi<lo os Senhores 3.0 e 4.0 

Secretários e intorduzirem s. Ex. a 
· ~o .reclllto • 

(Com:P4rece S. Ex." e presta o 
comprom.tsso regimental) • 

O SR. PRESIDENTE - Está fin• 
da. a hora elo Expediente. 

Passa-se à 

OaDEM DO DIA 

Co111parec~ mais. 184 S!enhores Re· 
presentantes: 

Partid.o Social Democrátioo 

Acre: 

Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

.Amazonas: 
· Alvaro Mata. 

Valdemar Pedrosa. 

Pará: 

Magalbáes Barata. 
Alvaro Ad()]!o. 
D'Jarte de Oliveira. 

· Lameira B!ttencourt. -· 
. Carlos Nogueir8. 

Nelson Parijós. 
· -- · -Moura. CarvB.lho. 

Msrniihão: . 

. · · Clo4om!r Cardoso. 
Pereira JQnior. 

Crepor1 Franco. 
Odilon Soares • 

. Luis Carvalho. 

Pia ui: 

Rehault Leite. 
Areia Leão. 
S!gefredo Pacheco. 

R. G. Norte: 
Dioclécio Duarte. 
José Vs.rela. 

Para.iba : 
.José .Jotm. 

Pernamquco: 
Novais Filho .. 
Etelvino Lins. . 
Agamemnon Magalhães. 
Geremo Pontes., 
Osvaldo Lima. ·-
Costa POrto. 
Ferreira. Lima. 
Barbosa Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Góes ~onteiro. 
Silvestre Péricles. 

BE1llia: 

Lauro <1e Freitas. 
Vieira de Melo. 
Luis Barreto. 

E. Santo: 
Atillo Vivaqua • 
Ar1 Viana. 
Carlos Lindemberg. 
Vieira <1e Rezende. 
Asdrubal Soares. 

Djst. Federal: 

Jonas Correia. 

R. Janeiro: 

Alfredo Novàls. 
Amaral Pe1%oto. 
Eduardo Duvivter. 
Paulo Pern'atldes. 
Getúlio_ Moura • 
l'!eitor Collet. 
Acúrcio Tôrres. 



:Srlgido Tinoco. 
Miguel Couto. 

.-

M. Gerais: 

:Benedito Valadares. 
Bias Fortes; 
Wellington Brandão. 
Joaquim Libâ.nio. 
Gustavo de.panema. 
Lair Tostes. 

São Paulo: 

· . Cirllo Júnior. 
Gofredo Teles. 
Antônio Fellciano. 
Costa Neto. 
José Armando. 
Lopes Ferraz. 
Ataliba Nogueira. 
Sampaio Vidal. 

Goiâs: 

Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
Diogenes Magalhães 
João d'Abreu.
Gá.leno· Paranbos. 
Guilherme X'a.vier. 

M. Grosso: 

Ponce de Arruda. 
Martiniano Araújo. 

. Pa.raná: 

Flávio Guimarães. 
Fernando Flo::-es. 
.Munhoz de Melo. 1 

·João Aguiar. 
Aramis Atha.ide. 

' 
S. Catarina: · 

Nereu Ramos. 
:Ivo d'Aquino. 
Otncruo Costa.. 
Roberto Grossemba.cher. 

, .Rogério· Vie!ra. 

R. G. Sul: 
Adroaldo Costa. / 
Brochado da Rocha. 
Elói R<Y'...ha. 
l:>amaso Rocha.. 
Manuel Duarte. 
Sousa. Costa.. 
Pedro Vergara. 
Hero!:lo Aza.mbUJ&. 
:Saiard TJm.a 
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Unilf.o Democrática. Nacío1uJl 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 

Pia ui: 

Esmara.~o de Freitas. 
Matias Olímpio. 
José Cândido. 
Adeime.r ·Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 
. -

Fernandes Távora. 
Paulo Sarasa.te. 
Gentil Barreira.. 
Beni Carvalho. , 
Egberto Rodrigues. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 

R. G. Norte: 
Ferreira de Sous~ 
~uúáo _Alves. · 

Paraíba: 

Vérgniaud Vanderle1. 
Argemiro de .F:!gueiredo. 
João Agripino. 
João ú'l:sulo. 
o=, AquiDo. 

Pérnambuco: 

Lima Cavalcanti. 
~de Sampaio. 
João Cleofas. 
GUberto Freire . 

Alagoas: 

P.reita.s ca.valcanti. 
Mário Gomes. 
Rui Palme!ra. 

Sergipe: 

Valter Franco. 

Bahia: 

~ois1o de ca.rva.lho. 
Juraci Magalhães. . 
Otávio Mangabeira. 
Luiz Vl.a.na. 
Dimta.s Júnior. 
Rs!ael Ctncurá. 
~cmar :sá.leeiro. 
Distr. Federal: 
Ra.ln1lton. Nogueira. 



Hermes Lima.. 
Jurandir P'..res. 

R. Janeiro: 
Prado .Kelly. 

1 Romão Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

. M. Gerais : 

Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
:Milton Campos. 

São Paulo: 

:Má.rio Masagão. 
Paulo Nogueira. 
Toledo Piza. 

M. Grosso: 
João Vilasboas. 
Dolor de Andrade. 
·Agrtcola de Bar:ros. 

S; Catarina: 

Tavares d'.Ama!'al. 
Tomás Fbntes. 

• 
R. G. Sul: 

OSótio T'.üuti. 

Pq,rtido Trabalhista B ra.silcir~ 

Amazonas: 

Leot>oldo Neves. 

B~.: 

Luill Lago. 
1Benjamim Fa.-ah. 
Vargas Neto. 
Segadas Viana. 
Bellicio Fontenele. 
Baeta Neves. 
Barreto Pinto. 

R. Janeiro: 

AbelardO Mata. 

!.d:. Gerais: 

· ~u1e1 Mendes. 
~ão Pa.Ulo: 

ouâraci Silveira. 
· - Romeu Flori. 
Eusé~i~ :E!.ocha.. 
. Distr. Pederal: 
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Paraná: 

Melo B1•aga. 

Pártião Comunista. ào Brasil 

Pernambuco: 
·Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho . 
Distr. Federal: 
Carlos PJ:estes. 
João Anlazonas. 
Mauricio Grabois. 

São Paulo: 

José Crispim. 
·Osvaldo Pacb.eco. 
Caires de Brito. 

R. G.-sw: 

'l'rüino Corrêa.. 

Partido Republicano 

Maranhão: 

Lino Macb.ado. ·, 

Pernambuco: 

. $ousa Leão. 
Sergipe: 

:Ourval cruz. 
Amando Fontes. 

M. Gerais: 

J"aci Figueiredo. 
:Oanicl Carvalb.o. 
ilernaides Filho. 
l!árto Brant. 
.Artur B~. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 
:Oeodoro Mendonça. 

Ceará.: 

Stêmo G-omes. 

O SR. PRESIDENTE- De acordo 
com a deliberação ds. Assembléia, a 
primeira parte da sessão, na ordem 
do dia, destina-se a homenagear a me
mória das grandes lndividualldades 
bl'a.Sileiras - Duque de Caxias e Prin
cesa. Isabel • 



-21-

·- Tem a. palavra. o Senhor Barreto 
Pinto, Primeiro orador lnscrito. 

O SR. BARRETO ~INTO (*) -
·Sr. Presidente, Srs. Representantes: a 
primeira parte da. sessão de hoje foi. 
dedicada pela Assembléia., em virtude 
de requerimento tie minha autoria, à. 
memória do Duque de Caxias e da. 
Princesa Isabel. 

O grB.nde VJsconàe àe Ta!lllayl- em 
9 de maio de 1880, à. beira. do tú'inulo 
de Caxias, bem disse que: - "só a. 
mais rigorosa. concisão unida à. maior 
singeleza ·é que poderá contar os seus 
feitos. :Não há pompas .de linguagem, 
não há arroubos de eloqüência capa
zes de fazer maior essa individuali
dade, cujo principal atributo :toi a. 
simplicidade na grandeza." 

Não 'lenho, S~nhores ConstitUintes, 
tratar do cidadão que se tomou o 
maior cheie militar do continente, 
simbolo da. Pátria, pela brs.vura, pela. 
ordem, pela firme:~;a e pela lealdade •. 
. ·Não venho falar das vitórias de 
CaXias, como guerreiro, como pacifi
cador llefendendo a integridade ter
ritorial," evitando o desmembramento 
da.s prc.vincias. 
Requ~ri a h<~menagem para ser pres

tada. ao Estadista, ao Político Luis 
Alves cte Lim:a. e SUva, "que vence
dor, com um prestigio incompàrável, 
entreta.hto, nunca. lançou a sua es
pada na balança politica, nem nunca. 
procurou pleitear ou tomar os pos
tos de govêrno -para si." 

Completou-se sábado, dia. 11, o cen
tenário· em que Cs.xias, tomou posse _ 
de sua cadeira ·de Senador, pela pro
vincia do Rio Grande do Sul. 

Já se"havia tornado o ·inveneivel, 
o paci:ticador da Pátria, com as vi
~6rias do Maranhão, (janeiro ® 1841) , 
de São Paulo (20 de junho de 1842) e 
de MUlas Gerais (agOsto de 1842) • E, 
ainda. mais, com a pacificação do Rio 
Grande do Sul, à. terminação da luta 
:farroupilha, em março de 1845 • 

E' ai que se manifesta o desejo de 
Caxias de se:: Senador do Império. 

Quero frizar bem, desejo de ingres-
sar na Politica. • 

Governava.. a Provincia do Rio 
Grande do Sul, e, em junho dêsse 

c•> Não :foi revisto pelo ora~or. 

mesmo ano, escrevia a Osório, mos
trando interêsse em vir para o Se
nado: 

"Meu caro Osório - Pa.ra que 
se não deixe enganar - o que é 
muito para esperar -de· sua na
tural fineza ..:.. devo dizer-lhe que 
nã.o fui chapa. para as próximas 
eleições. Desejo ser senador, pela. 
sua. provincia e creio que para o 
persuadir disto não é preciso mui
ta. lógica. " 

São realizadas as eleições e éssa. 
valorosa "encarnação integra. do ci
dadão e do soldado cuja vida se 
resumia em completa dedicação à. sua 
Pátria" é eleito, "faltando-lhe, ape
nas, treze votos, em tôda à provin
cia para reunir a unanimidade dos 
sufrãgios, fato êsse que nunca antes 
nem depois se verj,jicou, . no país". 

<Pinto de C~m1)os - Vida do grande 
cidCL<lãO ·Luis Alves de Lim~ e Silva -=
Biblioteca Militar- vols. XX e XXI 
- edição de 1939) • 

São enviadas a. Pedro !I as atas das 
eleições dos três mais votados. E, no 
meSJno dia, do recebimento, isto é, em 
1 de; sete:nbro de 1845 era escolhido 
Luis Alves de LUna e Silva, Conde de 
Caxl.a.s. 

"0 ·senado do Império, corpo
~ação da. mais alta respeitab.ill
~de moral e politica, ex-a. a. 
<:asa. dos chefes. A inyestidura. se
:na.torial eram os bqrdados de ge
neral dos ofi<:iais superiores de to
uos os parti<los". 

"Chegar ao Sena.clo era passar 
à. categoria dos orientadores. O 
-pOsto, ·também, era de <:amando" 
<= tempo tia monarquia; Heitor 
Moniz, !l)ágs. 155 e 15'!. o sena
do do Império) • . 

'"Subir ao Senado era ficar ao 
abrigo das · compet.!ções e da.a 
eonveniêncta.s, se:n. prec!sal: de 
cortejar a. CorOa". 

Era. o Senado centro de gravi- · 
da.de da. Politiea. do País; segundo 
a expressão feliz de Zacanas. 

Nada. mais justo portamo, do 
que o desejo de Caxias. Ingres
sando no Parlamento Brasi
leiro, tomou-se um verdadei-
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:ro estadista, porque seDÕo impar 
·pela. honra, glorioso . pelo p~
triot!smo. 

"Com a sua. espada. invencivel, 
Jl(ldl.a. ter sido caudilho, mas ful
minou o ca.udllhlsmo no Pa.is", e 
.S.pesar dos seus .inigualáveJs di
reitos, do seu enorme prestigio de 
consolidlll<ior da. Inde;pei!Qência e 
unificador da. Pátria., Caxias, como 
político, foi disciplinado, porque 
como repetia sempre a sua espada. 
.não tmlla partidaS ••• " CM:tiw 
õem - Palmas) 

· Quando, então, comemoramos o 
centenário da. posse de Caxias no 
Senado, é interessante reavivar 
como o fato se passou. Vamos,..en
tão, recorra; a Afonso de Ca.:rva
lho, figura de relêvo do Exército 
B:tasllelro, nosso digno colega, 
iluStre representante de Alagcas, e 
mn dos maiores biógrafos de 
Caxias: 

"No dia. 11 de maio de 1846 chega 
ao velho Senado mna caleça que 
vem emPoeirada. lá dos lados · lia 
Tijuca. Dela. se apeia um homem .. 
corpulento, de sobrecasaca, figura. 
austera. diante da qual t-odos se 
descobrem com grande respeito. 

Logo pelo eirt.baraço que denota 
ao ter de decidir-se Por dois cor
redores que se ci'UZlUII., revela. nã.o 
conhecer os meandros da casa. 

Caxias vem tomar posse. Os li
berais não gostam de ver uma 25-
pada. de tamatlho Prestigio no 
meio dos conservadores, mas há 
uma. compensação: Osório. 

O Senado está nos seus dias de 
maior concorrência. 

Vê-se nn presidência. o ~uês 
de Lagoo..s, o mesmo que anos stras 
:profetisara. o radioso futuro da 
ca.r."eira de Caxias. 
. Tem assento :uo recinto o Vis

conde de Sepetiba, :Por Alagoas, 
Nabuco, pelo E. S., o Barão de 
Pindaré, pelo Ma.ranbio; B. de 
V esc., por l\!b:ul.S, Paes · de An
tirade pela. Paraiba., José Cle
mente, pelo Pará., etc. 

Faltam pouccs dos SD sena.
clores. 

· Caxias, preenclljda.s a.s !or.ma
lldades legais, d!riJe-se à ba.nca.ca 
Flum.inense. E ao sentar-se cum
primenta :reSlleitoso o colega., ao 
lado. · 

Bom dia, meu pae. Sereno, já 
curva.<lo pelos anos, o ex-P..egente • 
abraça comovido o novo· Senador. 

Pae e filho, senadores! 
Ambos ciosos dos.. seus deveres, 

quase nunca !a.ltam:---------

E quando porventura o. sr~ Regente 
deixa-se ficar em casa, os seus !ntimps 
ad.vinham a resposta.. 

- Eu hoJe terla. que votar contra o 
Luis . • . . 

Da. mesma forma, quando o Conde 
de Caxias não mandava preparar a 
careça, a-bon<!OSS.._An:ita, filha <10 
inesquecível Intendente F: Vlamt; já -- -· 
conhece a explicaÇão. . 

- Eu hoje teria que votar con-tra 
me.u ·Pai •.. 

Até 1853 permaneceram ambos no >Se- · 
nado. Morre nêsse ano (2-12-1853) o 
gene:ral Francisco de Llma e Silva. 

Senhores Representantes. 
·Caxias no Senado foi o. grande es
tadista. 

se· "não tellhll a cultura de P~
ná", o gênio politico de ViSC<mde dO 
ruo Branco, a a.stlíela. de Cotegtpe 
entretanto, manteve-se sempre a al
tura de seú gr8.llãe nome! 

o ilustre historiador Nelson Werneck 
Sodré, no seu liVro "Panorama do 
Segundo Império" disse muito bem; 
"Caxias" tinha. um· fato fora do co
mum, era dono de mna, personaliCia.
de, in vulgar e assim que pela . clare
za de seu ra.ciocinio, e. pelo discerni
mento fádl, tomou-se sempre vence
dor, do!llina.ndo tôda.s as situações e . 
em todos os setores. 

No SenSido Cedas é chamado a de~_ 
fender o Brasil no Comando em Che
fe do Exército Bra.silel.ro, em 1851;. a. 
14 de jÚZlllo de 1855 é nomeado MJ
nistro da Guexra., pela p:rlme!ra vez; 
em 1861 ocupa nova.t:lente a pasta da 
guerra e a Presidência do Conselho. 
E' a Caldas como marechal que o 
Imperador recorre para defender o 
Brasll znaJs uma vez, na guerra com 
o Paraguai •. 
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Em 1870 é naxneado Conselheiro de 
Estado. 

O. pais tem a enfrentar a Questão 
Religiosa. Novamente vai o Império pe
dir a Caxias que lhe auxilie em 1875. 
E' ai, então, o Senador Luis Alves de 
Llma e Silva., já Duque de Caxias, 
desde 1870, é nomeado Presidente do 
Conselho, pela. segunda. vez, consegue 
s. anistia e resolve a questão religiosa, 
.com aplausos do Pa.is inteiro. 

Pedro n :parte para. a Europa -e Ca
xias serve, então, a Regência da Prin
ceza Isabel, até 1877. 

Senhores Constituintes. 
Não deveria citar o Visconde de 

Ta.una.y, no início dêste discurso de 
que só a majs vigorosa concisão· 
unida à maior singeleza é que :poden 
contar os feitos de Caxias, diante do 
tempo que estou roubando a Assem
bléia. (Não apoiados.) 

· Peço, porém, desculpas. Mas quan
se fala dêsse grande brasileiro, de "co
ragem, energia., abnegação, magnami
midade e devotamento ao bem pú. 
blico", perde-se a noção do tempo. 
(Muito bem. Palmas.) 

Passarei, agora., Egrégia Assembléia 
· a tratar da outra homena'ge;:n que 
também constitui o objeto de meu re-
querimento. · '-

Retiro-:cne à passagem do 58. o a.n1-
versá.r1o dn. abolição dos escra. vos que 
hoje se comemora reverenciando à ho
menagem especial de que é merecedora 
a Princesa Izabel, a P..edentora. 

A grande Regente na sua Fala do 
Trono, de 3 de maio de 1888, assim se 
dirigiu ao Senado, debaixo de acla
mações e de ruidoscs B!Plausos: 

"A extinção do elemento servil, pelo 
intluxo do sentimento nacional e das 
liberdade:~ part1cu1a.res em honra do 
Brasil, adiantou-se pacificamente de 
tal modo que é hoje aspt.-a'Ção aclama
da por todas as classes, com adml.râ
'l'eis exemplos de abnegação." 

No dia 7 apresentando o seu :rni
:ci.stér1o, ao Parlamento Bmstleiro, o 
grande esta.dfsta. João AI!redo, comu-. 
nica que, no dia. Imediato, será apre
sentada a proposta do Poder Executi
vo para que se converta em lei a ex
tinção imed!ata e incondicional da es
cravidão no Brasil. 

De fato. No dia 8, é o próprlo mi
nistro Rodri&o Silva, que se faz por
tador da mensagem. 

O grande 9:póstolo do abolicionismo, 
o inesquecível Joaquim Nabuco, logo 
após a leitura da mensagem, sugere a 
nomeação de uma comissão especial, 
para emitir parecer .. 

No mesmo dia, ou seja uma hora. 
depois, o relator Duarte de Azevedo, 
apresenta o parecer, da Comissão: -
no qual acentua que "não é possivel 
retardar um só momento a longa aspi
ração do povo brasileiro, no sentido 
de satisfazer uma necessúiade social e 
:Polftica que é ao mesmo· tempo um 
:Preito de homenagem prestado à ci
vilização do séCulo e á generosidade 
do coração de todos aqueles que amam 
o bem da humanidade." 
. No dia. 9, Afonso Celso Júnior, o 

nosso muito querido e sem:pre lembrado 
Conde de Afonso Celit;l, repr-esentante 
de Minas, requer o encerramento da. 
discussão. 

E 48 horas depois, isto é, na tarde 
do dia 10; o projeto de lei era lido 
no expediente do Senado; iniciada a 
sua discussão, ·para ficar concluida a. 
sua votação no dia 13, observados to
dos os prteeitos regimentais. 

A Redentora desce de Petropólls, 
para promulgar a Lei Aurea, chegan
do ao Paço, às 14 horas, acompanhada 
de gJ.ande massa popular o 

Aconto..ce, porém, que o Senador 
Paulino de Souza ainda·· estava na 
tr!buna combatendo o projeto, tal 

· como fizera na véspera Cotegipe, o 
grande chefe do· Partido Conservador. 

Alguns Senadores comunicam o 
fato a Paullno. 

O líder oposicionista que podia em
baraçar o projeto resolve terminar o 
seu discurso como nos conta Oliveira 
Viana, no seu brilhante livro "0 Oca
so do Império." Mas o faz "com fina 
elegânc!a, em expressões que são um 
modêlo de polidez, aticismo e ironia, 
finalizando com estas palavras: 

"E' sabido que S. A. a. Serenis
sima Imperial Regente desceu de 
Petrópolis e está no Paço da C!

- dade à espera para sancionar e 
promulgar já a medida. ainda há 
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pouco por V. Ex." sujeita à deli
beração do Senado. CUlllprl como 
as c:rcunstâ.ncias penn!tiram o 
meu dever, de Senador. Passo, 
agora, a c!Ímprir o à e ca va.l.bê.lro, 
não fazendo esperar uma dama de 
tão alta gerarquia." 

E, em seguida, chegou ao Pac;;o a. 
Comissão do Senado, fazendo o Se
nador Dantas a ~trega dos autógra
fos à Princesa Isabel. 

o Sr. Rui Almeida - v. Ex." está. 
prestando homenagem a todos aquê
les que contribuíram para o 13 de 
maio de 1888. A meu ver; Vossa. Ex
celêncis não deve tocaJizar sõmente a 
pessoa da Regente, cuja :runçãq foi 
quase eXclusivamente mecân!ca.. Vos
sa Excelência não deve esquecer os 
jangadeiros do nordeste,. chefiados 
Pelo jangadeiro Nascimento, cognomi
nado unragão do Mar", e que decla
rou que das terras do ceará não sai
riam mais escravos; deve também não 
esquecer a. ftgura incónfundivel - de 
José MariAno, pai do poeta. Olegário 

. Mariano, que m..u.ttos escravos deixou 
segiz:r rio_ abaixo; ã procura. da liber

. dade. 

O SR. B.Al<.RETO PIN'ro- Não 
ai>oiaão. V. Ex.'' está sendo injusto. 

O Sr. Rui Almeida - E também o 
patriotismo do Exército Nacional, que 
se recusou a prender os negros, dizen
d() que sua missão era mUito maior, 
muito mais digna. 

O SR. BA!mETO PINTO - Era 
um movimento nacional, que empol

. gava. tódas as c.lasses do .Srasi!, mas 
q'Ue não ter!a sido vitorioso, se . não 
ellcontrasse o decidido apôio da Re
gente. 

< E retoma.ndo o fio de xnlnbas des
P:t'etenciosas considerações <niio apoi- " 
acto.s> , Srs. Representantes, devo, ago
ra recordar o ato da. promulgação da 
Lei Aurea. 

OUçamos o Conde de Affonso Ceiso, 
em sua brilhante descrição: 

"1i'o1 solezússima s cerim<)nlá à& 
sa.nc;;áo. 

"No memento em que empunhou 
.a pena para a assinatura !êz-se 

religioso silêncio. Depois uma. 
explosão· de bravos, aplausos, acla
mações delirantes nunca vistas. 
Muita gente chorava de alegria. 
Inimigàs da véspera abraçavam
se reconciliados. José do Patrocínio 

_ fora. de si, atirou-se aos pés ela. 
Princêsa, quis beijâ-los, pronun
ciou de joe:lhos comoventlssimas 
palavraa." 

"Nabuco abriu camjnbo até uma. 
janela e dai, com sua voz podero
sa., anunciou a boa-nova ao Povo. 

"Indescritiveis as manifestaçõ~ 
de regosijo que se sucedera.a:t. 
Nunca houve nem tão cedo ha

. verá demonstraç'ões de entusi!I.'J
mo assim. (Oito anas-·a:e-·Parla.
mento - v. p .. 142-1943). 

E, dêste Itlodo, !oi da.rla. ao País uma 
nova. e'ra de felicidade, com o filn 
do cativeiro. 

Ainda ontem, a jornalista D. Marta 
Algeny, PUblicando no "Correio éla 
Manbã.!' uiil brilhante estudo sôbre a 
significação dã"'Let -A1ll'ea,-teYe. opoJ:
tuni~e de dizel' com grande acêrt6;--· 

•. "'A eJdi!lçáa da ~mvsturs tet•e 
em. nosso meio ~ duplo sen1.1-
do, poJ:quanto compreendendo as 
razões da Solidariedade humana, 
vencemos uma crise econOm!c~ 
inevitável e 1ança.D.1os os funda~ 
mentes de uma perfeita. Justlça 
social. 

Nesses 57 anos vimos confno
m..ando que não existe pràt!cam~
te lnferiorização de raças :oc. 
BrasU." 

o i1m do CatiVeiro é a repa
ração d& Justiça, que prega n 
igualdade entre os homens e o! 
integra na coletividade para C',Ue 
Vivam conscientes e llvres a. exi.;
tência a que têm direito." 

EntretNlto, Uustres :eepresentante~ 
nada teria sido ! eito naquela épct:a.. 
se uão !ôsse a gloriosa Reg.ellte, a 
Redentora. 

O Sr. .R'ILi Almeida ·- Teria osido 
feito. 

O Sr. Barreto Pinto - Prefiro :n..: 
car com a verdade h!.stórica. · 
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"D. Isabel, deu, à grande cam
panha. o lrrestivel que podia ter 
uma alta e delicada sensibilld.ade 
feminina revestida dos explenao· 
res magistâticos. Foi inestima.ve.l 
à sua. contribuição para a Vitória." 
(Olivefra Viana - O caso do Im
pér!o - pâg. 85). 

E' um dos mais brilhantes his
toriadores patricios, o Sr. Heitor 
Moniz, quem responde- a V. Ex". 

"A Princeza. regente encarou 2 

situação com uma notável firmeza 
de ânimo. A idéia de acabar com 
a escravidão em nosso Pais P.re 
tão firme e tão arraigada no seu 
espi:rito que não hesitou de a colo
car acima da própria conserva
ção do trono, o trono que lhe Vi·· 
ria caber" (Na Côrte de Peitro ir 
- pâg. 71.) 

O Sr. .Rui Almeida - V. Ex,.. des
conhece a história do Conde d'Eu. 
Se conhecesse não diria que era um 
desejo do .trono. 

O SR. BARRETO PThTO- VosS:l. 
Excelência trouxe depo!mento, po:-
que o Conde . d"Eu, foi sempre pela 
abolição da Escravatura quando co-

. mandante em chefe das troJ;;as brast· 
leira.s na Guerra do Paraguai, em 
1869, o que fêz? Baixou desde Iogc 
um ato em ·que aava a abollção aa 
escravatura naquela pm, e comtm;
cando o fato a Pectro n. declarana.o' 
espero que o Brasll faça o mes:.o.c 
quanto antes. 

Senhores Represetantes. No dia 
29 de julho dêste ano, comemora-se 
o centenário do nasc!mento dessa 
grande figura, que regendo o trono, 
por três vezes, só digni!ioou o Brasil. 
Julgo ass!m interpretar o pensamento 
da Assembléia fazendo, no dia de 
hoje, um apêlo ao Govêmo, para 

. que sejam tra.sla.da.dos os despojoS 
da grande Princeza e do seu digno 
espôso, conde d'Eu, . Marechal do 
Exército- Brasileiro, que devem re
pous_ar o sono . eterno ao lado de 
Pedro II e de Teresa Cristina, na. 
Catedral de Petrópolis. (Muito bem.) 

Egrégia Assembléia.. 

Já. fatiguei, por demais, a VV. 
Excia.s., repisando fatos históricas, 
que todos conhecem. Sinto-me, po
rém, emocionado em reproduzi--los. 
Conheço o meu apagado dom ora
tório, (não apoiados) tanto mais 
que essas homenagens poderiam ser 
manifestadas com maior brilho e 
realce por outros ilustres oonstituin
tes. 

• Caxias, n2. voz do historiador foi 
o "homem garantia do Império e do 
próprio Brasil". Foi a encarnação 
integra do . cidadão e do soldado". 
Foi o Pacifica.dor, que evitou o· des
membramento da Nação Brasileira. 

Isabel, para dar a liberdade, den
tro da ordem e da Lei, não se pre
ocupou em sacrificar um trono. 

Que exemplos too dignos sirvam 
de estímulo uara todos quantos te
nham o PÕder. Só dêste modo, 
nesta. hora. difícil em que o mundo 

· atravessa, com a pacificação e a li
berdade, dentro da. ordem, é que o 
nosso querido Pais virá a ser forte . 
e mais. respeita1io •pelas nações civili
za.da.s. <Muito bem; muito bem. Pal
mas o orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Hamilton Nogueira • 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Sr. Presidente, Srs. Representantes. 
A Assembléia Constituinte rende hoje 
homenagem a duas personalidades bra
sileiras, que encarnam os anseios eter
nos do nosso povo: paz e liberdade. 

O Duque de Caxias foi, em tôda sua. 
brilhante trajetoria de militar nunca. 
vencido e de cdadão e:r.emplar, o rea
lizador da paz, da verdadeira pa;1:, que 
não consiste-' nessa. aridez, nessa cal
=ria dos desertos prenunciadores de 
tempestades. paz que não é meramen
te policial, mantida pela fôrça e pela 
coação. A paz que Caxias pregava e 
que realizou nêsse Império, que na 
frase de Euclides da Cunha "Susten
tou-se, durante 50 anos na espada de 
Caxias", esta paz é aquela definida. 
pelo grande santo e filosofo da Igre
ja, Santo Agostinho: "Paz e a tranqüi
lidade na ordem". E ordem é a perfei
ta adaptação das causas a seu fim; 
ordem é hierarquia.; e hierarquia. é, 
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justamente; o estabelecimento dos va
lores espirituais, desses valores que se 
funrlamenta.m na. ·dign!darle da · pes
soa humana, que, por sua vez, se fun
damenta na eternidade do Cristo, na 
eternidade de Deus. E foi porque ti
nha êste conceito cristão de pa?. que 
conseguiu sustentar a unidade do.Bra
.sil, na época que se formou verdadel
=ente a nossa independência, quan
do os grandes irleais de liberdade, iam
se pregando nos nossos meios cultu
rais. 

A segunda figura. é a. personallda-
• de de Sua Alteza. Regente, a; Prinsesa. 

Izabel. Hoje, procura-se colocar em 
segunrlo plano o DecretO da Abolição. 
O papel da Princeza passa a ser rele
gado para segundo plano, como se ela 
tivesse sofrido uma coação. Ela não 
sofreu coação; assinou decreto que re
presentava os grandes anseios do povc 
brasileiro e que já estava, há muito 
temi>o, lavrado no seu coração genero
so de princeza cristã. Eis porque, meus 

. senhores, a abolição !oi_ um fenomeno 
social, ·vivido por todo o povo brasi

. leiro. Não foi, a.penas, fato de ordem 
sentimental. :&se irleal viveu em todos 
os grandes escritores do século pas

.. sa.do. Vimos a abolição pregada pe-
_los estadistas, pelos escritores, pelos 
militares, porque a. escravatura era, 
realmente, um mancha na. nossa civi
lização cristã, pois não pod!.amos com
preender que. durante tanto tempo 
houvesse essa exploração do homem 
pelo homem. 

Não se justificava está opressão. 
Tomando-se em conta a. dignidade da. 
pessoa. humana a escravidão não se 
justifica, porque a. pessoa. humana pre
cede a. fa.milia, precede o Estado, e 

· o Estado não tem poderes para. opri
mir a. pessoa. humana. nos seus direi
tos mais legítimos, como sejam .o di
reito de existência, o de liberdade de 
palavra, de ação e de associação, mas, 

- evidentemente, dentro da ordem. E' 
preciso saber que liberdade tem um 
certo l!mite, pois do momento em que 
ela. se exerça. contra o bem comum, 
que é o fim da sociedade e do Estado, 
ela. perde a. sua l~gitimidade. 

Não somos feitos para ser escravos 
do Estado, nem tampouco os_ homens 

de cor foram feitos para ser escravos 
- de outro homem, nem do Estado. O 

Estado, êste sim, é que é institu1do pa
ra o aperfeiçoamento, para a. fellcl
dade temporal da pessoa. humana.. Por 
isso, meus senhores, é que na. datá. de 

· hoje, re!embrando aqui a. figura ma
jestosa dessa grande Princeza, faze
mos novamente um apêlo !,)ara. que se 
realize, no Brasil, o complemento da 
abolição, não somente em relação ao 
homem de cor, que continua. a encon
trar resistência às suas justas preten
sões, como também a. abolição dcs ho- . 
mens brasileiros, que, nesta. hora cre
puscular, talvez se vejam ainda. amea
çados de serem privados daque.l.a. 11-
_berdade que foi a conquista gloriosa. do 
povo brasileiro, a; 2 de dezembro de 
1945. Desejamos que, definitivamen
te, se instale esta abolição, para que 
cravo de qualquer ditadura, nunca. 
mais seja maculado pelas garras de 
homens que não receberam qualquer 

_ delegaçã~o poder, e que doravante 
o povo braSileiro;· ~m tôda a. .sua. ple
nitude, seja aquêle que delegue a nós · · 
outros os pode;:es para criar a. nossa 
futura. . nacionalidade. ( Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pá
lavra. o Sr. Aureliano Leite. 

O SR. AURELIANO LEITE - se
nhor Presidente, Srs. Representantes: 
Em nome da União De::nocrá.tica Na
cional falarei, a-penas, sôbre o movi
mento abolicionista no Brasil. A parte 
relativa ao Duque de Caxls.s será ex
planada pelo General Euclides de Fi
gueire.io. Na. última. familia reinan
te do Império, claro que sem aludir a 
pessoa do seu augusto chefe, aquele a. 
quem Victor-Hugo chamou "neto de 
Marco-Aurélio", foi a Princisa Isabel 
c:uem logrou chegar mais ao fundo do 
coração dos brasileiros. . 

Apesar. de esllÕ5a do Cond~ d'E'.I, 
que, se morreu velhinho e respeitado 
do nosso povo, por mais que fizesse 
para lbe conqU4tar anterio=ente a. 
simpatia não o conseguira jamais, ela, 
a. Princesa, possuia tantas qualidades 
de sedução que sobrepa.irava a. todos, 
penetra.!ldo de fato na. amizade dos. 
seus patl'fclos. 
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Nem a Lei Aurea, que, se com efeito 
beneficiou a Nação, desagradou inega
velmente· a corrente escravagista, que 
ainda ex:!stia e era poderosa e, tão po
derosa, que iria, reunida aos republi
canos, apressar a República, valendo 
lembrar a frase daquela figura monár
quica, talvez Cotegi.pe: "Veio a aboli
ção e vai-se o trono ... "; nem a li
berdade dada aos escravos, em 13 de 
Maio de 1888, como já dera aos nas
cituros, em 28 de Setembro de 1871, 
talou ou sequer diminuiu a ternura, 
o carinho dos brasileiros para com a 
excelsa Prl.ncesa. 

O tempo avassalador vai passando e, 
ao contrário do que normalmente al-
cança, reduzindo a pó vultos e vaida-
des, colore e aviva cada vez mais a 
doce e espiritual silhueta da nossa. 
Isabel. 

Como Isabel, a "Católica", da Espa
nha, e Isabel, a "Santa", de Portugal, 

. possui o Brasil a sua Isabel, a "Re
dentora.", inapagável dentro das pá
ginas mais expressivas e edliica.ntes 
das nossas crônicas. 
·O Senhor D. Pedro II fôra bem ins

pirado, nos seus .melancólicos versos, 
confiando no tlibunal da história.: · 

E', na_ realidade, dentro da eterna 
imperfeição humana, cheia de êrros 
crassos e injustiças clamorosas; ten
dente a inocentar os grandes crimino
sos e a punir os pequenos delinqüen
tes, deixando passar tubarões e pegan
do lambaris, como ee diz pitoresca
mente em giria; é na realidade, o tri
lnmal da história, dentro da eterna 
imperfeição humana, a única entidade 

. superior e ina·pelá.vel a que se pode 
confiar as grandes causas. 

E êsse Tribunal aqui está ren
dendo. reiteradamente justiça à Prin
cesa -Isabel. 

Esta sessão de hoje, dedicada, em 
ps.rte, pelo Parlamento, o Brasil em 
s!ntese, ou o resumo do Brasil porque 
o Brasil é apenas isto e, se fosse di!e.. 
rente, seria qualquer outra nacionau
dade, nunca o Brasil, de v!çios e Vir
tudes, de acertos e erros; esta sess!l.o 
dedicada, em parte. a sua Alteza Im
periaL constitue a voz do presente na . 
voz da histór<.a. 

Mas, Sr. Presidente, deputado que 
.sou por São Paulo, embora !ale pela. 
União Democrá.Li a Nacional, não me 

parece impróprio e descabivel, como 
especial homenagem à Lei Au.rea e à. 
sua nobilissima. executora, mostrar, 
mais particularmente, já que é o que 
menos mal conheço, o papel relevante 
da terra paulista na abolição da es
cravatura no Brasil. 
Resenhando-o~ mesmo em traços li

geiros, temos que começar pelo gesto 
do depois desembargador AI>tônio Ro
drigues Veloso de Oliveira, que, pela. 
era de 1810, impetrara ao Príncipe 
Dom João, recem-chegado à colônia, 
;1. liberdade para os filhos de m!!.es 
escravas. 

Não nos demasiaremos nunca enca
recendo a audácia. dêsse magistrado 
colonial, nesses tempos ominosos; em 
que a escravidão do negro se tornava 
mais aguda, pois que se abarrotavam 
dêle os navios nas costas africanas 
com fretes para. o Brasil - e a tal 
ponto qu.e surgiu, aos 1813, uma pro
vidência enérgica do Príncipe, no sen
tido de que não se sabrécarregassem 
em excesso os veleiros, visto como se · 
arriscaria assim a sacrificar a merca
doria humana, capaz de perecer a 
bordo, como já haviam muitos pere
cido ••• 

Tocou a José Boni!áclo, o patriarca, 
-só 23 anos depois, perante ·a nossa 
primeira Assemblél;L Constituinte, apre
sentar uma memória para a abolição 
da. escravatura. 

Depois dêle, fo1 outro paulista, o 
Marquês de São Vicente. q!4em pro
pôs, aos 1866, no conselho <de Estado, 
um projeto no mesmo sentido tentan
do em seguida, aos 1870, como Minis
tro de Estado, realizá-lo. 

Mas já antes disso, surgira na Ca
pital a fl!>'.xra atrevida d'um mulato 
baiano, Luis Gama, vendido indêb!
·tamente como escravo para Campi
nas, e que conseguira impôr o seu 
direito de ser livre e que. _livre, apa
rece na arena ·da. campanha pela re

. denção ,disposto e capaz co:no nin
guém a lutar por ela. E ltitou deses
pe::-adamente, com o cérebro, que nele 
se mostrava privilegiado, e até com 
as mãos, afeitas aos serviços rudes. 
Mas morreria antes que raiasse o 
sol da liberdade. 

o trabalho de. Luis Gama entre
tanto f:rutificara. Aos 1870, damas 
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paulistas fundavam A Redentora, para 
alf arriar crianças escravas. E senho-

. res ·paulistas secun-dam essa iniciativa, 
criando a Sociedade Libertadora e Or
ganizadora do T7abalho, bem como a. 
·Associaçiio da Colimização e Imigra
ção. 

E a. Assembléia. provincial baixou 
uma lei mandando lançar impôsto 
proibitivo à e::J.trada de escravos na
quele território. 

Com a Convenção de Itú, conse
qüência. imediata e concreta do Ma.
ni!esto Nacional Republicano ·de. 18'70. 
lança-do na. Côrte por uma pleia.de 
chefiado pelo insigne pernambucano 
Saldanha Marinho, o movimento abo
licionista tomou maior incremento en-

. tre os intelectuais de São Paulo, den
tro e fora do Curso Juridico, neste, 
mais da Jlarte do seu corpo discente, 
em que havia. estudantes de to-dos os 

· ângulos do Brasil, onde se destacara, 
deixando sob as arcadas barulhentas 

.·os ecos sonorosos das dedamações 
dos seus versos imo:rtal.s o baiano .An
tônio..-de castro Alves. 

Não se acuse. de demasia acentuar -
o papel preponderante dessa oficina. 
de direito na difusão das idéias adi
antadas .Iliferior, na densidade de 
população e nas coisas materiais, a 
dez ou doze das maiores cidades do 
Brasil (conforme observou aos 1874 o 
preclaro visitante a.ntilhense Eugênio 
Maria. de Hostos), Sã.o PaulÓ ganhara., 
pela ação desse notável estabelecimen
to de ensino, frequentado pela moci
ds.de escolhida de todo o Brasil, a. 
influência emancipa.dora. de ideologü:.s 
obsoletas. O~da., e:n situação geográ
fica inferior, não. alcançara. tão gran
de raio ~e influência.. 

O movimento abolicionista - e há 
quem discorde disto, lembrando que os 
escravagistas se tornaram republica
nos e que alguns dos republicanos 
transaciona.ram com os escra vagista.s 
- andou sempre de braços dados com 
o movimento republicano, mais do que 
isto, formavam um corpo só, uma só · 
avalanche. -

Baldadamente, vozes como a do 
deputado paulista Antônio Moreira. de 
Barros bradavam escandalosamente 
:no Parlamento Nacional, que "a escra-

vidão sendo um fato que se i:J.stituira. 
como um direito, reclama medidas es"' 
pecia.!s, Ílão se devendo adotar Prin
cipias filantrópicos, nem discutir a. ins
tituição pelos jornci.s ••• " 

·Isto não arrefece os Xevier da Sil
veira, os Luis Gama., os Antônio Ben
to, os José Bonifácio, ·o moço, os Gas
par da suva., os Raul Pompéia., en
fim, os jornal.i.sta.S, os estudantes ore
vindos de todo o Bra.sU e os veroá.dei
ros republicanos, que se projetam cada. 
vez mais a. fundo na. campanha.. 1 

E a. abolição total "marehl>..__c!_epois 
da lei dos sexagenários. Já está ape
nas por dez 81Ilos. 

Paralelamente, Mart1nico Prado, o 
Conde de Pa.rna.iba, Antônio Prado e 
outros, preparam a província. para. a. 
redenção, .. organizando a. Sociedade 
Proterora ae .Imigração. 

Ds.i a. pouco, dirigem-se a. São 
Paulo, peJã-dena.deim "-1!2:• os Impe
radores. No mesmo dia. d&c1iegs.ds -
!estiva. de Suas Majestades, surge ali 
o tribuno negro José do Patrocínio e - , 
reumn.<J.o no Teatro São José um pú-
blico seleto c numeroso, prega. a. abo
lição ime-diata.; arrebatando e enca.n
decendo o auditório. 

Alguns ·municipio$, de 1887 em dian
te, começaram a. a.lforria.r os seus cati
vos, apoiand_o a. tese de Campos Sales, 
que é. pela libertação total. 

Já não é mais possível segurar ·na. 
disciplina. férrea das senzalas si.n:ist'ns 
os escravos alvorotados. Os que que
rem, arrebentam por si mesmos gri
lhões e algemas infâmes e se recolh~ 
aos quilombos, como o de santos, Ja.
bCllJJUlra, novo Palmares em mlnlatu- . 
ra. 
- Estes episódios inspirariam a. Vi
cente de Carvalho o seu belo poema. 
Fugindo ao Cati'Deiro. ' 

No derradeiro dos Congressos Rem;.: 
bli~os. ainda. aos 1887, Olimplo • Cl3. 
Paixão e outros propõem a redenç2o 
imediata.. 

Segue-:-se a Sociedade Emancipadora 
dos Escra'DOS, criada por Antônio Pra
do, Leôncio de Carvalho, Rafael de 
Barros e outro•. 

Entretanto, ' os 19 de novembro de 
1887, o Preside..ce Conde de Ps.rnai- . 
ba. passando- o govêrno provincial a. 
Rodrigues Alves, lembra. a. êste que 
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ainda existem, 
representando 
73.557:811$000. 

alí, 107.329 escra.vos, 
a grossa. quantia de 

Dolorosa verdade que levou os ami
gos do então Ministro dos Estrangei
ros, Antônio P:ra.do, a comemorar-llie 
o aniversário natalicio, libertando to
dos os escra.vos da. Cs.pital e ofere
cendo-lhe, em lembrança., um obelis
co de ouro, Ultimamente doado à Cam
panha. do Ouro da Revolução Consti
tucJ.onalista. 

Afinal, tocou a. dois ministros 
paulistas, o agora. referido, e bem as
sim Rod.'"igo Silva, depois da assfua
tura. de João Alfredo e outros insignes 
brasileiros, referendarem também a 
Lei Aurea, que comemoramos no dia 
·de hoje. 

Senhor PreSidente. 
Tomei a. m!m, para ser inteiramente 

fiel aos fàtos, deter-me mais no mo
vimento abolicionista ·em São Paulo. 
Todavia, não se pode negar que · em 
outras regiões deste vasto Brasil, no 
Sul, no Norte, em especial, no .lmla· 
zonas, Ceará, no centro, mais nas M1· 

· nas Gerais, também se fez imenso 
_pela. extinção da escravatura. 

Por isso, · não basta. render glória 
excelsa à executora. augusta dessa lei 
memorável, à Princesa Isabel - a 
Redentora. Devemos estendê-la a to
dos quantos, nas províncias, e na sed(:. 
da Côrte, pelejaram na campanha. no
bilitante que redimiu o Brasil, tornan
do-o apto ao convivia com as na-. 
ções ci"villzadas, que, muito antes de 
nós, se lavaram dessa mSillCha contra 
o direito fundamental de dignidade 
humana. 

E não esqueçamos, antes lastimemos 
e cónc!amemos, que há ainda no mun

. do, em Africa e na Asia, cêrca. de 
quatro milhões de criaturas escravas. 
que até agora não alcançaram a liber
dade. 

Para estes desgraçados volvamos 
também os nossos olhos, pois o con
doer dos que sofrem e o protesto con
tra isto não podem e não devem ficar 
confi:nsdos às fronteiras de um Pais. 
<Muito bem. Palmas.) 

::i O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra. o Sellhor Euclides Figueiredo. 

O SR. EUÓLIDES FIGUEIREDO'"""" 
Sr, Presidente, a homenagem que ·a. 
Assembléia Constituinte presta, no dia 
de hoje, aniversário da libertação dos 
escravos no Brasil, à memória do gran
de soldado, Marechal Duque de Ca
xias, enquadra-se perfeitamente no 
programa da União Democrática Na
cional. 
. Soldado do mais acentuado devota

mento ao serviço da pãtria, compreen
dendo a disciplina como um conjunto 
de regras que prescrevem a. obediên- · 
ela até ao sacrilício, êle deixou em sua. 
longa. vida das armas os mais belos 
exemplos de desprendimento pessoal. 
Cidadão que ascendeu aos mais altos 
postos da hierarqUia política, viveu, 
não obstante uma vida simples, modes
ta, patriarcal. De cada vitória obtida 
nas guerras, de cada êxito na paz, sua. 
maior condecoração era aquela. que 
êle sempre trazia no fundo da alma: 
a alegria intima por ter bem cumprido 
o seu dever. Guerreiro- como outro 
não houve em nosso mundo; estrate
gista de combinações ousadas, em que 
nenhum mais o superou em sua êpoca, 
não eram, porém, os sentimentos de 
luta que o animavam, senão, mais for
temente, os de. apaziguamento. Se, oor 
vêzes tévl': que desembainhar sua es
pada inVicta dentro do país, nunca o 
f~ pelo desejo de ve.."lcer, de ·dominar, 
ou de red1WI o adversário, senão para. 
conduzi-lo à. razão, ao· entendimento, 
a. uma melhor compreensão da neces-
sidade da. pacüicação. · · 

Nas guerras externas, a que levou · 
os nossos soldados em glórias, que ful
guram nas mais brilhantes páginas da 
nossa história militar, foram os tra
tados de paz e a suspensão .das hosti
lidades que constituíram os seus maio
res trofeus, a aureolar-lhe o gra.nde 
nome. 

Términada a peleja, em que sempre 
foi dos mais denodados, nunca o ine
briava a vitória, mas, pura e simples- · 
mente, a satisfação de ter cessado o 
morticínio. 

Quando uma. vez no Paraguai, pre
paravam uma. pomposa festa. religiosa. 
em ação de graças por um de seus es
plêndidos"triunfos, cêdo ordenou: "'re
Deum; não! Missa por a.l!D.a dos que 
morreram". 
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Deu por -finda aquela campanha, 
-apenas reconheceu que sua. fase ope
ntiva havia cess:.:do; e relegou, pa:-a 
quem. o quisesse, a ho!li'a de prender, 
ou de fa.Zer matar o general em. chefe 
do exército inlmi go. 

Se perseguiu o Major Miguel- de 
Frias, depois de haver desbaratado as 
suas fôrças no campo de Santana, não 
o quiz prender, deixando-o mesmo ,!u
glr para o estrangeiro. A êle não In
-teressava humilhar o companheiro 
vencido. Tinha dominado a revolta; 
tinha restabelecido a paz. Era tudo o 
qUÍI.D.to lhe bastava, porque nunca se
ria algoz de Ulll-camarada de armas. 

No dia 7 de abril conservara-se fiel 
ao soberano depôsto, até quando com
preendeu que o seu apôio já lhe não 
poderia servir e que sua. dedicação 
não o levaria mais à sua posição an
terior. E só o abandonou, quando 're
cebeu a ordem peremtória: "Não quero 
que uma só gôta de sangue seja der- · 
ramada por minha causa. Diga. ao 
major Lima e Silva que siga a. sorte 
de seus =aradas." 

A sorte, guiando o seu devotamento 
ao dever, a. sua. inteligência e a sua. 
l:lravura, alçou-o as mais elevadas po
sições, sempre compreendendo que a 
ínissão do oficial, se reparte em liuas 
funções: a de comandar e a de obz
decer. Bem obedecer, para melhor ·Po
der comandar. Mas, quando se via al
çado a uma .Posição de comandante 
supremo, a condição única. que estabe
leceu era aquela, que impôs ao impera
dm: Pedro r:::, antes de partir para a 
campanha do Paraguai: a da confian
ça. Confiança e plena autoridade. 

AsSim ·vemOs seu vulto engrande
. cer-se tanto no segundo império, pro
jetando-se na hist61ia como o de um 
dos .seus maiores servidores. 

Honra, pois, ao soldado, ao grande 
cabo de guerra, ao marechal nunt:a 
vencido. Honra ào estadista, três vê
zes ID.lnistro, duas vêzes chefe de ga
binete, porque nêle, nas duas persona
lidades, no militar e no ciVil, há Um. 
traço comum; di{mo de ser destacado 
neste dia de hoje, para cujo brilho 
também .::ooperou, na. qualidade de mi
nistro, ·assim como em outras grandes 
glóriaS para o Brasil: é o ~ de 
acendrado patriotismo, . que devemos 

tomar como exemplo a imitar. (Muitt> 
bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Finda a. 
hora designada pela. Assémbléia para 
reverenciar a memória do Duque de 
Caxias e da Princesa. Izabel, devemos 
passar à, segunda parte da ordem do. 
dia. 

O SR. CAR.LOS MARIGHELA 
Sr. Pre&idente, p~ a palavra, pela. 
ordem. ~-

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

O SR. CARLOS MAR!GRELA '-
. (Pela· ordem) - Sr. Presidente, é 
uma questão de ordem que desejo le
vantar. Foi apresentado à. Mesa re
querimento, @e solicitava para data. 
de lio;ie-.lJJ:n!J. homenagem à Princesa 
Isabel e ao Duque-de--Caxias. _:e>ara 
isso inscreveram-se oradores de ã.i=
gÚns Partidos, mclusive do nosso. Dis
se V~ Ex." que estava findà a. hora. 
destinada a essas homenagens. 

Desejava eu levantar a seguinte 
questão: que os oradores de noss<> 
Partido tivessem oportunidade de fa
lar, assim .como os &emais, para que 
não ficassemos privados de dar a nos
sa contribuição de partido· democrá
tico, que vê . o ensejo de demonstrar -
seu esp!rito patriótico nessa comemo
ração. 

E assim apelo para V. Ex. .. no senti
do de poderem ocupa.r nossos oradores 
a tribuna como todos os demais. <Mui
to bem; muito bem) • 

b SR.. PRESIDENTE - O Sr. Re-
presentante Carlos Marighela a.ca:Ja. 
de levantar questão de ordem, que re-
quer imediata solução. · 

A Mesa foi apresentado, na sessão 
de sexta-feira., o seguinte requerimen
to: 

"Requeremos que, em 13 do cor
!'ente, a primeira hora da sessão. 
ao iniciar-se a ordem do dia. se
ja reservada à. memória de Caxias 
e de Izabel, nossa princesa Impe
rial que promulgou a Lei Aurea". 

Submetido a votós êste requerimen
to, a Assembléia o deferiu. Diante 
dessa deliberação, a. Mesa organizou 
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-
o avulso da ordem do dia que se acba 
distribuído pelos srs. Representantes 
e em que figura, inicialmente, o se
guinte : 

- "Primeira. Parte Caté às 16 
horas) - Homenagem à Memó
:ria. do Duque de Caxias e da Prin
cesa Isabel". 

A Mesa tem sua competência limi
tada pela decisão da Assembléia. Por 
maior que seja o meu desejo de ou
vir. os srs. Representantes, não me é 
lícito por autoridade própria, modi
ficar essa deliberação. Meu civismo 
não pode ir a êsse ponto. 

No entanto, endendo que não devo 
resolver por mini mesmo a questão 
de ordem levantada pelo nobre Repre
sentante, vou consultar a Casa. 

O SR. CARLOS PRESTES·- Peço 
.a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESipENTE - Tem a pa
lavra o n_obre Representante. 

O SR. CARLOS PRESTES (Pela or
dem) - Sr. Presidente, -a bancada 
comunista tem apreciado a maneira. li
beral com que V. Ex."' vem presidindo 
esta Casa. Mas, se a Assembléia re
servou u.tna hora para homenagear 
as figuras da Princesa Isabel e do 
Duque de Caxias e se estavam inscri
tos para falar seis Representantes, ca
bia à Mesa distribUir equitativamente 
o t<!mpo, concedendo somente 10 mi-
nutos a cada orador. · 

O primeiro teve àireito de falar 
mais de 20 minutos; o segundo, 15. 
Entretanto, desde o inicio da sessão, 
estavam inscritos seis Representantes. 
:Nesse sentido é que ainda nos julga
mos com o direito de trazer a palavra 
do Partido Comunista às homenagens 
hoje aqui prestadas. 

o .SR.. PRESIDENT.E - Pode :pare
cer que o Sr.-Senador Carlos Prestes 
tenha razão. Não é porém, o que 
.acontece. 

A inscrição dos oradores permaneceu 
.aberta até agora, e ainda há 10 :m!nu
tos um Sr. Representante lançou o 
nome no livro competente. :A menos 
que me fôsse dada a. faculdade da 
preciência, não poderia, às 15 horas, 
limitar o tempo de cada orador. Com-

petiria aos próprios Srs. Represen
tantes inscritos evitar que seus com
panheiros se vissem privados do desejo 
muito louvável de falar. 

Não posso desrespeitar as delibera
ções da Assembléia. Sou, ao contrário, 
o instrumento de suas decisões. vou, 
entretanto, consultá-la sôbre a ques
tão de ordem. 
· O Sr. Barreto Pinto - Sr. Presi

dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
iavra o nobre Representante. 

O SR. BARRETO PINTO <Pela 
ordem) (*) - s:r. Presidente, não pre
tendia voltar, hoje, à tribuna. Sou po
rém,.o autor do requerimento. Para que 
os assuntos constantes da ordem do 
dia não ficassem prejudicados, propús 
que a primeira parte da sessão de hoje 
fôsse consagrada à memória do valo
rooo Caxias e d:> grande Isabel. 

Dois ora"dores estavam inscritos: eu 
e o Senador Hamilton Nogueira. OU
tros ilustres Representantes inscreve
ram-se depoiS, - os Srs. Aureliano 
Leite, Dioclécio Duarte, Euclides Fi
gueiredo e · o representante do Par- · 
tido Comunista do Brasil. 
, Quando solicitei que a primeira hora 
fosse d·ostinada a tão justas homena
gens, julgava que nesse'espaço pudes
sem elas ser prestadas. 

Pela pr'.uneira vez, Sl'. Pl'esidente, 
estamos observando que, de fato, ho
menagens são tributadas àquêles a. 
quem dedicamos nossos trabalhos. Há 
poucos dias, tivemos uma sessão co
memorativa do prime!ro aniversário 
da vitória das Nações Unidas. Falou
se sôbre tudo, meJ..los quase sôbre a 
data que ~ festejava. 

Mas, Sr. Presidente, a Assembléia 
é soberana. Pedi uma hora e ela foi 
concedida. O tempo, porém, não se 
mostrou suficiente, porque vários ora
dores ãeixaram de falar. E eu, vindo 
ao encontro do espirito liberal de vos
sa Excelência, zne permito propôr, a 
menos que V. :Ex.•, em sua alta auto
ridade, assim desde logo delibere, seja. 
essa parte da sessão prorrogada por 
meia hora, a fim de que os oradores 

(• > Não foi revisto pelo orador. 
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. inscritos possam prestar também sua 
homenagem aos dois grandes vultos da 
:pátria brasileira. (Muito bem; muito 

bem.> 
O PRESIDENTE- Srs. Represen

tantes, o Sr. Deputado Barreto PinttJ 
acaba de solicitar prorrogação da hora 
destinada pela Assemblé!a para essas 
justas homenagens. A questão de or
dem- oferece novo aspecto. 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO 
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ord~. · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa

(PeZa ordem) - Sr. Presidente, pedi 
lavra .o nobre Repr~sentante. 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO 
a palavra para unaa pequena explica
ção. 

lõ'alei nessa sessão comemorativa, 
POl:que fui designado pelo lider do meu 
Partido. Fi-lo, pois, no cumprimento 
de um dever partidário~ que se aliava 
:perfeitamente ao ·meu sentimento, 
dada a sign!ficação da homenagem re
solvida pela Assembléia -para a sessão 
de hoje. Não me alon.,"1lei; procurei, 
mesmo, ser breve. Desejava, agora, 
que a Casa me descUlpasse o tempo 
curto em que ocupei a sua preciosa 
atenção, caso se manifeste contrária 
à prorrogação pe.dida. 

O SR. CARLOS MARIGHEL..o\ -
Sr: Presidente. peço a palavra, peta 
ordem. · 

O SR. PRESIDENTE- Tem & pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. CARLOS MARIGHELA (pe
la ordem) - Sr. Presidente, nossa 
bancada quer declar&r que seu in
tuito era de fato render homenagem 
a essas grandes figuras da história 
pátria. Não pretendendo, porém. de· 
:!orma. -alguma perturbar a ordem dos 
trabalhos e a fim de que os mesmos 
caminhem· norma1mente, comunico a 
V. Ex.n que desistizÍJ.os da palavra. 
<Muito õem> • . . 

O SR. PRESIDENTE- Teiiho de 
consultar a Asembléia sôbre a pro
posta f-eita pelo Sr. Deputado Barreto 
Pinto, no sentido de que sejam con-

cedidos 30 minutos de prorrogação da 
hora destinada às homenagens, uma 
vez que não receb! pedido de desis-
tência de inscritos. · 

Os Senhores que concedem a pror
rogação, quelram levantar-se. (Pau
sa.) 

Fài concedida. 

O SR: CARLOS MARIGHELA ' -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESID~E - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

·----·· . 
O SR. CARLOS MARIGHELA- (pe-

la ordem> - Sr. Presidente, a Ban
cada Comunista. havia inscrito dois 
oradores pn.rn. se nssoc!n.rem a. ·essas " 
homenagens. Tendo sido agora conce
dida. n prorrognç~o do tempo, não 
mais hn.vcrt\ motlvo para que des!s:.. 
tamos da paln vru., 

··- --- " 

O SR. PRESmENTE - Perfeita
mente. 

Há quntro oradores inscritos e te
rei muita snt!sfnçúo em dividlr por 
êles os 30 minutos que a Assembléia · 
acaba de conceder. 

Assim, pn.ra que não haja. dúvida, 
cada um dos Srs. Representantes dis
porá de sete minutos e meio. 

Tem a paln.vra. o Senhor Claudino 
Silva. 

O SR. CLAUDINO SILVA - Sr. 
Presidente, Srs. Representantes, rea
lizando-se, hoje, a homenagem que 
esta .wembléia presta a Caxias e à. 
Princêsa Isn.bcl, em nome da Ban
cada Comunista aproveito o instante 
parn nqul deixar ox.prc&;o o nosso pon
to de villtu.. 

SObre a l!bortaç!lo dos escravos, 
ocorrida em 1888, muitos autores têm 
:falado o aob ns mn!s variadas :formas. 
O mesmo ocorre com relação a9 ne
gro em nosso pn.lll. 

No meu entender, Srs. Constituin
·tes, n Lei Aure11 fel n resultante de 
uma lut~> nn qunl tev~ papel decls!vo 
o .próprio nosro. 

Já nnquelA ópoco. havia a co;npre
e.ns!lo de que o mundo passava por 
uma trall4!ormllçllo, e o próprio de
senvolvimento dll Inglaterra, com a 
co!l4eqüent.o !lmpllnçli.o. ele seus mer-
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cados, não podia admitir a mão de 
obra escrava, que constituía verdaderro 
entrave à colocação de. suas próp!'las 
mercadorias. (Muito õem.) 

Por uma ironia da sorte, hoje se 
comemora a redenção· dos escravos na. 
Assembléia Constituinte. A 13 de maio 
de 1888, os escravos tiverem abertas as 
senzalas, mas a êsses mesmos escra
vos não deram terras, com as quais 
pudessem obter a libertação econô
mica. 

Hoje, temos aqui reunida um:~. -~
.sembléia Constituinte, após a luta ti- · 
tânica que se travou pela libertação 
do mundo. Bem poderla ela cQncor
rer, e de maneira decisiva, para com
pletar, no Brasil, a libertação dos es
cravos. (Muito bem). Agora, nii.? são 
apenas os negros cativos, mas tôda uma 
população de trabalb.adol"es agrários 
qué vive em situação muito pior que 
a dos escravos. (Pcil11ULS) • E' qu~ os 
escravos, Srs. Representantes, ao me
nos, tinham garantida a senzala para 
morar e, como remédio, o purgante de 
azeite de ma·mona ou carrapateira, co
mo é conhecido no norte, além de uma 
indumentária tosca e a criação de seus 

. filhos. Em nossos dias, tôda essa imen
sa. massa de trabalhadores, mais de 
dois têrços da população do Bras11, Vi
ve abandonada nos campos, moure-jan
do de sol a sol e abraços com tôda sorte 
de enfermidades. 

Senhores Constituintes, no texto d:l 
Carta que· estámos elabornndo, onde 
se trata dos CÍireitos dos cidadãos, bem 
poderíamos Incluir os homens de cOr. 
E isso porque, conformé já se acen
tuou desj;a tribuna, o negro, no Brasil, 
vive completamente . abandonado, não 
tendo acesso, na carreira militar, aos 

. postos mais elevados. N!l.o obstant'!, a. 
Constituição é a primeira a asseg;u-ar 
a todos o regime ãa !gualdadé demo
crática. 

o preconceito de cOr ainda predo
mina no Brasil, e, por desgraça nossa, 
já. vem atingindo o próprio negro, o 
que poderá. redundar num complel:o de 
inferioridade. · 

A Assembléia Nacional Constitutnte, 
numa homenagem verdadeiramente 

significativa à datà que hoje se come
mora, poderla fazer inserir em nossa 
Carta Magna um preceito democrático, 
fruto da vontade de todos os partidos 
aqui representados, sem distinção de 
idelogia política, segundo o qual, a to
dos, brancos ou negros, seria assegutil
da a mais ampla partlcipção na 'lida. 
nacional. <Muito bem; muito bem • .t'al.
=•> 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Carlos Marighela.. 

O SR. CARLOS MARIGHEr.A -
SI . Presidente, há no pórtico de uma 
das mais conhecidas casas de ensino 
da Bahia um distico latino que não 
me quero furtar ao prazer de ~itar 
aqui: "Servitio · extinta qua Natlo 

·Magna vocamur E:anc stucliosa .domum 
est nacta juventa die". 

No dia em que; extinta a escravidão, 
nos constituimos em grande nação, 
surgiu esta casa para a juventude es
tucliosa. Parodiando o dístico 12. tino 
direi: no dia ení. que, estinta a escra
vidão, nos constituimos em grande na
ção, surge aqui esta homenagem aos 
grandes vultos da nossa história. -

E' evidente que a homenagem teve 
origem integralista.. No entanto, o 
campo é hoje cada vez mais restrito 
às atividades nazi-fascistas. Esta ho
menarem, de origem integralista, re
pito, transformou-se numa expressiva 
homenagem democrática. Pretendo re
ferir-me, em particular, ·ao vulto de 
Luis Alves de Lima e Silva, o Duque 
de Caxias. 

A nossa bancada associz -se às ho
menagens prestadas a êsse grande 
:personagem. da nOõ-."ll. história.. Não 
nos esquecemos, contudo, de que Ca
xias era um homem da classe doml- · 
nante; era um servidor do Império 
dos senhores de escravos. Teve erros, 
naturalmente, era homem, era huma
no, e, por isso, não l?Odla ser lnf~
livel, teria de cometer erros. Mas, nao 
concordamos é com a campanha que 
em tõrno de sua figura procuraram 
fazer elementos fascistás, que dêle se 
,utilizavam para servir a.. interêsses 

_ anti-democráticos. Assim vimos du
rante todo o Estado Novo a personali-
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lutas contra os seus adversários. 
Pelo menos Caxias da.va demonstra.
çã.o de CS.:P~idade patriótica. e Sabe
doria politica, quando se esforçava. 
pela solução pacifica.. 

Em condições diferentes, qua.ndo o 
facismo estava em seu apogeu, nós, 
seguindo o exemplo de Caxias, luta
mos :por ordem e tranqüilidade e afir
mamos que para o pais não há. outro 
.caminho a não ser o da ordem e da. 
tranqüilidade. Quão diferente é hoje 

dade de Caxias ser levantada. a. todo 
momento pa.ra defesa de teses reacio
nárias. MeSlilo quando se invocava. a 
necessidade da decretação da anistia. 
dentro do Brasil, quando a figura :ie 
Caxias poderia ser lembrada precisa
mente para mostrar aos homens de 
Govêmo que o caminho mais acerta
do ·era o da. decretação dessa medida., 
vimos os :!a.scistas, integralistas, rea
cionários e quinta-coiunas, instalados 
no Govêmo, :l)ronunciarem :Ps.lavras 
muito bonitas em tõrno da memória de 0 exen:plo . dos bol:ne_ns _E._2_s;ovêmo 
Luis Alves de Li~a e Silva, mas sem que, _na.o com:Pree71dendo a ~bsoluta. 
da.rem sequer um :Passo no sentido da · • necess1dade de se~~se o caminho da 
decretação da anistia 3lll1!la- · ordem e da tranq~d:a.de, Sr. Presi-

Ca.xias mesmo como . homem das dente e Srs. Constit-.untes, procuram 
. classe do.ntês, caracteriza-se.: como fo~entar a desordem e fazer com que 
pacificador, porque, apesar de esmagar o _osso pais entre no caos e na con-

. to uiar tinh fusao. 
movrm:n s P0 P es, a a_ com- Chamo a atenção dos Srs. Consti-
pre~nsa~ de que o vencedor . ;nao d:- tuintes-e-da. . ...llustre Assembléia para 
vena tripudiar sõbre o :venCldo. Eli- o que se está pwanâo-no---põrto de---· 
minando ódios e ressentiment_o~, p~o- Santos, onde autoridades que não sa
curava fazer_ :Politlca de paciflCaçao, bem d:::sempenhar os seus cargos, nem 
t~ como b.O_Je fazemos. nós. os com~- · Imitar os grandes exemplos dos vul
IllStas, que trvemos a ~~ragem de plel- tos da nossa história, como o de Ca.
:tea.r ordem e tranquilidade, no mo- xias, mandam tropas PB.!ll ocupar ml
m~nto em que se procurava levar o lita.rmente uma cidade, só porque o 

. pli.is _ao dios e. à. desordem· . seu pro.leta.riado, agindo politicamen- . 
R~salta, asslDl, em tõda s. Vld~ de te, manifesta o seu pensamento, que

Caxlas, um grande esfôrço para liqui- é livre e deve ser garantido na nova 
dar dissensões e ressentimentos. · fase democrática instaurada no oa.is 
· -observando sua atuação, em 1835 :aa. Na. sessão da Assembléia realizad~· 
Revolução dos Faxra-pos; em 1842, nà. a 11 de lfev~eiro de 194:6, d Uustre 11-
contra o movimento dos Baláios; nas der da maioria, a quem muito respei
Revoluções .liberais de Minas .e São to, teve ocasião de pronunciar estas 
Paulo, em Sorocaba, verificamos que, palavras: · 
em todos êsses movimentos, nunca · 
JPl"OCurou êle erguer o ódio como arma. 
para aniquilar os vencidos. Pelo con
trário, persistiu no caminho de uma. 
solução pacifica. 

O ano p!l.SSa.do, quz.ndo se comemo
:rava. ó centenário de Caxia.s, nós, ::o
munlstas, levantamos mais uina vez 
a palavra de ordem e tranquilidade, 
numa. demonstração de que compreen-. 
demos que, :Para o MSSO pais, para a 
nossa Pátria, não haveria outro ca
minho senão o da ordem e da tran
qullida.de. 

A pa.lavra de ordem e tranqilllidade 
levantada por Caxias se aplicava no 

- momento em que o Império, unifica
do, havia conseguido sair vencedor nas 

"O Govêmo que ai está, é um 
Govêrno que assumiu a responsa
bilidade c!e dirigir a Nação a. pós 
uma eleição, talvez a mais livre 
que já se efetuou no Brasil, elei
ção que foi pars o Govêmo e para 
nós da maioria., verdadeira. consa
gração. :.e:sse govêrno, portanto, 
que respresentou a. maioria da Na
ção, aõ subir ao poder, declarou 
que havia. de ser o· Presidente de· 
todos os brasileiros. Asseverou que 
todos lhe mereciam igual consi
deração, pertencessem êles a quàl- . 
quer classe que fôsse, porque dese
java. estabelecer um regime em 
que a. lei mandasse mais que os 
homens, e que ·a. justiça se esta-
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belecesse em tôda. parte, para. que 
os . brasileiros pudessem viver em 
plena. liberdade''. 

Parece Caxias a.o pronUIJCia.r estas 
palavras. No enta;nto, se :formos aos 
tatos, verl:ficaremos que é tudo intei
ramente a.o contrário: são metralha
doras, como tive oportunidade de ver 
em Santos, coloca<las nos navios an
corados em Santos, uma no PDl'ltaló, 
outra no bico de proa e mais duas no 
cais, apon.tad.as contta. os traba.l.b.alio
.res que desejam manifestar, livremen
te, o seu pensamento. 

Ainda mais: autoridades que com
prometem o Govêrno do Exmo. Sr. 
General Eurico Gaspar Dutra (Muito 
bem) invo-caram, neste .ano da graça. 
de 1946, a lei de segurança na.ciona.l 
contra. pacificas trabalhadores que 
apenas externavam suas idéias. Nã.o 
ficaram ai; instauraram inquérito po
licial em Santos essas autoridades que 
não compreendem os seus deveres, 
para apurar apenas que os estivado
res se -haviam. recusado a carregar 
na vi os franquistas, apoiados em de~ 
cisão da .Assembléia Constituinte que 
.eltigira do Govêrno a retirada do 
c.gréemen;t. .ao Emba.i'Cador Aunós. E 

·foi com fundámen·to l!m.discursos dos 
constituintes e em lUlla decisão da As
sembléia. que os trabalhadores de 
Santos, nUIIla atitude patriótica., toma= a. medida, QU'e policiais e homens 
com;J o Sr. Negrão de·Llma, comple
timente divorciados da fase que se 
processa atualmente no Brasil, detur
param, tentando acusá-los de comu~ 
nista.S subversivos e contra êles a.ssacar 

· outras calúnias. 
Termino, Sr. Pr.esidente, fazendo um 

.apêlo, na data de 13 de maio, quando 
são festejados os grandes vultos da 
nossa. história. que se bateram pela. 
.emancipação dos. escravos, quando são 
homenageados os próprios escravos 

· .que lutaram P"..la. ·sua liberda.Ue e tudo 
:fiZeram para. :fugir dos seus senhores 
e liberta;r seus próprios irmãos, nesta 
data. - repito - :faço um apêlo às 
autoridades para. que expurguem do 
govêrno elementos :fascistas.e quinta.co
lunistas, princl,pa.J.mente meia dúzia de 
·generais fascistas que ainda. abusam 
das ·suas :funções, a fim de que pos-

sa.mos, seguindo o lado bom dos 
exemplos de figuras como Ca
xias, assegurar a paz, a tranqüilidade 
e as !1berdades democráticas em :nossa. 
terra.. (Muito bem; muito bem. :Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE- Tem a p:~.
la.vra o Senhor Dioclecio Duarte. 

O SR. DIOCLECIO D'DARTE -
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: O 
Partido Social Democrático também 
quer e deve prestar a sua. homena~Sem 
ao maior brasileiro, a.o maior soldado 
sul-americano, ao cidadão emineote 
que é, por asssim dizer, a sintese da 
pràpria unidade :nacional. 

E o faz com aquela. profunda mesms. 
emoção a ~~:ue se refere o eterno Ruy; 
em uma de suas mais brilhantes pagt
nas literárias, ilumina.da pelo gênio po
lítico quando assistiá, de pé, ao povo 
inglês, saudar à personalidade de Ben
jamim Disraeli, como se fosse a Pâ
tria simbolizada no seu filho preclaro 
e condutor nos momentos trepidantes 
da história britânica. 

Não podendo dominar os impulsos 
na.turais do ~eu espírito o admirável 
construtor de nos.~a primeira. carta re
.publicana e, sem dúvida, O IDá.'ÕmO 
· exegeta da vida politica. dos nossos 
tempos; assim• exclamara: "Felizes os 
fieis! Felizes! Só êles são robustos, só 
ê1es são dignos, só êles são poderosos, 
só êles são longévos. É a virtude em 
cujo meio se renova e se depura in
cessantemente o amor." 

Aqui. 'Vimos jurar a. nossa !i.delidade, 
no primeiro centenário da éntrada de 
Caxias no parlamento do Brasil, 
ocupando a cadeira. austera de Sena
dor do Império, jl.O glorioso leal e 
desinteressado arQuiteto da unidade 
nacional, soldado e estadista do antigo 
regtme, o seu indiscutível Condestável. 

Ninguém melhor do que o Duque de 
Caxias - tanto na. paz quanto nos 
campos de batalha, onde eVidenciava, 
na. mais harmônica. unificação das <'Oi
sas, generosidade, amor pelos subal
ternos; carinho pelos soldados, recor
dando o caráter Illilitar de Turenne, a 
gênio estratégico de Frederico, o Gran
de, as resoluções imprevistas de Na
poleão Bona.pa.rte, a intuição psicol.ó-
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gica. de um Júlio Césár - merecE', 
de seus contempbrâneos, a -segurança 
de uma. gratidão que se não ::.paga 
nunca. .. 

E eu poderia perguntar agora, com 
aquela firmeza. de Michelet, num dos 
mais luminosos capítulos da. história 
da FranÇJ>.: - "Quem é hoje digno de 
.falar de Caxias?". 

Ninguém, Srs. Constituintes, numa 
. ·hora de tamanhas apreensões, em que 
· se discutem os problemas mais graves, 
não só do Brasil, deve mais sincera
mente merecer a reverência. dos seus 
compatriotas, pelo que fêz na pa~ e 
pelo que· realizou na guerra, como o 
intrépido e invencível soldado brasi-

. leiro. <Muito bem.) 
" Ainda na adolescência, já revelava 

aquela virtude fundamental do mili
tar - a da disciplina, não da· disci
plina interpretada como subserviência, 
mas, dos que sabem realmente dingir 
e comandar, a disciplina ·que ensinavs.. 
e pregava o General Von der Goltz,. 
tantas vêzes citado, em seus eruditos 
estudos sôbre o verdadeiro sentido das . 
classes armadas, o excepcional espirito 
de Rui Barbosa. O então Major Lima 
e Silva, futuro Duque de Caxias, co
locando-se ao lado do Imperador, con
tra os ideais republicanos de seu ilus
tre geni ter, assegura. va aos superiores 
hierárquicos de que um soldado não 
Se integra nas fileiras dO exercito pP.ra 
criar dissenções, para promover a de
sordem, para ensinar a desobediência. 

A vida do herói nacional foi uma 
· linha reta entre o direito, o patrio

tismo e a. compreensão dos ·deveres 
clvicos. 

Convidado para. exercer a função de 
· Presidente da Província do Maranhão 
e, ao mesmo tempo, de Comandante 
das fôrças de linha, preferiu o Duque 

. de Caxias menos agir como soldado 
do que como politico. 

E foi, Sr. Presidente, na ca.lllpanha 
contra os Balaios, compreendendo vS 
êrros dos dirigentes, detennina.ntes da.. 
revolta na massa dos camponeses, em 
face de injustiças praticadas pela ma.
gistra tura, na campanha. Farroupilha; 

. Da. Arroio do !vai; na Passagem cio 
Itororo~ nas lutas -do Pira.tininga e de 

. ·:Minas Gerais e,· finalmente; nos ca.m-

pos de Lemas Valentinas, o mesmo 
homem, o mesmo militar, o mesmo 
cidadão, esclarecido e nobre. (Apoia
dos.) 

Sr. Presidente, curvemo-nos, como se 
estivéssemos em uma missa. civica, ao 
pronunciarmos o nome · do mais com
pleto soldado que o Brasil já possuiu 
e do cidadão impoluto que melhor 
soube integrar as virtudes da na.cionn
lida.de . 
. Tôda a Assembléia e V. Ex.8 , podem 
afirmar aos contemporâneos que a 
existência de Caxias refle:te a própria. 
história do Brasil, a história -lmpax cial 
do Exército, êste Exército que fêz a 
Pátria nascer e há de defendê-la con
tra tôdas as cli.Ssenções, todos os pla
nos subversivos que pretendem depri
mir o caráter de um nobre povo. 
(lY!uito õem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE:- Tem a pa
lavra o sr:--eampos_V.:ergal. 

o SR. CAMPOS VERGAL . (;)· .__ 
Sr. Presidente, Srs. Representantes: 

O Partido· Republicano Progressista 
subscreve in totum tôdas as atitudes 
verdadeiramente patrióticas e cívicas 
que os nobres oradores assumiram, 
rendendo homenagem ao Duque de 
Caxias e à. PriJJ.cêsa Isa.bel. 

Não está. fora dos quadros do ci
·vismo essa manifestação educativa, 
que deve ser realizada em tôda.s as ci
dllides, em todos· os quadrantes de 
nos~?_a pátria. 

ll: mister que os bons brasileiros re
cordem as grandes figuras do passa
do, para que o civismo não morra na. 
alma nacional. ll: indispensável ·le
guemos à infância e à mocidade êsse 
padrão de glórias, essas flâmulas in
vencíveis da nossa nacionalidade, tor
nando o Brasil cada -vez mais forte, 
coeso e :promisscr. (Muito bem) 

Povo que esquece as grandes fi
guras do seu "!JBSsllido é povo suicida, 
condenado à. morte. · 

Eis porque esta tribuna não pode 
ser apenas politica, mas também, emi
nentemente cívica. Devemos incutir 
na alma de todos os brasileiros e es
trangeiros que Vivem em nossa Pá-

<"> Não foi revisto pelo orr.dor. 
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tria., como divida de gratidão, amor 
mais acenclrado não só ao nosso pas

. sacio, e ao nosso presente, como às 
figuras que indicaram com pontos lu
minosos as conquistas do povo brasileiro 
marcando para nossa :futura. na.
cionalida.de rata. mais segura, ma.is 
certa. 

E' dever nosso, senhores constitu
intes, ·procurarmos imitar as grandes 
figuras ·que se fora.m, - mas que não 
morreram, - porque elas vivem no 
presente e viverão' eternamente no 
porvir. Cumpre-nos, pois, ressaltar 
tôda.s as ações gloriosas dos brasi
leiros no passado; e agora, mais do 
que nunca, é nosso dever, relembran
do-nos de Caxias, da Princêsa Isabel e 
daqueles eminentes vultos do . passado, 
voltarmos nossos olhos, nossa consci
ência, nossa atividade, para • o povo 
brasileiro, iniciando renhida luta. nela 
sua felicidade, pela sua libertaÇão, 
pela construção ciclópica . de uma · 
grande pátria, porquanto temos, nq,n
timo, a ce1teza de que o Brasil é a 
nova Canaan, a 'rerra prometida. 
Devemos de hoje em diante, iniciar 
grande guerra, formidável campanha 
contra os insidiosos inimigos que se 
acham dentro de nosso território, des
tacando-se dentre êles o .pauperismo, 
D analfabetismo, a verminose, males 
êsses tão terríveis como a tuberculose, 
a lepra., e que constituem verdadeira 
degradàção e tristeza para. nosso povo. 

Enfileiro-me entre aqueles que têm 
certeza absoluta de que o Brasil há 
de ser u:ina das maiore.<; nações do 
futuro. Acredito firmemente, convic.: 
ta.mente, no soerguimento da nossa 
pátria, · do noss.o povo. Estou certo 
que ela será uma das principais po
tências do futuro, como acredito re
almente na reestruturação e recons
trução dêste mundo, tconando-o num 
lJiliverso novo e feliz. A mentalidade 
retrógrada, antiga, · te~ que desapa
recer, a fim de ·q1,1e todos os povos 
sejam felizes, vivam livres da guerra, 
da penúria, da miséria e que se ir
manem verdadeiramente como man
dam os princípios cristãos, para que 
seja realidade aquilo que está assina
lado em nosso Calendário - o Pri-

melro de Janeiro, - dia da solidarie
dade humana~ 

E, Senhores, entre os homens mais 
sadios, mais fortes, mais promissores, 
mais felizes, e mais dadivosos, deve
mos colocar o povo bra.sileiro. Muito 
bem. Muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDE~i-TE - Antes de 
passar a 2-.0 parte da ordem do dia, 
desejo comunicar à Assembléia ter re
cebido do Sr. Diretor da Imprensa 
Nacional telegrama que ora transmi
to aos senhores representantes, con
vidando a Assembléia para as soleni
dades da celebração do 138.0 aniversá-
rio ·da Imprensa Nacional. · 

Te.nho, ainda sobre a Mesa os se
guintes requerimentos: 

Requeremos a V •. Excia. que mande 
inserir, na a ta dos nossos trabalhos, 
a fim de que passe a constar dos anais 

·desta Casa, ·1m Yoto de homenagem 
pelo transcurso do 138.0 aniversário da 
fundação ·da Imprensa Nacional, fato 
êste ocorrido aos 13 de maio de 1808, 
sob a inspiração do govêrno de Dom 
João VI, então Principe Regente do 
reino de Portugal, tutelado por Dona 
Maria I, sua progenitora. 

.Sala ·das Sessões, 13 de maio de 
1946. - Luiz Medeiros Neto. Wal
}redo Q.!lrqel. 

Requeremos que a Assembléia Na
cional Constituinte, na dàta em que 
se celebra, no Brasil, o "Dia da Im
prensa", se congratule, por telegrama, 
com a Associação Brasileira de Im
prensa, órgão coordenador das ativi
dades jornallsticas do pais. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 
1946. - Luiz. Medeiros Neto.- Wal
Jredo Gurgel. 

O SR. MEDEIROS NETO - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. ·., 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
laVTa o nobre Representante. 

O SP.. MEDEIROS NETO 
(pela ardem> - Senhor Presidente: 
Senhores Constituintes. Mau gra
do o labeu, com que o "Diário de No
t!cias" desta. capital marcou e taxou 

· o meu derradeiro discurso, •proferido 
da tribur..::. desta Casa, eu, sobrepon
do-me à mesquinharia de tal jaez, fru-
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to da paixão política, formulei dois re
querimentos, encarecendo, ante a. .As
sembléia. Constituinte, a necessidade 
de render justas homenagens ao "Dia. 
da Imprensa", que hoje transcorre, em 
feliz coincidência com o 13 de maio, 
data comemorativa da emancipação 
dos escravos. Senhores Constituintes, 
a imprensa. nasceu no mundo animada 
pela vocação da liberdade. A liber
dade é missão da imprensa, e, êste 
;vem sendo o traslado inelutável e 
incorruptível da imprensa, no Brasil 
Ela tem ·sabido marchar reta, em de
manda dos altos desígnios da Pátria., 
vinculada, sobremodo, aos quadros de
mocráticos do seu passado e do seu 
presente. .As liberdades públicas fo
ram, ontem como hoje, o sentido ver
tical e horizontal da imprensa do Bra
sil. A independência encontrou, ru~ 
imprensa brasileira, uma contribuição 
valiosa, não só por parte daqueles· jor
nalistas, que estavam diretamente li
gados à vida pública nacional, como 
por parte daqueles meros artlfices da 
vida de jornal. • 

A libertação dos escravos encontrou 
apóstolos na imprensa do :Srasil, os 
quais denodada e afoitamente, reagin
do contra óbices de toda espécie, não 
mediram e não vacilaram ante as di
ficulades contanto que pudessem al
cançar êsse ápice dos seus ideais, que 
era a libertação da escravatura. 

A República foi ensejada, não só 
na vida pública nacional, como tam
bém dentro dos quarteis, através des
sa imprensa livre, desse ao Pais", on
de Quintino Bocaiuva se apresentava 
como paladino das idéias republica
nas. Senhores Constituintes, a im~ 

. prensa é. a própria história de um 
povo. Neia se refletem, como num 
cristal, as sensibilidades morais e po.., 
titicas de Uliia coletividade. Nesta ho
ra, principalmente, a missão da im
prensa é contribuir para' que se cons
truam, no espirito dos homens, as 
defesas da paz, conforme diz o Presi
dente Truman, porquanto é, no esp!
rito dos homens, que começa a guerra. 
Nós, que estamos diante de uma ci
vilização, a qual para sobreViver, co
mo afirmou o saudoso Roosevelt, pre
cisa cultivar a ciência das relações 

entre os homens, compete à imprensa 
ser o veiculo desse pensamento de sal
vação mundial. 

A nós, pois, que vivemGS e moureJa
mos, nesta Casa, a qual condensa o 
pensamento e estrutura democrática 
da nacionalidade, compete que, num 
gesto de gratidão a êstes apóstolos 
anônimos da imprensa, que se acaste-· 

· Iam ao redor de nós, nos congratule
mos com êles, ao' ensejo desta data. 
que significa não só um a.levantamen
to do sentido da imprensa livre do 
Brasil, como também a reviveeência 
das conquistas, que ela imprimiu à. 
vida nacional. 

Sermos gratos a esta construtora da 
opinião pública, ê um dever, que com
pete a nós, homens públicos do Bra
sil, porquanto sabemos que, mui bem. 
têm os jornalistas empurihado a sua 
pena em defesa da causa Iiaeional_c.Q~-·
mo reaís·-colaboradores da vida demo
crática do pais. 

A imprensa aparece, no Brasil, na
quela data de 13 de maio de 1808, 
criada pelo decreto do Principe D. 
João, então regente. E de lá para 
hoje, através de uma marcha sem in
terrupção~ teill_ sabido levantar as 
mãos para Deus~-atraindo,.a. concóJ:"-: .. 

. dia universal, e estender as mãos para · 
a Pátria. atraindo a concórdia dos seus 
filhos. (Muito "bem; Muito bem. Pal
mas). 

O SR. PRESIDENTE- Os Senho
res que aprovam os requerimentos. 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Estão aprovados. 

O SR. PRESIDENTE - Hà sõtll"E 
a :Mesa. matérj.a que é regimentru- · 
IP.ente urge:c.te. O Sr representa'ltc 
Stênio Gomes solicita 60 dias de li
cença à Assembléia. Ssse requerinl~n
to, que teve parecer favorável da Co
missão, n. 0 7, de 1946, foi pilblicaClO
Os Srs. que concedem a licença reque
rida, queirãm levantar-se. (Pausa.> 

Foi concedida .. 

O SR. JO<''!.O HENRIQUE - 5? 
nhor Presidente, peço a palavra p~la 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. P"'
la. vra o nobre Representa.rite. 
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O SR. JOAO I:IENRIQUE (Pela or
dem) - Sr. Presidente, a. cidade de 
Ubera.ba, a terceira de MJn.as e a 
JilB.Is populosa do Brasil Central, eS':il . 
taclinada a declarar-se coletivame!ltc 
em gre'O'e, numa original ma:; signttl
cativa greve de torne em· relação r.c 
consumo de açúcar. · 

Erá. muito que a população daquêre 
:município vem sofrendo as tortu.:as 
d&. falta de açúcar e vem conhecendo 
os vexames do câmbio negro. 

O orador, que fala neste instan~e. 
já liderou ali. uzna campanha, serv1n
do-.se até da tribuna popular, cont:a 
o câmbio negro. 

Tudo temos feito naquele municlp!o 
para. extirPá-lo, e, quando parecia q_·:1c 
atingiríamos com felicidade, nos;a 
:rneta, fato de gravidade que vou expor 
acaba de suceder. 

Abastece aquela. zona a Cooperat;tv~. 
dos Usineiros de"" Pernambuco, pe•a 
sua representação na cidade de São 
Paulo, e sucede que essa Cooperatlva 
de maneira fujusta, ~sa!Tazoada, e~>ta 
exigindo do consumidor uberabense 
que pague preço fora. e acima da ta
bela oficial. 

As providências pedidas pelas auto- · 
rldades locais - e isto é bastante ,·x
quisito - ao Instituto do Alcool e do 
Açúcar, em São Paulo, segundo te
legrama que tenho em mão, não pu· 
deram ser tomadas, porque o Instituto 
se confessa 1I1lPotente para conter c 
jôgo altista, eterniZando-se o inqué
rito aberto a respeito, conforme pa· 

. lavras textuais do telegrama rece
bido. 

o povo Uberabense, sem:pre pugnaz 
· nl!.o está, evidentemente, disposto ~ 
se deixar explorar, com 'Visível des
czédito para as leis do Pais, e, assim 
se reuniu e111 sessão pública no Edttt-

. elo da Câmara Municipal, onde to
mou, de maneiza nnê nlme e sob 
aplausos gerais, a segum.te dellber;~
ção: o Ubera.bense pretere sofrer a 
!alta do açúcar, razendo a greve c~ 

. iome do açúcar, à humilhação de a•1· 
q_ub:-i-lo por preço 'lC1ma. do estipulado 
na. tabela 'o!!cia.l, concozzendo par Q o 
nefando câmbio negro, que tanto lhe 
repugna, 

Nesse sentido :fo( d!rigido ~o ~
sidente da República o seguinte te
legrama: 

"Virtude imposição preço açú
ea;r fóra tabela oficial pela Coope
rativa Usine!ros Pernambuco in
te=édio seu representante em 
São Paulo, Prefeito Uberaba, Dou
tor Lauro Fontoura, reuniu Pre
feitura representantes Associações 
classes a fim deliberação tomar 
ou sujeição preço não oficial ou 
reagir apelando altas autoridades 
República. Deliberação unânime 
recorre Vossêncla apelando pa
trlot:srno, levando conhecimento 
vossência inqualüicâvel atitude 
Coqperativa ·Usineiros verdadel.ro 
desafio. Deliberação unânime so
frer privação açúcar população in
teira do que concordar clara vio
lação preço oficial. Rogamos Voõ
sênc!a medida salvadora urgente, 
grande alcance. Sds. - Lauro 
Fontoura.. Pref-eito; Francisco 
Mori, Presidente da Associação 
Chauffeurs; Rercílio Marti1!S da 
Silveira, pelo Sindicato dos Ban
cã.rios; Eliseu Batista., Presidente 
da Associação dos Odontologistas 
de Uberaba; Alvaro Guarita, Pre
sidente Sociedad-e de Medicina e 
Cirurgia de Uberaba; Quintiliano 
Jardim, Diretor de Lavoura e Co
mércio; Nica.nor Souza "Júnior, 
Diretor de "0 Triângulo"; cza.· 
rimundo Moreira Lemos; Presi
dente do S!ndicato Construções 
CiVis; Orlandino C.e Almeida, Pre
sid-ente Círculo Operáiio de Ube
raba; Moacir Medina. Coeli. Pre
sidente 14 A Sub • Seção Ordem 
Advogados; Luis Guc:rita, pcla As
sociação Comercial e IndustriaL" 

O Sr. José Bonifácio -Pode Vossa 
Excelência informar se o govêrno de 
MJnas tomou ccnhce!mento dêste fato 
e providenciou à. respeito ? 

O SR. JOAO HENRIQUE - Estou 
trazendo aqUi a apêlo da população de 
Ubera.b::1. a. :mais alta autoridade da 
Repúllllca. E' um assunto tão impor
tante que não comporta o faccios1smo 
partidário. . 
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Os próprios signatá.rios do telegra
ma não são homens de partidos, mas 
representaJ?.tes da região. 

Estou fazendo um apêlo, em nome 
da população de Ubera!Ía, sempre co
rajosa na defesa da justiça e do d!
reito, e, também, neste instante, en
viando daqui minha palavra de soli
dariedade aos intrépidos e altivos 
uberabenses. <Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Representante Café Filho 
<Pausa.) 

Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Representante 

Miguel Couto. 

O SR. MIGUEL COUTO- Sr. Pre
sidente, Srs. Representantes, - foca
lizei, no primeiro discurso que fiz nesta 
Casa em 14 de março último, a questão 
do voluntariado ao serviço militar ..• 

O Sr. Barreto Pinto- Num discur
so, aliás, brilhantfssimo. . 

O SR. MIGUEL COUTO -Agrade
-cido a V. Ex.". 

... honraram-me com oportunos 
apartes os ilustres constituintes Senho
res Dioclécio Duarte, Guara.ci Silveira, 
l3astos Tavares, Oscar carneiro e 
muitos outros, apoiando inteiramente 
essa medida que evitarl.a., em grande 
parte, o alarmante êsodo dos nossos 

. campos. 

Recebi do interior de quase todos os 
Estados do Brasil copiosa correspon-. 
dência, solicitando-me que continuásse 
a pugnar pela necessidade do restabe
lecimento dêsse voluntariado ao servi
ço militar, tão benéfico sobretudo para 
as populações rurais. O nobre Deputado 
por São Paulo, o eminente colega Se
nhor Noveli Júnil)r, em belfssimo dis
curso, também 'tratou longamente do 
assunto, que defendeu com grande 
brilhantlslno. · 

Parece-me, Srs. _Rep::esentantes, que 
atenderemos aos a.I!Sêios de nossas po
pulações rurais propondo à Carta que. 
estamos elaborando a emenda que 
apresento neste momento a V. Ex.•, 
Sr. Presidente, pedindo que a enca
minhe à dfgna Comissão da Consti
tuição. 

Peço vênia à augusta Assembléia 
Constituinte para proceder à. sua lei
tura. 

"SUGESTÃO AO ANTEPROJETO DE 
CONSTITUIÇÃO 

Argumento - Sempre com os 
olhos fixos na defesa da Pátria, 
dever primordial do cidadão, po
rém, considerando que o -volunta
riado n:;illitar já pr~icado no 
Brasil obteve completo êxito, e que 
tecnicamente brilharam nos cam
pos de ·batalha. da Europa os 
nossos "pracinhas", reservistas vo
luntários, 

Considerando que a mocidade 
brasilelra pode conciliar o sagra
do dever de . adqUlrir preparação 
militar eficiente,_~em muito se 
afastar de suas habitações· e mis
teres. e ainda com vantagens· de 
ordem econômica para o Govêrno, 

Considerando que o serviço mili
tar obrigatório rouba anualmente 
aos campos a moci~de que ma1s 
se adaptaria ao cultivo da terra, 
e que êsse êxodo representa fator 
pe:íi"iirba:dor- -ao-· desenvolvimento 
agrlcola d_o país, 

Propomos, como emenda ao an
teprojeto da futura Constituição 
Federal seja acrescido no arti
go 163 da Constituição de 1946, o 
seguinte parágrafo: 

Emenda - Em tempo de paz, a 
juízo do Govêmo, será permitido 
o voluntari-ado à "preparação mi
litar"; aquêles que a sollci tarem 
dos 17 aos 20 anos, servirão no 
centro de preparação militar mais 
próximo, sem vencer sôldo. 

O Govêrno regulará a formação 
dêsst:> voluntariado. 

Sala das sessões, 13 de Maio de 
1946". 

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

O SR. JOSll: LEOMIL- Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 
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. O SR. JOS~ LEOMIL (*) (Pela 
ordem) -Sr. Presidente, Srs. Repre-

. sentantes, enfennidade em pesso3. de 
mlnha !amilia, -hâ vârios dias, inlpe
diu-me de ·tratar do 3.Ssuntb qu~ me 
traz à. tribuna, neste momento. 

Ontem, quando regressava à. casa, 
depois de prestar a derradeira home-

. nagem e· de levar meu ültlmo adeus a 
êsse ent<, querido, tive ciência da car
ta aberta a mim dirigida pelo bri
lhante jo1nallsta Jorge Sader, em as 
colunas dõ valoroso jornal ".Resistên
cia", da qual peço licença à Asem
bléia :para ler alguns trechos, de vez 
que essa missiva justifica plenamente 

· · o requerimento que encaminharei a 
V. Ex."', Sr. Presidente. 

Dentre os trechos. dessa carta, M 
um em que o jornalista acusa o Go
vêrno de querer deportar clandestina
mente o cidadão Adolfo Langsner, 
prêso em Niterói M cinco anos, por
que o jornal tomou a atltuüe de fazer 
uma campanha em prol de sua liber
dade. 

E diz o articulista, num apêlo vee
mente: 

"Daf por que lhe escrevo nest3.S 
colunas, suplicando que você re
queira sejam informados pelo· Se
nhor M1nistro da Justiça quais os 
motivos que determinaram a pri
sa.o de Langsner, há quantos anos 
e à. disposição de quem êle se en
contra prêso na Penitenciária de 
Niterói." 

De !ato, Sr. Presidente, tenho co
nhecimento e todo o Brasil o tem, da 
atitude desconcertante das nossas a u
toridades, que. até hoje, 7 meses de
~is da quéda ·da nefasta Ditadura 
que l.nfelicl.tou o Brasil, ainda metem 
ilegalmente prêso na Penitenciâria de 
minha. terra, um homem que se diz 
inocente e que ali se encont:rn hâ 5 
anos, sem que, contra êle, exista q~l
quer sentença condenatória, impondo
lhe pena de reclusão. 

Sr. Presidente, não conheço Adolfo 
Langsner, mas, louvando-me em vá
rias entreVistas concedidas por profes
sores de direito, advogados ilustres, e 
até mesn1o por autoridades pollcia.!s, 

(*) Não !oi revisto pelo orador>. 

. . 
o tenho 11a. conta de homem de bem, 
de homem de passado ilibado, contra. 
quem, até hoje, as autoridades não 
apontaram qualquer crime por êle pra
ticado ou quaisquer fatos desabonado
res da sua. conduta. 

Srs. Constituintes: sob o aspecto ju
ridico, admitindo-se, para argumentar, 
que êsse homem seja culpado, mesrr:o 
assim sua detenção, por mais de 5 
anos, sem processo regular. é ilegal, 
intempestiva, injusta e violenta. 

O nosso Código de Processo Penal 
preceitua normas fixando os 'lrrtzos 
para terminação de inquéritos e para. 
a. formação da. culpa., ou seja, a ins
trução criminal prôpriamente dita, 
quer se trate de acusado prêso, quer 
solto, e êsses prazos não foram obser
vados. 

A própria Constituição fascista. de 
37, no Capítulo "Direito e Garantias 
individuais" no número 11 do artigo 
122, determina que a prisão, a excep
ção do flagrante delito "não · pode~â 
efetuar senão depois de pronuncia 
do indiciado, salvo os casos determi
nados em lei e mediante ordem escri
ta. da. autoridade competente". 

Portanto, Sr. Presidente, face aos 
dispositivos das nossas leis em vigor, 
juridicamente, ninguém, de boa fé po
derá justificar o encarceramento dêsse • 

·homem. 
Com as devidas reservas, Sr. Presi

dente, transmito à. Câmara. o que di" 
zem as más linguas sôbre os mot!·;os 
que d~termlnaram a prisão de Langs
ner: "ter se àssenhoreado de determi
nados segredos dos poderosos cl.a cllta.
dura". 

Seja. como for; Sr. Presidente, o fato 
concreto é que Adolfo La.ngsner está 
prêso e qu~ sua prisão não se baseia. 
na lei, nem em ardam emanada de 
autoridade competente, bem como 
contra êle não foi lavrada qualquer 
sentença. condenatória. 

Lembro aqui, Srs. Constituintes, ao 
Sr. Ministro da Justiça. c art. 350 do 
Código Penal, que diz, textualmente~ 

"Ordenar ou executar med.!da 
privativa de liberdade individual, 
sem as formalidades legais, ou cem 
abuso de poder: pena de 1 mês a. 
um ano de detenção". 
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Lembro êsse dispositivo penal, por
que não creio que o ilustre Ministro 
da. Justiça pretenda acobertar crimes 
da. Dita.dura; e, muito menos, ord~
nar ou conservar no cárcere um cida
dão sem as formalidades legais. 

Não creio, Sr. Presidente, que o 
Exmo. Sr. Ministro da Justiça mande 
embarcar Adolfo Langsner clandesti
namente, antes de fazer uma revisão 
no seu processo de expulsão, porque, se 
essim S. Ex ... proceder, cometerá, sem 
. dúvida, um áto de~humano e violento, 
e sua atitude, além do mais, consti
tuiria um desresileito à opinião pú
blica, que vem acompanhando, de per
to, a nobre campanha de "Resistên
cia", em prol da .liberdade dêsse po
lonês que escolheu o Brasil para ser 
também a sua Pátria. 

Creio, .sim Sr. Presidente, que o 
Sr. Ministro ãa Justiça, por amor à. 
llberoade e à democracia, manda..~ 
cessar imediatamente o .::onstrangi
mento ilegal que sofre o paciente, parn. 
que, mais uma vez, a: fôrça de autori-. 
dades arbitrárias não sacrifique o di
reito, a lei, a moral e a justiç_a. 

Encaminho à Mesa meu seguinte ;re
·querlmento sôbre o caso. 

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

O orador envia à Mesa o se-
guinte: · 

I!EQ'I1El!IMENTO N.0 132, DE 1946 

Solicita informações ao Poder 
Executi'IJO, por intermédio do Mi
mstério da Justiça sõbre a situação 
do presidiário Adolfo Maximilia
no Langsner. 

Requeremos que, :::tor intermédio da 
Mesa, sejam solicita.das ao ilustre Mi
nistro da Justiça, independentemente 
da. audiência. da Assem'béia Constitu
inte, as segintes in!ormações: 

1.0 - Por que está prêso na Peni
tenciária. do Estado do Rio de Janeiro, 
há mais de cinco anos, o cidadão Adol
fo Maximiliano La.ngsner? 

2.0- Qual o motivo deterznma.nte <!e 
IS1ls. prisão? 

3.0 - Se o pacieute foi regularmen
te processado, na :forma da. legislação 
em vigor? 

4.0 - De quem emanoll a ordem de 
prisão? 

5.0 - Se estão cuidando de sua ex
pulsão, e, em caso afirmativo, por . 
que? 

Sala das Sessões, 13 de maio de 
1946. - José Leomil, Agrícola Paes ' 
de Barros. 

A imprimir . 

O SR. MAURíCIO GRABOIS -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. MAURíCIO Gà:A:sOIS--{-")
(Pela ordem) - Sr. Presidente, na. 
sessão de sexta-feira última o meu 
camarada de partido e colega de ban
cada, o Deputado Osvaldo Pacheco, 
teve oportunidade de referir-se à si
tuação do pôrto de Santos, desfazen
do as acusações inverídicas de S. 
Ex.", o Ministro do Trabalho. 

,_ - -
OJ jornais de hoje· dão conheci

mento de que foi processada a. in
tervenção militar no põrto santista, 
ao mesmo tempo que traz a noticia 
de medidas violentas, de arbitràrie
dades tomadas contra o heróico pro
letariado daquela cidade e suas or
gaLÚZações de classe. 

O Partido Comunista., através de sua 
bancada, em defesa das liberdades de
mocráticas, fará um pedido de I.D1or
mações nesta Casa., a. íim de que o 
Govêmo esclareça tais acontecimen
tos. 

sr. Presidente, aproveito o ensejo 
para transmitir à Asseml:>léia um tele
grama que a bancada. comunista acaba. 
de r.:ceber do Comité Munlcipa.l de 
Santos, a. respeito das arb!tràr!.edades 
que vêxn sendo pratica.di!.S contra o 
proletnriado, pela. policia de Sfi.o :Pau
lo. 

O telegrama é do seguinte teor: 
"Comité Municipal Santos co

munica ca.ma.radas Senador Depu-

<•) Nfi.o :!oi revisto pelo àraclor. 
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tados policia Santos está prenden
do trabalhadores em massa, vio- _ 
!ando lares alta madrugada, amea-
. çando armas fogo e punhais in
defesas mulheres, implantando 
terror seio família santista. Co
mícios partido proibidos. Cidade 
militarmente ocupada com amea
ça sufocar sangue protestos nos
so povo. Saudações comunistas. 
Antônio Bernardino Santos, Se
cretârio Político". 

:tl:ste. telegrama em que são comu
nicadas violências contra o proleta
riado santista, deve merecer a aten
ção de tôda a Assembléia. 

Em tempo ·oportuno, possivelmente 
amanhã, procuraremos debater com 
mais dados o problema. Não estamos 
num período anormàl de nossa vida 
política, não atravessamos nenhum es
tado de guerra ou de sítio, em que se 
possa atingir as liberdades democrá
ticas asseguradas em todos os regi
mes livres. 

' Trazendo ao conhecimento desta As-
sembléia o telegrama enviado à nos
sa bancada queremos alertar tôda a 
casa sôbre as medidas arbitràrlas que 
se estão tomando contra o povo e o 
proletariado santista. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente. <Muito bem; muito bem. Pal
mas>. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res Prado Kelly e outros e. Geremo 
de Pontes enviaram à Mesa os se
guintes requerimentos, que vou de
feri-lo na forma. do Regimento: 

IIEQO'EIIIME:ITO N.0 130. ·DE 1946 

Solicita informações IÜ} Por'Ler 
Executivo sôbre o cor•tTato cele
brado ent;-e o Interventor Fer'Leral 
no Estado do Rio de Janeiro e a 
Sociedade Anônima Quitand.inha. 

Requeremos que a Mesa solicite ao 
Poder Executivo, por intermédio do 
Ministério da' Justiça, as seguintes in
formações: 

I) qual o teor do contrato celebrado 
pelo Interventor Federá! no Estado do 
Rio de Janeiro com a S.A.Quitandi
llha, e. bem assim o teor dos têrmos 

aditivos ou modificativos do mesmo 
ajuste; 

TI) se o Chefe do Executivo Federal 
teve conhecimento dos mesmos atos e 
quais os despachos que proferl'u a res
peito; 

ID) se, em conseqüência do recen
te decreto que restabeleceu, quanto ao~ 
jogos· de azar, o disposto na Lei d" 
Contravenções Penais e declarou a nu
lidade das concessões até então tolera
CUl.S, o atual Interventor no rerenao 
Estadu nomeou uma comissão para re
ceber da S.A.Quitandinha o hotel dii> 
sua propriedade no município d<: Pe
trópolis; 

IV) quais os motivas do procedimen
to da mesma autoridade e se o seu ato 
contou com a aprovação do Executivo 
Federal. - Prado Kelly. - Soares 
Filho. - Romcio Júnior. -José Leo
mil. - Otávio Mangabeira. - Pau7.o 
Nogueira Filho. - Toleã.o Pisa. 

A imprimir. • 

REQUEI!ll!<IENTO N. 0 131, DE 1946 

Solicita ao POder Executivo in
formações sôln'e as rodovias proje
tadas na área. do polígono chama-: 
do "das ·secas"; sôàre os açudes 
públicos e particulares construídos 
no Nordeste; sôàre os paço:: pú
blicos e partiCUlares perjurados 
dentro e tora da. wna das secas, 
etc.. ~ 

Tenho a honra de requerer a Vossa 
Excelência se digne solicitar por in
termédio do Sr. Ministro de Viação 
e Obras Públicas as seguintes informa
ções do Depa.rtamemo Nacional· de 
Obras Contra as secas: 

a) Número de quilômetros e relação 
das rodovias projetadas na área. do 
polígono chamado "das secas" d!scri
:mi!lando separadamente as quantida
des pel<ls Estados Bahia, Sergipe, .rua
gôas, Pernambuco, Paraiba, Rio Gran
de do Norte, Ceará., Maranhão e Pla•ú; 

b) número de quilômetros e relação 
das estradas co.!!Struídas, nas mesmas 
condições; 

c) número e relação dos açúdes pú
blicos e particulares, com o máximo e 
mínimo de vo1UD?-e dá.gua armazenado, 
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e construidos em cooperação na forma 
do Regulamento da antiga EFOCS, em 
cada wn dos referidos Estados; 

d) número de açudes construidos íOr& 
do poligono das secas, nos mesmos 
Estados; 

e) número de açudes em cada Esta
do da área assolada pelas secas ao lon

. go das rodov'..as sob a forma de ater
ros- barragens; 

· j) número de :poços profundos per
furados, di.scrimi.nando os perdidos e 
os a.proveitados e também distribuin
do-os pelos Estados, dentro . .da áx~ das 
secas; e 

g) número de :poços públicos e par
tiC'Illares perfurados fora da zona das 
secas, discriminal:!do os aproveitadcs 

, e os perdidos pel<Js Estados. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1946. · 
- Gercino Malagueta de Pontes. 

A imprimir. 
O SR. PRESIDENTE - Continua a 

discussão do requerimento n.O 60, de 
1946. 

Tem a palavra o Sr. Eurico Sales: 

O SR. EURICO SALES ...:... (*) -
Sr. Presidente, Srs. Constituintes; 
tôda vez que, como representante do 
povo, se me oferecer oportunidc ·]e de 
ajuntar à açíio administrativa do 
Exmo. Sr. General Eurico Gaspar Du
tra uma palavrn de ·colaboração, a 
isto não me furtarei, pois entendo que 
na :fase democrãtica ·em que vive o 
l3rasU é reclamado de todos nós o in
gente esfô:-ço no senti<io de conduzir 
a politlca brasileira a um ponto ideal 
e desejado pela felicidade de nossa 
pátria. 

Desta tribuna e na iÍnprensa do pais, 
tem sido agitada, repetidas vezes, a 
questão dos limites entre o E.-.pirito · 
Santo e Minas Ge.'"B.is. 

Sem pretender descer a discussões 
de caráter politiro, sem emprestar a 
essa minha atitude um divórcio dos 
meus postula.dos pa:-tidá.rios, entendo 
que é absolutamente necessário criar
se o clima verdadeiro para que a solu
ção do assunto, que está nas mãos do 
emlnente patricia que dirige a nação, 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

venha encontrar de todo o povo bra
sileiro o a;poio sincero que a justiça da 

· causa do Espirito Santo está a recla-
~r. -

Trasendo a debate esta· matéria na 
Assembléia· Nacional Constituinte, en
tendo cumprir um imperioso dever, 
qual o de colocar a nação brasileira a 
par de todos os pormenores desta ques
tão, no seu aspecto juridico, político 
e social. 

Sem me deter ne histórico do caso, 
posso :fixar o marco inicial com· o laudo 
proferido em 1914. 
·~e pronunciamento arbitral resul

tou de constantes entendimentos entre 
os Governos do Espirito. Santo e de 
Minas Gerais, os quais decidiram afi
nal, confiar a solução da pendência a 
uma cmnissão, c~la.udo, emitido em 
1914, definiu os limites entre as duas 
unidades :federativas; nos dois pontos 
controvertiõ.os, isto é, na parte ao nor
te e ao sul do Rio Doce que atraves
sa, longitudinalmente, Minas e Espí
rito Santo. 

Convem acentuar que, naquela épo-
. ca., a zona sul do Rio Doce era a que 

mais preocupava os litigantes, precisa
mente porque era a mais povoada e·· 
nela se chocavam os· maiores interês
ses. Isto não impediu que, desde logo, 
se determinasse como :ficariam divi
<iidos os dois Estados ao norte do Rio 
Doce. Neste ponto, foi o assunto as
sim resolvido pela Comissão ·Arb1tr!:l: 

"Ao norte do Rio Doce, pela 
linha de cumiadas da · Serra. do 
Souza ou dos Aymorés, preenchi
das por linhas retas as soluções de 
continuidade". 

o Espirito SantO, não se confor
mando com o · laudo, porque julgou 
u.Ztra petitc. qlia.nto à parte sul, des
prezando as reclamações dos interes
sados, para fixar uma linha arbitrá
ria, propôs, por intermédio do Con
selheiro Ruy Barbosa, perante o su
premo Tribt::nal Federal, ação recisó
rla da referida decisão. 
~ preciso lembrar, nêste .. instante, 

que o Espirito Santo, em face da de
ciaão relativamente à zona ao sul do 
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ruo Doce, perdeu grande parte de uma 
área do seu território que fôra por 
-êle i.D.teiramente poyoada e desenvol-
-vida. Apesar disso, fêz entrega da 
gleba ao Estado de Minas Gerais; 
-cumpriu a decisão do :laudo arbitral 
e, não ·se conformando com. a mes
ma., através do recurso juridico com

. patível, promoveu sua anulação pe
rante o Supremo Tribunal Federal. -

Esta demanda não chegou a ser jul
gada, apesar de· ajuizada naquela épo-
t:a •. 

O Sr. Coelho Rodrigues - ll: bom 
lembrar, nêste momento, que o emi
nente jurisconsulto Mendes Pimentel, 
nessa ocasião, ofereceu reconvenção. 
Quem oferece reconvenção não tem 
-confiança na decisão judiciária.. • 

O SR. EURICO SALES-:- O Dou
tor Mendes Pimentel foi realmente. 
o advogado ae Y.inas naquela questão. 

Prosseguindo 11. narrativa, pura e 
simples, ela questão, volto ao ponto 
em que a interrompi, para._ receber o 
esclarecedor aparte do nobre Repre
sentante, a fim de recapitular o que 
se passou na zona norte do Rio Do
-ce. 

com o desenvolvimento ela região, 
estabeleceram-se os primeiros êonfll
tos de interêsses, os quais os Gover
nos dos Estados foram procurando 
resolver por , entendimentos constan
tes, porém sempre inúteis. Firmaram
se alguns acordos, sendo um dêles no 
Govêmo do Dr. P'iorentino Avidos. 
Nenhum dêstes conseguiu dar o-re
sultado desejado, de modo que a zona 
permaneceu em estado de inquieta
ção que tanto reclamava. do patrio
tismo nacional solução adequada e 
prática. Foi quando, em 193.7, a Cons
tituição de 10 de novembro di..<:pôs, 
-patrioticamente. 

"Art. 1<!4 - Os Estados conti
nuarão na posse dos territórios em 
que atua.J:mente exercem sua Ju
risdição, ve<ia.das entre êles quals
.quer reivindicações terrttor'..aís. 

§ 1.0 - Ficam extintas, ainda que 
. em andamento ou pendentes de 
sentença no Supremo Tribunal 

Federal, ou em juizo arbitral, as 
questões de limites entre Esta
dos. 

§ 2.o - O Serviço Geográfico 
do Exército procederá às diligên
cias de reconhecimento e descri
ção dos limites até aqui sujeitos 
a dúvifu>.s ou llttgios, e fará as ne
cessárias demarcações." 

Era prêceito salutar, princípio que 
a tendia à fraterniclade brasileira e 
que deslocava, da ação direta e nem 
sempre razoável dos interessados, a 
solução do problema para. um órgão 
nitidamente nacional, integrante do 
Exército e, conseqüêntemente, com re
cursos capazes de clirinúr definitiva
mente êsses litígios e trazer a paz e 
tranquilidade à fanúlia brasileira. 

Dando cUIIIJ;lrimento ao dispositivo 
citado, o ML'listério da Guerra. baixou 
a seguinte nota, que tomou o núme
ro 494 e foi transcrita no inicio do 
laudo do Serviço Geográfico, que pas
so· a ler: 

"Em nota n.0 494, de 18 de se
tembro de 1940, do Sr. :Ministro de 
Estado dos . Negócios da Guerra, 
General de Dh•isão Eurico Gas
par Dutra, em cumprimento de or- . 
dem do Exmo. Sr. Presidente da 
República, Dr . Getúlio D=elles 
Vargas, foi de~rminado ao EstB;dO 
Maior do Exército que o Semço 
Geográ.J'ico e Histórico do Exér
cito designasse uma comissão de 
três oficiais engtnhe:ros d~ mesmo 
serviço para, ~m face elo q'lC d1s
_,;õe o art. 184 da Constitui':iO de 
10 óf. novembro de 1937, dirt;ni:r a 
c;uestão de lJ..'"ll.lt.es entrt os "E6•.a
dq, de Minas Gerais e do E;;pL.i.to 
Ssnto, proferindo um laudo arili
tral que defina a divisória ent:e 
os mesmos Estados e realizando, 
posteriormente, os .ti'abalh}~ C':lr
respo:ndentes de demarcação •· 

l::ste foi o ato do ll.finl.sté'io da Gue·
ra, c:_f'torrente d'l art. l84 C.a Const:t~i
ção. Era o enc-tmlnlo,mento par~. a 
solU!:áO ju...--ldica patriót;, a pres~rit.e. no· 
Pa.ctu Fundamental da país. 

F elo General Diretor do Serviço Gec
grá•'ic:> do Exército. foi ·-or3a:lizada a. 
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C,;.nis..~5.c, de a.cÔ:-do com a nota do 
S:. .Mlnistro ,a q'ml ·ficou •ntegrada 
dos seg-Jintes o!:c;:<iE: major Lmellln 
ce Csr7alho Caldas, .:najor Benjau,in 
Arcoverde de Albuquerque ~valcãnti 
e José Fortes Castelo Branco. 

:?elo Decreto-lei n.0 ~.202, c;ue cor
r-espondia a um código das Interven
torias, foram os Estados conclamados 
a apresen!ar suas reclamações ao Mi
nistério da JtlStiça, definindo sus.s pre
tensões e ·oferecendo a docUÍilentação 
necessária. Tanto o Estado db Espí
rito . Santo, como o de Minas Gerais 
entega"!am seus memoriais e as pro
vas dos direitos que susten-tavam. In~
talada a Comissão do Serviço Gt:ogrâ.
fíéo do Exército, os Estados foram con
Vidados a credenciar seus representan-· 
tes, a fim de acompanhar os traba...
lhos da mesma. O Estado de Minas 
Gerais indicou o Dr. Benedito Quill
tino dos Santos, engenheiro geógrafo e 
o Dr. Milton Cam"POs, advogado e hoje 
nosso eminente colega nesta Casa. 

O Estado do Espirito Santo se fez -
representar pelo Dr. Cícero de Mo
rais. 

Não faltaram documentos e alega
ções previamente apresentados pelos 
dois Estados à . referida. Comissào, 

. tanto que o laudo se refere· à queS-
:tão dizendo que, :de in!d.o, foram 
entregues à COI!lissã.o inúmeros do
cumentos encaminhados pelo Mi.IUS
tér:lo da Justiça. 

"Posteriormente, muitos e outros 
lhe foram apresentados pelos pró'
prios Estados, em diferentes épo
cas, até 7 de abril do ccri"ente ano, 
quando lhe chegou às mãos a prin
cipal documentação de Minas Ge
z:ais. Esses documentos compre
endem os memoriais ·em que os 
F.stados defendem seus pontos de 
vista, além de mapas e plantas 
de diferentes épocas e publicações 
diversas, estando todos devida
mente catalogados em anexos aos 
referidos memoríais." 

Era a i:nstalação de um tribunal ar
bitral, a que compareci.a!ll ·as partes, 
acudindo ao chamamento da lei, ofe
recendo documentação e. justificativas 
das suas reivindicações e, por outro 
lado, credenciando os defensores dos 

seus interêsses. Nada faltava, portan
to, àquel-e órgão, para o cumprimento 
de um tra-balho pe::1eito, sereno e 
justo; . 

O Sr. Coelho Rodrigues - Ain:ia a 
Comissão tinha. as atribuições neces
sá.'"ÍRS e .a competência da demarcação. 
A causa ficou portanto, desde logo 
definiitvamente resolvida. 

O SR. EURICO SALES ~ Perfei
tan..~nte. 

Assim sendo, a ess:1 Comissão cum
pria executar o preceito constitucional 
e a vontade de ambos os Estados, que 
se submeteram integralmente à deter-
minação legal. · 

Este é um ponto impOi!"tante, porque 
o estado que entendesse indevi-da. a. in

-tervenção do Serviço Geográfico do 
. Exército na soluÇão __ do litigi..Q... ou . que 

o julgasse incompetente para se ma
nifestar sôbre a. matéria, deveria, no 
momento em que foi cha.ma.do a cons
tituir êsse tribunal, alegar a matéria, 
por ser de natureza. prejudicial, e, con
segui:ntelpente sujeitá-la a. e=.e e 
decisão dos órgãos competentes. 

o ·Sr. Carlos Linãen.berg - Temos, 
em nosso ."dossier", vâ.rios ofícios do 
Governador de Minas, na é:Põe& ó ·se-=-
:nhor Benedito Vala.da.res, sem:pre 
apelando para· essa. Comissão do Ser
viço Geográfico do Exército. 

O SR. EURICO SALES - Agradeço 
o testemunho de V. Ex.". 
_Para. êste ponto, convoco a atenção 

da Assembléia e, conseqüentemente, 
da Nação: nenhum dos dois estados 
se insurgiu· contra. a. organlZaçia da
quele tribunal arbitral, na forma. do 
preceito da COnstituição. A êle Minas 
Gerais e Espírito Santo levaram os 
documentos relativos aos seus direit.Js; 
perante êle; ambos se representa.ral:l, 
assistirahl a todos os seus estuaos. 
viram-no lavrar suas conclusões, rece
beram. a. notícia dessas conclusões e 
nenhum dêles opôs a menor contes
tação a qualquer parte do tra.b.-Jho 
realizado. 

Cabe, "POrém, aqui um -eScm~imen
to: o Serviço ~co do Exfuoclto 
teve que dirimir a. questão no ter
reno. Como tive oportun!da.de de men
cionar, o laudo de 1914 estabelecia. o 
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limite pela. Serra dos Aimorés. Sus::i
tou-se, porém, ume. dúvida sõbre a lo
ca.lizltção exata dessa Serra: enquanto 
Minas entendia que ela ficava mais 
para. leste, mais para o mar, o Espí
rito Santo a situava mais para. oeste. 

. Cumpria, pois, definir precisamente, 
no terreno, onde estava. 'êste aciihnte. 

Esta, Senhores, a questão funda
mental, sujeita. à decisão do órgão do 
Serviço Grográfico do Exército. 

Ambos os estados descreviam a li
nha, segundo o laudo de 1914, de acôr
do com seus pontos de vista. Coube, 
então, ao Serviço Geográfico do Exér
citO proceder ao confronto e ao exa
me das. alegações, para emitir seu pa
recer. 

O Sr. Olinto Fonseca - O art. 184 
da Cori"stituição de 37 se refere ao 
laudo de 1914 e inclui a jurisdição. 
V•. Ex.a poderia fazer o obséquio de 
me informar á qual dos Estllhios per
tencia a juri.sdição - a Minas 011 ao 
Espirito Santo? 

O SR. "EURICO SALES - Von che
gar ai, mas não me apresso em res
ponder a V. Ex.8 para. não alterar a 
ordezn que estou seguindo. • 

O Sr. Olinto Fcmseca - Estou ou
vindo a oração de V. Ex. a com tõc!a ·a 
atenção e-aprêço, mas quero acentu:J.r 
que o ponto nevrálgico da questão está 
na jurisdição, que, a meu ver, cabia 
a Millaz. 

O Sr. Carlos Lindenberg- Fui PCl!
soalmente correr a região pleiteada 
pelo Espirito Santo e devo diser que 
lá não encontrei ·uma única autori
dade mineira desde Bo:n Jesus até São 
Ma teus. 

O Sr. Olir.to Fonseca - O orador, 
mesmo, no.início ce seu discurSo, disse 
que justamente o impulso da riqueza 
na região !oi que chamou para. el:J. a 
atenção de Minas Gerais e do E.:,--pi
rito Santo. Parecia que o Espirito 
Santo se desinteressava inteiramente 
pel:J. região. Os documentos .que Ml .... 
nas possui mostram que a jurisdição 
nessa região lhe pertencia. No liu
do de 1914 se determinava que à co
missão do Exército compet!!L exclusi
vamente a. delimit&ção e não a arbl
tra.gem, porquanto o sentido arbitral 
Pertencia à Côrte Suprema. 

.• O SR. EURICO SALES - Embora 
ezn minha oração ainda não tenba 
cl:lega.do a êsse ponto, quero respon
der o seguinte a V. Ex.8

: Para se de
finir precisamente a jurisdição, =
se-la de remontar ao laudo de :..914, 
para fixar· a divisa, isto é, ond~ se 
situava a Serra dos Aimorés. A ques
tão é que cada. Estad.o a localizava 
én pontos di!e:rentes. Se o laudo de
fini.a o limite pel:J. Seiii.'a dos Aimorés, 
competia. preliminarmente lo<ializá-la.. 
Em seguida, verificar sõbre que re
gião, a leste da Serra, Minas Gerais 
teria exercido sua jurisdição. Se não 
se definisse o ponto em que se situava 
a Serra dos Aimorés, seria impraticá
vel estabelecer a jurisdição. 

O Sr. Olinto Fonseca - Posso asse
gurar a V. Ex. que o ponto de vista 
de Minas Gerais é conduzir o assunto 
num sentido bem elevado. 

. , O SR. EURICO SALES - Nii.c es
tou procedendo de outro modo. · 

O Sr. Olinto Fonseca - Não anima 
o Govêrno mineiro a ní.enor animosi
dade para com o Esp!rito Santo. So
mos irmãos e reconhecemos que a ri
queza da região. é o resultado do es
iôrço patriótico· de ·Minas e do Es
pírito Santo. Com elevação, chegare
mos ao fim desta questão com honm 
para ambos os Estados. 

O Sr. Coelli.o Eod.rigues - Lastimo 
tenl:la de oferecer minhas restrições, 
porq-..le tenho telegramas da zona 
ocupada. pela. policia mineira . 

O SR. EURICO SALFS - Se os 
dois Estados, portanto porf!..avam em 
definir no terreno o que era a Serra 
dos Aimorés, cumpria preliminarmente 
ao Serviço Geográfico do EXército pro
nunciar-se a respeito. Sem isso não 
se saberia qual a jurisdição exercida 
por Minas além da 'Serra dos Aimcrés, 
acatando assim o preceito constitu
cionàl. 

Pois, bem, o Serviço Geográ!ico des
creve a linha pretendida por ~ 
Gerais, como sendo a Serra dos Aimc
rés e faz o seguinte ·comentário para 
rechaçar essa p;-etensão: 

...... "Os lances dessa linha., entr~ o 
alto do Cedro e o morro na Ja 
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cutlnga e entre o mono Oratório 
· e o alto da Vista Alegre, consti

tUirl.am soluções de continuidade 
da. serra erodia.da, da -ordem rcs- · 
pectivamente, de 40 e 60 quilôme
tros, compreelldendo extenso.s cha
padões entremeados por valf'.s e 
divisores. 

O alto da Vista Alegre, extremo 
ns última descontinuidade, fica à 
margem norte do Rio Mucuri, nas 
proXimidades da. vila. de Santa 
Clara, situada logo abaixo da cor
redeira de igUal nome por onde a 
tradição fazia passar a. scrr!t dos 

· Aii:norés". · 

A questão é esta. Uma serra pela sua. 
· própria definição geográfica não po-

.. deris. ser definida como desejava o Es
tado de :Minas Gerais, d~sde que ·en
tre duas elevações e:dstia. um chapa
dão de mais de cinqüenta quilômetros 

. o que, de modo geral, fêz repelir a lo
calização pretendida; = se:rra tem, 

· · ã.té sígnliicação comum equivalente a 
e 'uma. grande crista de galo, CO:tn ~t~va

. ç~ .Pé=:ne:ntes. Om, se en.tre uma 
elevação e outra existia chapadão de 
cinqüenta quilômetros, parece evidente. 

· como se afigurou ao ServiçO- Geográ
fico, que ali não estava a Serra dos 
Aimorés. · 

Continuando, cUz o comentário: 

"A linha divisória balizada pe
los acidentes naturais ora. descri-· 
tos, cortando vales, rios e serras e 
apresentando soluções de continUi
dsde tão exteDSa.S, .não de!Jne, cc
mo é etidente, uma serra real, 
com as =a.cterístl,cas essenc1ats 
dêsse acidente geogrâ.fico. Dessa 
maneira, õ.entro do conceito já es
tabelecido para a !Jnha divisória, 
só poderia ela prevalecer com:> 
limites e:1tre os dois Estados, caso 
niio existisse outra que ll:lelhor se 
ajustasse à realidade geográfica. 

A linha divisória descrita está 
assinzla.da :no esbôc;o geográfico 

· anexo. com a designação de "llnh:l. 
min-eira,. 

, . Tiveram, pois, de e.'tai!linar o que, 
: .rea.Im.ente era a serra, e, em face das 

alegações do memorial do ll:stado de 

Nililas Gerais, concl'!.liram que aquê
les acidentes geográficos apontados 

· absolutamente nã.o constituia.m a Ser
ra dos Aimorés, porque corts.vti rios 
e tinha entre duas elevsções o refe
rido planalto de- cinqüenta quilôme
tros. \ · 

o nobre colega Sr. Ollnto Fonseca, 
que conhece gl';ografia, sabe que essa 
noção repele tundamentalmente a de
finição de serra, e como o laudo de 
1914 tinha dito que o ll:nite era pela 
serra dos Aimorés ... 

o Sr. Carlos Linãenàerg Pela 
llnba de cllillisdll.. 

'-
0 SR. ETJP.ZCO SALLES ... era 

natural que o Serviço Geográfico só 
. pro..."Urasse definir onde era a serra 
dos · Aimorés . 

Estuda, então, a linha apresentada 
pelo :Espir1to santo, à. qual faz o se
guinte comentário: 

"Co:no se vê, ela segue a qne 
foi e5tal:re1-eclds.,segundo . o crité
rio de· 1800, ;l.té a serra dÕ.N'órte~
Da1. se desvia para NE, demons
trando o reconheclplento, por par
do Estado, da jurisdição de Minas 
Gerais, além de tal limite. 

Essa linha divisória está assi
nalada no esbôço anexo, com a 
'designação de "llnlla espll:ltosan
tense" .. 

J::sse, o trabalho elementar e.~ Ser
viço GeogTá.íico do Exército, porque o 
l~>udo defiriiu a divisão, ms.s os esta
dos discutiam qual sefi?., no terreno. 
êsse elemento e foi essa difinição que 
o .Se:·v.iço G>logxáfjco procurou esta
helec~=. 

· Conhecido isso, e julgada essa parte, 
))assou o Serviço à questão da juris
dição, procurando ver eill que parte 
do territóroo do Esp1r1to Santo, o Es
tado de Minas te..'ia exercido jurisdi
ção qt:e lhe garantis~e a Posse das lo
colidn.des por fôrça do a..'"tfgo 184 da 
Constituição, de vez que estava. cte
tin!da a serra a leste da Serra. Se
tia então Esp!rito Santo. Todavia, em 
!nce do J)rine1pio de respeito à juris
diçã.o mandruia. <~bserVar pela const1-
tuição de 37, ~ra natural, ló!;lco e ju
rídico que o S6rvl.ÇO .· Geogrã!lco 
t~rocurasse, nesse terreno já de!inl-

, do como sendo te:r:ritório esplrtto-
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santense, quais as zonas em que Mi
nas teria ·exercido innuência. 

.l'..i começa a segunda parte do lau
do. E para mostrar ao· nobre colega 
Sr. Olinto Fonseca; que ouve lllinha 
exposiçf.o atentamênte - o que muito 
me deSV!J:nece - como foi ·cuidadoso o 
Serviço Geográfico do E.>:ército, di
rei a maneira por que determinou a. 
jurisdição. Isso é ponto impo:r:tante, 
porque não há dúvida que, no entre
choque dos interêsses, ambos os es
tados recorreram a qualquer .elemen
to para p...--eservar sua jurisdição res
pectiva. Os estados disputavám o 
mesmo terreno, alegando os mesmos 
motives que favorecessem a jurisdição 
pretendida por ambos, motivos os 
mais variados, numa verdadeira de
manda possessória que, como V. Ex." 
sabe, se enche de documentos, ou
vem-se numerosas testemunhas ..• 

O Sr. Olinto For..seca - Escllll'eço 
a V. Ex." que não sou bacharel, mas 
mêdico. 

O SR.. EURICO SALES - Queira 
desculpar-me o nobre colega. Toda
via, a ma té..'"ia possessória interessa a 
todos,. não hé quen::. não tenha tido 
algum caso de posse, mormente quem 
reside no in~rior, onde existe g.;:ande 
exploração agricola. 

O Serviço Geográfico definiu 
o que era jurisdição. Rã um trecho 
assaz interessante, para compreender 
o patriotismo com que agiram os 
oficiais dêsse Serviço. 

. "No caso particular, como o oro 
analisado, de haver litigio de fron
teiras, não sendo definida nem co
nhecida a extensão do território 
lindeiro que, de direito caberá a. 
cada um dos contendores, o con
ceito de jurisdição, com referência 

· a êsse território, será restringido, 
forçosamente, por tal circunstância. 

A jurisdição que nêle se eiercer, 
se não ·foi permitida ou autorizada 
pór um co::J.vênio, terá sido imposta 
pela sua ocupação e, neste caso. es
tará int',.. ..mmente ligada à id~l3. 
de posse e será manifestada p{~a 

ação a'd.!nin.l.stre.t!va dl.I'eta, exe-
cida, no local, pelos agentes do 
govêrno ocupante: 

A comis:;j;.o é, assim conduzida a 
só reconhecer, .como caracterizan
C:.o o exer:::icio pleno de jurisdição, 
o:; atqs a.dministrativos realizados 
in loco''. 

Esses atos serão todos aquêles 
que caracteriZam a realização de 
um programa governamental, ex
tc:l.Sivo a essa região lindeira, co::o 
realiz::?.ções que beneficiam direta
mente a sua população,· tais como: 

· s. assistência policial, judielária, 
sanitária, ou escolar; a constru
ção de estradas ou de escolas, 
hospitais e outros ecllfícios públi
cos; as medições de terras e res
pectivas co::J.cessões; a instiuição 
de normas que orientem e prote
jam a economia regional; o esta
belecimento dos serviços, para pe
dir à população a justa rettib•;i
ção pelos beneficios que recebe." 

Dentro dê:;se critério a ComiSsão 
perquiriu a jurisdição de cada estado 
e posso assegurar a V. Ex;a, ilustre co
lega, que foi trabalho meticuloso, pa
ciente, de quem tem, realmente, no
ção da responsabilidade do manda~ 
que lhe íôra cometido. 

O Sr. Carlos Limlemberg - Essa Co
lllissão foi acompanhada por outras 
comissões de representantes, inclusi
ve :de. Espirito Santo, que estiveram 
no local. 

O SR.. EURICO SALES - Ambos os 
estados se nzer..m representar na 
Comissão e assistiram aos trabalhos, 
que não foram feitos e::n. sig'.Jo . 

?ara dar idéia do que foi a tarefa 
do Serviço Geográfico, no perquirir a 
jurispição de cada Estado, basta .que 
se leia o seguinte trecho das exten
sas razões do laudo, para decidir que 
Bar.reado cu C2jubi · era de Mínss 
Gerais. 

A definição da jurisdição não foi 
feita no P..Jo de Janeiro por pessoas 
que não estiveram no local, como al
guns que têm escrito nos jornais~ A 
Coll'..issão esteve lá, ouviu os moradores 
e chegou à conclusão de que Barreado 
devia pertencer a Minas Gerais, por
que sua jurisdição, por atos efetivos 
do Govêrno era anterior à do Espf
rito Santo. 
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Definindo outra parte dêsse terri
- . tório como de Minas Gerais, disse o 

Serviço Geográfico: 

"Os atos referentes aos primeiros 
documentos citados, caracterizam o 

· eicercicio da jurisdição, embora_ um 
tanto precàriamente, porquanto, 
como b:mefício, só asseguraram 
assistência policial à população 
désses logarejos. 

De qualquer maneira, é ind1s.:u
tivel a grande influência política 
e social que os municípios minei
ros mais próximos exerciam e -

exercem sõbre essa região alta do 
curso do Braço Sul do São Mateus". 

· D:Z o relatório, em tópico final: 
"A partir de 1939, no pequeno 

loga.rejo, que já se tornara campo 
de conflito jurisdi.dOllel, estabele
ceram-se ~ funcionários mi-

. neiros. Dessa forma, passou o 
Barreado a hospedar autoridades 

, de um e outro Estado litigante 
(fls. 279 e 283 do memorial es
piritossantense) . 

Os fatos descritos, devidamente 
docUID.e'D.tados, mini!;tram que é 
mui recente a ação governamental 
do Espirito Santo sObre essa. re
gião e qu_e ela :foi sempre exercida 
concomitantemente com a de Mi
nas Gerais, cujo govérno, sempre 
a.tento, nunca deixou de protestar. 

Dessa foi'IXUl., fic~u amplamente 
evidenciada. a prim arz:la da juris
dição mineira sôbre a região do 
Barreado ou Cajubi, a qua.l de
verá, em v'..rtude do art. 184 da 
ConstitU:ção Federal, !icar in
corparada. ao terrttório de Minas 
Gerads. ,, 

~ para éste detalhe c!o lsudo do 
Serviço Geográfico que desejo ('hamar 

· a. atenção da Cã.mam. A definição 
. desta jurisdição é a. mais completa, a 
ll:l8is minuciosa, a mais conscienciosa 
possível. - Lembremo-nos também de 
que essa tarefa foi acompanhada .pelos 
l'eJ)TeSentantes de M!rias e Espirito 

· Santo, que teriam, oonseqüentemente, 
em cada caso, oportunidades, razões, 
l!l()tivos para protestar contra qual
quer definição c;ue afetasse direitos 
dos ·estados que representavam. Nada 
disso se . passou. o serviço Geográfico 

n·? recebeu, durante o transcurso dos 
trabalhos, nenhum protesto, quer de 
Minas Gerais, quer do Espirito Santo. 

ASSim, depois de definir, nó terreno, 
a seira. dos Aimorés, e a zona a leste 
dêsse acidente geográfico, verificando 
aquelas em que Minas exercia influên
cia, e por isso, constitucionalmente, lhe 
pertenciam, o Serviço Geográfico fixou 
as seguintes ccnclusões, com que en
cerra seu trabalho: 

"Em vista dos estudos ora pro
cedidos, sõbre a questão de lim!tes 
entre os Estados de Minas Gerais 
e do Espirito SantO, chega-se as 
seguintes conclusões: 

1.0 A linha· divisória entre os dots-
Estados, ao norte do rio Dõce, 

. segue pela serra do Sousa e depois 
pela dos Aimorés, de que a pri
meira é um contraforte; 

2.0 A serra dos Aimorés é o di~ 
visar de águas entre as bacias dos 
rios Dõce e São Mateus; · 

3.0 O Estado de Minas Gerais 
exerceu até w---ae-novembro._de 
1938, jurisdição sõbre determinadas-·
partes da bacia do rio São Mateus, 
sõbre a bacia do rio Mucuri, na 
região lindeira com o Espirito San~ 
to, e nas cabeceira.s de alguns for
madores do braço norte do rio 
Itaúnas, cabendo~lhe, de acôrdo 
com o art. 184 da Constituição 
Federal, em vigor, o direito à posse 
dos respectivos territórios. 

Conforme essas conclusões, são 
pertencentes ao Estado do· Esp!rito 
Santo, os territórios situados a 
leste das serras do Sousa e dos Ai.; 
marés, abrangendo as bacias dos 
rios Mutum, Pancas, São José, São 

·Mateus e Itaúnas, ressalvados 
aquê!es que for'<~.m :reconhecidos 
como· de jurisdição de Minas Ge
rais, a· que deverão ser definitiva
mente incorporedos."· 

Com estas conclusõe&, féz o Serviço 
G;ográfico do Exército verdadeira.s 
plantas d:l. reg'..ão, que considero um 

· trabalho de demarcação, cabendo nes
te ponto um esclareclmento. 

Depois dos trabalhos realizados pelo 
Serviço Geográfico, que o foram no 
terreno, a d·!:m!U'caçi!.o 2loje se restrin
ge apenas a fixar os marcos nas 1!-
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Ilhas já determinadas. O trabalho de 
demarcação, assim, não tem o signi
ficado que lhe que:rem dar, quando a 
ComiSsão diz que o Servi~o fará. as 
necessárias demarcações, porqu-e, es
tabelecida a linha, verificada no ter
reno, hoje é só plantar os marcos pa.:ra 
o que não é indiSpensável a presença 
de um engenheiro g·eogrãfo, e muito 
menos de ofic!ais do Exército. Qual
quer auxiliar de turma é capaz de cra
var os marcos de acôrdo c= as linhas 
traçadas. 

Foi desta forma dirimida a longa 
questão de limites. 

Posteriormente ao laudo, depois de 
conhecida a linhs. divisória, houve os 
incidentes que têm provocado, por na
tural entend!mento diverso, algum mo
tejo da. Casa e motivo, até, de pilhé-
rias. · 

Realmente, não há intervenção sis
temática de fôrça armada. Não é 
êste precisam-ente um caso a que se 
chame . .invasão. A ocupação resulta 

· do seguinte: - e posso afirmá-lo, por
que, na; ocasião, exercia ·o cargo inte
rino de Secretário do Interior - Íla 
região não hã grandes povoados, po
pulação muito d-ensa, c!âades. Lá não 
há wn Rio de Janeiro. o que se cha
ma. povoado é uxn conjunto de três 
casas e uxn pequeno sitio. Nesse local 
tem o Estado do Espirito Santo um 
agente fiscal para cobrar Impostos. 
Há então alguns surtos, · partidos de 
autoridades subalternas de Minas Ge
rais, que tiram êsses elementos do lu
gar, expulsam-no, s.meaçam-no, ·e o 
funcloné.rio assim amedrontado sal do 
lugàr, ali se instalando o funcionâ.r:o 
Illineiro.. · 

Quando eu era Secretário da Educa
ção, instalei nessa região seis escolas. 

Tempos depois, recebi noticias de 
que as professôras tinham sido expul
sas das escolas. Aparecera no local um 
tenente da Policia Mineira, que int!
Illidara aquel.ab funcionárias, fazen
do-as sair do lugar, e instg,lando-se na 
sede do Município. Assim se fecharam 
essas escolas. · 

O Estado do Esp.irito Santo não rea
giu contra essas iniciativas, por duas 
razões multo !mportantes: o direito 

era seu, de vez que tais regiões esta
vam precisamente dentro da área de
limitada pela Serviço Geográfico, e, 
também, porque não queria, como não 
quer, derramamento de sangue. 

Assim, foi recuando, sempre na es
põctativa e hoje na certeza de que o 
Govêrno da República lhe fará justi
Ça, convencendo .os responsáveis pela 
orientação de Minas Gerais a respei
tar essa d!visória, a fim de que se es
tabeleça a "paz, a tranquilldad~ entre 
dois Estados que sempre se uniram e 
mantêm suas famflias indissoluve!men-

. te ligadas pelo parentesco e amizade. 

(Muito bem; muito bem. Palmas.) 
<O Sr. Carlos Linclemberg cede 

ao orador o tempo ele sua inscri
ção.) 

O SR. l?RESIDE:r.'"TE - Está. fin
da a hora da sessão vou levantá-Ia, 
designando para a de amanhã, a se-
guinte: · 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão única do 
requerimento n.0 60, de 1946, reque
rendo que o ?oder Executivo infor
me se foram tomadas pela Comissão 
de Marinha Mercante medidas proi
bitivas da majoração de fret.es, de 
gêneros alimentícios. 

Discussão - única do requerimento 
n.0 48, de 1946, solicitando informa.
ões ao Poder Executivo sôbre a. apli
caçãQ do art. 19 do Decreto-lei que 
instituiu o Fundo Nacional de Prote
ção à Infância e bem assim sôbre os 
dispositivos da Constituição de 1!334, 
referentes ao assunto. 

Discussão única. do requerimento 
n.0 22, de 1946, sollcitando informa
ões ab Poder Executivo, por intermé
dio do MlnisV.rio da Justiça e Negó
cios Interiores, sôbre · pagamento de 
gratwca.ções a juizes eleitorats nos 
Estados e aos preparadores das elel
ções de 2 de .De'rembro último. 

Disoussão do requerimento n.0 40, 
de 1946, pedindo se consigne em ata. 
voto de regozijo pela chegada d-o pri
meiro trem conduzindo minérios, !!
Volta Redonda.· · 

Discussão única . do requerimento 
n.o 30, de 1946, solicitando ao Poder 
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Executivo informações sõbre o an
damento das realizaões empreendidas 
em Alagoas pela Companhia Hidroe
létrica. do São Francisco, autorizada 

· a organizar-se pelo Decreto-lei núme
ro 8.031, de 1945. 
~ussão única do requerimento 

n.0 44, de 19~. solicitando sejam en
caminhadas ao Poder Executivo su
gestões sõbre medidas a serem toma
das para debelação da crise econômi
ca. 

Discussão única do requerimento 
IÍ.0 62, de 1946, solicitandc informa
ções ao Poder Executivo sôbre as me
didas tomadas ou a serem tomadas 
com relação ao problema dos nossos 
transportes marftimos. 

Discussão única do requerimento 
n.0 21, de 1946, solicitando que a· 
Mesa da Assembléia oficie ao Pre
feito do Distrito Federal, solicitando 
suas providências. junto à adminis
tração da Companbia Llght and 
Power, a fim de que sejam tomadas 
várias medidas que beneficiem o ser
Viço de transporte de passageiros de 
bondes. 

Discussão . única do requerimento 
n.0 63, de 1946, .requerendo seja su
gerido, pela Mesa ela .Assembléia ao 
Poder Executivo, o estudo e constru
ção 'de ãuas pontes sôbre o rio S!!.o 

· Francisco; uma ligando Juazeiro, no 
Estado da Bahia, a Petrolina, em 
Pernambuco; e outra, neste último 
Estado, em Jatinã. 

Dls:cussão única do requerimento 
n.0 46, de 1946, solicitando medidas 
db Poder Executivo tendentes a mo
bilizar todos os recursos e meios· de 
t:-ansporte disponiveis nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catar'.na 
e Paraná, para dar vasáo ao escoe.
mento da saf..'"S. do. milho; e conces
são de prioridade para o transpor-

. te de cereais das zonas· produtoras 
~os centros consumidores. 

·Discussão única do requerimento 
n.0 42, de 1946, pedindo a interfe
rência da Assembléia Constituinte 
junto R() Poder Executivo para que 

. seja considerado válido para os pró-

' . 

. - :dmos pleitos estadUais e mun1cipa!i 
o alistamento voluntário sob o qual 
Se realizaram as eleições de 2 de De-
zembro. · · 

Discussão única ·do requerimento 
n.0 69, de 1946, solicitll.ndo ao Poder 
Executivo a revogação do decreto que 
prorroga, por mais um ano, o man
dato das .atuais diretorias das entt
dades sindicais. 

Discussão única. do requerimento 
n.0 73, de 1S46, solicitando· ao Poder 
Executivo informações por intermé
dio do Instituto Naclo!l3l do Alcool 
e do Açúcar, qual o "stock" de açú
car existente nas usinas produtoras 
e no comércio encarregado da distri
buição. 

Discussão única do requerimento 
n.0 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a remessa, à Assembléia. 
do extrato da. conta corrente do GO
vêmo Federal· no· Banco .. do Brasil, 
relativa ao financiamento especial dG 
algodão, no perfqdo de 7 de Outu
bro de 1944 até a presente data, bem 
como do processo n.0 183-45, _da Co
missão de Financiamento da Produ
ção. 

Discussão única do requerimento· 
n.O 74, de 1946, solicitando ao Poder 
EXel::1ltl.-vG-infoJ:Ill8.çôes sôbre e, des
pesa realizada ceiii ·aencampação--~
Estrada de Ferro Vitória a Wnas; 
sôbre a constituição ·do capital · da 
Companhia Vale do Rio Doce, quàl 
a parte subscrita pelo Govêrno, qual 
a subsCrita pelas autarquias e pelo 
público; sôbre a formação da Com
panhia, seu funcionamento, · estad!> 
atual dos serviços, etc., etc.· • 

Discussão única do requerimento 
n.0 79, de 194S, solicitando seja no
meada, pela Mesa · da Assembléia 
Constituinte, uma Comissão Espe
cial, destinada a proceder a lllil exa
·n:.e em vários casos, cujo esclareci
mento é de interêsse ela Nação. 

Disc-ussão única da indicação núme
ro 9-A, de 1946, sugerindo que se 
represente ao Poder Executivo, no 
sentido de serem propostas medidas 
urgentes de ordem econômica. 

DiscUssão única da indicação núme
ro 32-A, de 1946, sugerindo· ao J?oder 
Executivo medidas a sere:n tomadas, 
com urgência, para desobstrução dos 
canais que ligam as lagoas "Norte" ·e 
"Manguabs.", no Estado· de Alagoas, 
inclusive a assinatura de um acô.""do 
entre os Governos da União e do 
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Estado, para c.,.ecução e conse.....-ação 
das obras. 
. Di~ussão única da Indicação núme

ro 29-A, de 1946, que propõe seja desa
provado pela Assembléia Constituinte 
ó at<> do Pode:- Executivo baixan-do 
um Decreto-lei contra o direito de 
greve; e sejam pedidas informações 
sôbre os mctivos da presença dos 
agentes da Ordem Política e Social 
=s assembléias dos Sindicatos. 
D~ussão única da Indicação núme

ro 37-A, çie 1946, que indica seja su
gerida ao Poder Executivo a transfe
rência do· acêrvo de "A Noite" para o 
Instituto Nacional do Livro, e aboli-· 
ção imediata dos impostos que gravam 
a imlX!rtação do livro estrangeiro. 

Discussão única ãa Indicação núme
ro 44-A, de 1946, suga."indo ao Poder 
Executivo providências para pagamen
to imediato de indenizações devidas às 
famllias das vitimas· do desaske ferro
viário, ocorrido em Sergipe no. dia 18 
de março p .. p. 
. Discussão única do Requerim;;nto 
n. 0 71, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, com a· má-. 
xl.ma. urgência, sôbre as despesas re:~
lizadas até agora pelo Instituto Na-

-cional do Sal- com o pessoal e a· ins
talação- do seu escritório, inclusive da 
Diretori~ da· fábrica da C9:npanhia 
Nacional de Alcalis, no Est..a-do do Rio. 

Di~ussão única do Requerimento 
n.• 20, de 1946, solicitando a interfe
rência da Mesa da Assembléia junto 
~ Mlnistério da Viação e Obras Pú
blicas, por melo de ofõcio, sugerindo 
seja notificada a Leopoldina Railwa,·, 
encarecendo-se a necessidade de ele
trificação de sua fe.."Tovla, com a po3sf
vel urgência. • 

Discussão única. do Requerimeuto 
n.• 66, de 1946, que solicita. ao Pooer 
Executivo informações sõbre o mon
tante das isenções de direitos adua
neiros concedidos entre março de 1!!38 
e ,outubro de 1945, inclusive as que 
o !oram baseadas no art. 107, ·do De· 
ereto-lei n.0 300, de 24 de fevel'd."C 
de 1938. 
~ussáo única do Requerimento 

n.• 91, de 1946, solicitando sej:l in
formado pelo Poder Executivo o anda-

mente da construção da Estr2.da de 
Ferro.Mosso,ó; o material de c;.ue esta 
diepõe; despesas com seus funci~nários 
e operários; se o Govêrno tem rece
bido reclamações ccnt;:-a a sua adm!
mEtração. . 

Dis-cussão única da Indicaçãc núme
ro 36-A, de 1946, :pedindo seja sugeri
da :pela Assembléia Constituinte ao Po
der Executivo a necessidade urgente-da 
criação da cal.:!eira de Tisiologia, nas 
Fsculdades de Medicina do :pa.is. 

Levanta-se a sessão, às 18 horas. 

Deixa.ram de comparecer 53 Se
nhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Cosme Ferreira. 

Maranhão: 

Vitorino Freire. 
Afonso Matos. 

Ceará: 

Frota Gentil. 
Almeida Monte. 
Osva.ldo Studart. 

Paraíba: 

Jandui Carneiro. 
Samuel Duarte. 

Perna.mbuco: 

Jarbas Maranhão. 

Alagoas: 

Lauro Montenegro. 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 

Eúilá.:p!o de Queirós. 

E. Santo: 

Henrique de Novais. 

Rio de- Janeiro: 

Pereira Pinto. 

Minas Gerais: 

Levindo · Coelho. 
Juscelino Kubitschek. 
~sues Seabra. 
Pedro Dutra. 
Jasé Alkmlm, 



Augusto Viegas. 
Rodrigues Pereira. 
Celso Machado. 
Milton Prates. 

São Paulo: 

César Costa. 
· Martins Filho. 

Horácio La.fer. 
Joiio Abdnla. 
Alves Palma. 
Honório Monteiro.· 

Paraná: 

·Roberto Glasser. 

Santa Catarina: 

Aderbal Silva. 
Alta.miro Guimarães. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Domeles. 
Gllcério Alves. 

Uniã() Democrática. Nacional 

Ceará:· 

Alencar Araripe. 

Paraiba: 

'Adalberto Ribeiro. 

Sergipe: 

• Heribaldo Vieira. 
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Bahia: 

Clemente Mariani. 
Alberico Fraga.. 
Nestor .Duarte. 

São Paulo: 

Romeu Lourenção. 
Plinio Barreto. 

Partido Traballifsta Brasileiro 

Distrito Federal: 

Gurgel do Amaral. 

Minas Gerais: 

Leri Santos. 

São Paulo: 

Hugo Borghi. 
~ . ....._ . 
Partido Rep!Lblictmo · 

São Paulo: 

Altino Arantes. 

Partido PopuW.r Sinãic!aista. 

Ceará.: 

Olavo Oliveira. 
J oão-..A.deodato_ •.. 

Baria: 

Teódulo Albuquerque. 

Partido Democrático CrW.Jio 

São Paulo: 

Manuel Vftor. 



62." Sessão, em 14 de Ma:o de 1946 
Presidêncfa dos Senhores Melo Viana, Presid.ente, Otávio Mangabeira, 1. o 

Vice-Presidente e Hugo Carneiro, 1. 0 Suplente de Secretário . 

.As . 14 hor!l$ comparecem os Se
nhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Castelo Branco. 
E:>1go Carneiro. 

Pará: 

.Alvaro Adolfo. 
Nélson Parijós. 
João Botelho. 

:Maranhão: 

Crepori Frs.nco. 

Pia.ui: 

Sigefredo .Pacheco. 

Rio Grande do Norte: 

Dioclécio Duarte. 
José Varela. 
Va.lfredo Gurgel. 
"Mata Neto. 

Parafba: 

Samuel Duarte. 

Pernambuco: 

Oscar Carneiro. 

:ãlagoas: 

Góis Monteiro. 
Medeiros Neto. 

Sergipe: 

Leite Neto. 
· . Graco Cll.rdoso. 

Espirito Santo: 

Ari Viana. 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sales. 
Vieira de Rezende. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 

jonas Correia. 
·José Romero. 
· Rio de Janeiro: 
Carlos Pinto. 
Heitor Collet. 
Bastos Tavares. 
Acúrcio Tõrres. 

Minas Gerais: 

Melo Viana. 
Bias Fortes. 
Duque de Mesquita. 
Isra"l Pinbeiro. 
Cristiano Machado. 
Wellington Brandão. 
Alfredo Sá. · 

Goiãs: 

Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
Diogenes Magalhães 
J oã.o d 'Abreu. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 

Argemiro Fialho. 
Martiniano Aralíjo. 

"Paraná: 

Lauro Lopes. 
Gomi Júnior. 
santa Catarina: 



O:::l:mdo Brasil. 
Roberto -Gr~sembache::.-. 

Rio Grande do Sul: 

E=nesto Domeles. 
Dariel Faraco. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicério Alves. 
Nicclau Vergueiro. 
~1éré)o ~eixeira. 
Herofilo Azambuja. 

União Democrát#ca Nacicmal 

Amazonas: 

Severiano Nunes. 

Paraná.: · 

Epfiogo Campos. 

Pia ui: 

Matias Olímpio. 
José Cândido. 
Antônio Correia. 

Ceará: 

Fernandes Távora. 
Egbe:rt.o "EW<irt~es. 

Paraiba: 

Vergniaud Wanderley. 
João Agripino." · 
Plinio Lemos. · 

Sergipe: 

Leandro Maciel. 

Bahia: 

João Mendes. 

Espírito Santo: 

Luis Cláudio. 

Distrito Federal: 

Jurandir Pires. 

Minas Gerais: 

Lopes Cançado. 

- . Goiás: 

Domingos Velasco. 
Jales Machado. 

Mato Grosso: 

·· Dolor de Andrade. 

-56-

Paraná: 

E=asto Gaertner. 

Rio Grande do Sul: 

Flôres da Cunha. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Di..strito Federal: 
Benjamin Farah. 

São Paulo: 

Eusébio Rocha. 

Partido .Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 

Bahia: 
Carlos Marighéla., 

Distrito Federal.: 

Carlos Prestes. 
João .1\..nia.zonas. 
Batista Neto. 

Rio de J anel.! o~ 

Alcides Sabença. 
-~-São Paulo·: ... ·-

Osvaldo Pacheco. 
. Jorge Amado. 

Partido Republicano 

Sergipe: 

Amando Fontes. 

Minas Gerais: 

Jaci Figueiredo. 
Felipe Balbl. 

Paraná.: 

Munhoz da Rocha. 

Partido PopuJQ.r Sindicalista 

Ceará: 

Stênio Gomes. 

Partido Democra:ta Cristão 

Pernambuco: 

Arruda Cã.tnara. 
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Parf:õ.do Republicano hogressi.Sta 

São Paulo: 

Campos Vergal. 

Ó SR. PRESIDENTE- Achando
. se presentes !JC Senhores Representan

tes, declaro aberta a sessão. 
Passa-se à leitura da ata da ses

são anterior. 
O SR. HUGO CARNEIRO (l.n Su

plente servindo como 2.0 Secretá
rio) procede à leitura da ata.. 

O SR. PRESIDENTE - Em discus
são a ata. 

Não havendo quem peça. a. palavra 
sõbre a a ta, encerro a sua. discus
são e vou submetê-la. a votos. (Pau
sa.> 

Está aprovada. 

Passa-se à leitura dio expedien
te. 

O SR .. LAURO LOPES - (2.' Se
cretário servindo como 1. 0 ) procede 
à leitura do seguinte · 

EXPEDIENTE 

':(elegrama.s: 

Da. íamilia do. Ministro Edmundo 
da Veiga, agradecendo a.s homena
gens prestadas à sua mexxioria. - In-
teirado. · 

Oficios: 

Do Sr. Ministro da Fezenda, 
transmitindo as informações pedidas 
nos Requerimentos ns. 36, 76 e 89, de 
1946, de autoria dos Srs. Café Filho e 
Aluisio Alves. - Aos requerentes. 

Do Sr. Ministro da. Agricultura, in
terino, transmitindo informações so
licitadas no Re<;uerimento n. 0 18, de 
1946, de autoria dos Srs. · Campos 
Vergal e café Filho. - Aos reque-
rentes. · 

•. REQUEI!IMENTO N.0 133, DE 1945 

Requer ao Poder Executivo in
formações sõbre a Compa.nhia 
Ford S. A. do Tapajós, no Estado 
do Pará; seus balanços; os moti
vos de S<.Lc. liqüidação; motivos da 
preferência do Govêmo pare. sua 
er..campa.çêZo simbólicc; entrega. ou 

não dos seus liz:ros e documentos 
ao GO'Vi!rnO. 

Requeiro que s-ejam S'J!ic!tadas do 
Poder Executivo, ouvida a Assembléia, 
as ;monnações seguintes: 

1 - A Companhia Ford S. A. do 
Tapajós, Estado do Pará, publico·~ 
alguma vez seus balanços em obediên
cia ao disposto na. lei reguladora. das 
Sociedades p6r Ações ? 

2 - Que motivos alegou a Compa
nhia para proceder à sua própria li
qüida.ção? 

3 - Por que o Govêrno prefer:.u a 
encampação simbólica da Companhia., 
ocultando a situação financeira da 
mesma ? Os livros · e documentos re- . 
lati vos ao funcionamento da· Compa
nhia foram entragues ao Govêrno ? 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 
1945. - Café Filho. 

- A imprimir. 

P.EQU""UMEN::O N.0 134, DE 1946 

Solicita. ao Poder E:z:ecutit>o in
formações r!.etalhadas das d.espêsas 
realizadas pelo Govêrno do Estado 
de llf"inas Gerais com ·o Pálace 
Hotel de Poços de Caldas e o sll".J. 
Cassino; com as Terma.s ·Antônio 
Carlos; com a hospedagem dos Se
nhores Getúlio Va~gas 'f! Benedito 
Valaàar.es e = respectivas co
mitivas naqu.êle Hotel; com o 
Cassino de PampuUw.; obras de 
.Ara:z:á, etc .. etc. 

Requeiro, por intermédio da. Mesa 
da Assembléia Constituinte, que o Se
nhor Interventor Federal no Estado 
de Minas Gerais informe :oelo M:nis
tério da Justiç::., em carâter urgente. 
o seguinte: 

1 - Os têrmos do contrato de ar
rendamento do Cassino Pálace Hotel 
de Poços de Caldas feito entre o Es
tado de Minas e o Sr. Manuel Vis
conti. 

2 - Em que dat!l. foram recolhidas 
as verbas provenientes do arrenda
mento referido, ao Tesouro de :Minas, 
bem como o seu montante. 

3 - Os têrmos do contrato de ar
rendamento do Cassino Pál::ce Hotel 
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de. ·Poços de Caldas feito entre o Es
tado de Minas e o Sr. Alberto Qua
tr'..ni Blanchi. 

4 - Em que data foram recolhidas 
ao Tesouro de Minas as verbas p-ro- . 
venientes dêsse arrendamento, bem 
como o seu montante. 

5 - Relação dos contratos de ar
rendamento ou locação da.s lojas e 
outras dependências do Pálace Hotel 
a diversos e as lmportàl:iclas pagas ao 
Estado de Minas por êsses arrenda
mentos. 

6 - Quanto o Estado gastou para 
mobiliar o Pálace Hotel de Poços de 
Caldas e o Cassino. Relação detalha
da dos preços, unidade por unidade, 
e qual a firma fornecedora de tais 
mobiliários. 

7 - Relação detalhada. da. receita e 
despêsa do Pálace Hotel de Poços de 
Caldas, desde o d1a em que passou a 
ser explorado pelo Estado até a pre
sente da.ta. 

8 - Relação detalhada. C.a receita. e 
despêsa das Termas Antônio Carlos 
de PoÇos de Caldas, acompanhada da 
rzlação do .pessoal empregado nesse 
serviço e dos respectivos ordenados. 

9 - Em que da.ta. foram recolhidos 
ao Tesouro de. Estado os saldos apre
sentados pelas Termas AntOnio Ca:rlos, 
bem como o montante dêsse ·saldo. 

10 - Quanto dispendeu o Estado de 
Minas nas hospedagens do Sr. Getú
lio Vargas e co:nitiva, bem como na.'i 
do Sl". Benedicto Valla.da.res e comi
tiva, quando das s':!!!S esun•a-s em 
Poços de Caldas. 

11 - Por que verba foram pagas 
tais despêsas~ 

12 - Relação d•etalhada. de todas 
as contas pagas pelo Estado, pelas 
T=as Al!tônio Carlos e pela Pre
feitura de Poços de Caldas ao Pálace 
Hotel durante todo o tempo em que o 
Estado esteve sob a adm!nistração do 
Sr. Benedito Valadares. 

13 - Qual o custo total das obras 
de Araxá, especificando-se o custo do 
Cassino, do Hotel e das Termas. 

14 - Qual foi a f!ima. fornecedora 
do mobiliário do Cassino . e demais· 
obras da Pampulha e quanto custou. 

15 - Qual foi a firma fornecedora 

• 
do mobiDá.rio das Termas, Hotel e 
Cassino de Araxá e qual o preço to
tal dêsse moblllárlo. 

16 - Se bouve concorrência para o 
fornecimento dêsses moJ)lliários; que . 
espécie de concorrênc!il. e quais as fir
mas que concorreram. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 
,1946. - Licurgo Leite. 
-A imprimir. 

O SR. PRESIDENTE: -Está fin
da a. leitura. do expediente. 

Tem a. palavra. o Senhor"Dãrio Car
doso, primeiro orador inscrito. 

O SR. DARIO CARDOSO - (Lé 
o seguinte discurso> : - Sr. Presi
dente e srs. Representantes:-..-

Venho à tribuna para. debater uma 
questão já aqui ventilada por insig
nes representantes e que, sôbre cons
tituir matéria · estritamente constitu~ 
cional, é de ·relevantissimo interêsse 
para o Pais. Tão importante é, que o 
ilUstre brasileiro, Sr. Xs.Vier de 011-
veira;--abo~n~o-a., na. Constituinte 
de 193~, taxoü=â.-âe questão ..lias. ques
tões. Refiro-me, Sr. Presidente, à 1iDJ;;-· 
gração. 

Quando em seu primeiro discurso sO
bre o assunto, nesta Casa, o eminente 
Sr. Aureliano Leite, digno represen
tante ele São Paulo, a. cuja inteligên
cia rendo o preito sincero de mlnha 
admiração, advogou a imigração am
pla e irrestrita, coloquei-me, nesse par
ticular, em posição antagónica à de 
S. Ex.", tendo tido a honra de diri
gir-lhe aig~ s.par-..,es tendentes ~ de
monstrar a. necessidade da seleção . 
das correntes imigratórias que hajam 
d~ ser encaminhadas para. o Brasil e 
da restrição que deve ser oPc>sta. à. en
trada. de estrangeiros, principalmen
te os de det~rminadas origens, ccmo 
medida. de de!eza nacional. 

Tive o prazer de observar que mu1-
to5, senão a maioria dos represeJ:ttan
tes presentes, eram. do mesmo sentir e, 
ainda mais, de ver o meu nome re
ferido pelo nobre e ilustre constitu
inte, Sr. Miguel Couto Filho, deposi
tário do imenso património moral e 
intelectual que lhe herdou o seu ve
nerando genitor, o professor Miguel 
Couto, de inolvidável memória., cuja 
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vida !oi = sucessão de preciosos 
serviços prestados ao Brasil e de cuja 
passagem por clSta Casa restam traços 
de tão intensa lUlllinosida'Cie que ja.
~ se apagarão. 

Nos discursos que aqui proferiu sô
bre o assunto que me traz à. tribuna, 
não se sabe o que mais admirar: se 
o acendrado amor à Pátria que res
swnbra de cada uma de suas belissi
mas orações, ou o sa,ber profundo re
velado a. ca-da passo. 

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex.• é 
muito amável, e <lU aqui estou todo 
ouvidos, no sentido de prestar-lhe a 
maior atenção. 

O SR. D.ARIO CARDOSO - Nada 
mais fiz do que justiça. a. V. Ex. a. 

"Meditando, Sr. Presidente, sôbre 
a importância desse assunto e sôbre 
as conseqüências verdadeiramente ca
tastróficas que nos poderão advir da 
aceitação irrefletida e mal orientada· 
de estrangeiros de qualquer origem, 
julguei de meu dever versa-lo neste 
plenário, quando mais não seja ao 
menos para deixar definido nos anais 
de nossos tra:balhos o meu ponto de 
vista a respeito do mesmo, dado. que 
represento aqui - com a máxima 
honra para. mim - numerosos brasi
leiros do rincão mais centJ"a.l da Pá
tria e que serão, ao certo, dos maio
res prejudicados com a introdução 

- · franca e ilimitada de allenigenas fron
teiras a dentro. 

A questão imigratória, de msrcada 
influência nos destinos do Brasil, 
c.omo país novo, que apresenta gran
des claros demográficos, e, ·portanto, 
país fatalmente de imigração, possui
dor, além disso, de uma raça ainda 
em período de tonnação, e encontran
do-se, por tudo isso, em estado de 
grande vulnerabilidade aos apetites 
expansionistas dos outros povos, ê 
muito complexa. e delicada, não de
vendo ser encarada unilateralmente 
com a preocupação exclusiva do preen
chimento dos nossos grandes vaeios 
populacionais. 

A fim de que, por amor desta preo
cupação, não se prejudique. a nossa 
formação racial, nem se ponha em 
perigo a nossa soberania, torna-se de 
m•ster examinar o problema medita-

damente e por todos os seus aspectos. 
O Sr. Aureliano Leite - Tôdas es

tas considerações podem s~r tratadas 
em lei orgã,nica ou lei comum, que 
ponha o assunto no Brasil. 

O SR. DARIO CARDOSO - Mas 
acho pref-erivel que a Carta Magna 
trace as linhas mestras da questão. 

O Sr. Aureliano Leite - Seria in
teressante, mas, se não o fizer, rele
gue-se isto para uma lei comum ou 
ordinária, ou mesmo lei orgânica. 

O SR. DARIO CARDOSO - A in
trodução de massas de imigrantes, sem 
o preparo prêvlo para recebê-los, po
derá ser altamente prejudicial aos 
interêss-es nacionais. 

Antes de recebermos os estrangeiros, 
devemos proceder ao planejamento da. 
imigração, dividindo-se, para tanto, o· 
pais em regiões, com o levantam-ento 
de suas condições mecológicas, princi
palmente no que concern!r ao clima, 
fertilidade do sólo, salubridade, pos
sibilidades econômicas - do ponto de 
vista das indústrias ou atividades que 
d·;vam ser desenvolvidas nas mesmas 
- e ao número de imigrantes que 
cada uma possa comportar. 

o ingresso de elementos estranhos, 
sem a precedência das cautelas reco
mendáveis, poderá t-er grande reper
cussão no selo do pais, max!mé nos. 
per!odos de inquietaça~ social. oriun
dos da~ dificuldades de vida, como o 
que atualmente atravessamos, pois tais 
elementos, batidos por sofrimentos de 
tóda a casta, não encontrando no 
novo ltaàitat m-eto favorável, nem tra
balho afeiçoado aos ~eus pendores e 
aptidões, entrarão a integrar a coorte 
dos desajustados, concorrendo, dess'ar
te, para agravru- a nossa sltuação. eco
nômico-social, já. de si nada lison
jeira. 

Incid-:m em êrro, e êrro papável os 
que, impressionados com a nossa vas
ta extensão territorial e grande defi
ciência populacional, desconhecendo 
as condiÇões das diferentes regiões, e 
não se preocupando com o seu estudo, 
vivem 'll precon!zar o . imediato enca
minhamento para o nosso interior de, 
milhões de estrangeiros, como medl-
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.ca~o heróica de salvação nacional, 
esquecidos de que, bastas vêz.es, mor- . 
Te o doente da curá. Os que assim 
pensam e propugnam a teoria imigra-

. cionista ampla e llimitada, oiV:dam 
.que o povoamento, por si só, nada re-_ 
.solve, airavandc até, não raro, as cri
ses que acometiem !lS nações. 

O Sr. Leopoldo Peres - Precisamos, 
.·sem dúvida, preencher os nossos vazios 
-demogTificos, mas, ·como observa o 
orador, sem comprometer a nossa so
berimia, cs destinos elo povo e da na-

. ·ção. · 
O Sr. AureZiar..o Leite - Esta é 

-questão primári:l.. Nl;nguéin pensa em 
-resolv<:r · o. prolllema da i.m!gração de 
maneira dife!'ente. 
. O Sr. Leopo!ào Peres - E' o ponto 

-de maior relevância, no caso. 

O SR. DARIO CA..~DOSO -Não 
.hã dúvida. 

. Longe -Estou de negar a cohveniên· 
~Cia e mesmo a n.ecessidade da. entra
-da de a.lienigenzs no Brasil. o que 
profllgo e condeno é o exagero. e · a 
.dispensa da seleção dos imigranties. 

- _ Precisamos, não há dúvida, cuidar 
·do povoamento de nosso sõlo, isto·, 

·porém, 'deve ser feito sem expôr a pe
·t;tgo a . nossa .existência como nação 
livre e soberana. . 

O Sr. Aureliana Leite - Se não 
-llovoarmos o .. Brasil, não poder~mos 
~onservá-Io pêlos séculos afora. 

O SR. DA!UO CARDOSO 
·v. Ex."' tem razão, em parte. 

O Sr. Leopolào Perez - Eu acres
-centarei: povoarmos o Brasil, co.n
;servando-o para os brasileiros. 

O SR. DARIO CAFDOSO 
:..Bá muito que fazer antes de ti!'ar 
completamente os fechos às nossas 
·.PQ!'tas. Em primeiro lugar, temos 
que P€= na valorização do nosso 
homem e principalmente na do nosso 
tão caluniado e desprezado sertanejo, 

·que. é, antes de tudo, um fo."'te, na 
expressão feliz d-e Euclides da 

·Cunha. 

~oalha-~ aos quatro ventos, 
· nêsse incorrigível In:lU vezo de de
preciar o que é nosso, que o br:~.

..sfleiro é indolente, preguiçoso e in-

capaz. Como bem escreveu Castro 
Barr~to. em um de seus livros, "só 
afirma tal coisa quem é tão igno
rante, que tendo sob os olhos um 
desgraçado compatriota, analfabeto, 
vermina.do, sub-alimentado, aib!lllido
nado dentro de uma miserável pa
lhoça sõbre a te..""a. encharcada, con
funde essa miséria e êsse abandono 
com preguiça". Sem embargo disso, 
admirável é a capacidad~ do serta.
nejo brasileiro, que, desnutrido, · mi
nado pelo impaludismo e pelos pa
rasitas, picado pelo barbeiro, aban
C.onado, desprovido e desconhecedor 
dos meios de · defesa de sua saúde, 
ainda realiza tarefas que muitos es
trangeiros higidos e bem alimentados 
nãc serão capazes ~bo . 

Vem. a pêlo reproduzir aqui um 
excerto de trabalho do autor há 
pouco citado, o qual reza dêste téor: 
- "Alguém. que tenha Visto o Bra
sil, que tenha .realmente observado 
o brasileiro derrubando a noresta, 
com tôda a sua ag::essiVida.de, como 
no preparo da. civilização paulista. ou 
no vale <lo-Ri~~._ vingando a· pé 
as formidáveis distâncias-do- ·sertão,---
remancio centenas· de léguas no Ama
zonas ou no .Araguaia, atolado nos . 
brejos dos. canaviais de Pernambuco, 
ou, encourado, vencendo . a natureza 
terrível das caatingas, · plantando 
oceanos de café, de cana, de algo
dão; desafiando o Atlâ.ntico nas suas 
fragillm.as jangadas, ou rep;;tindo as 
sementeiras ante a inclemência. das 
s!:\cas, há. de admirá-lo com a. ma.!s 

-profunda admiração".· 

O Sr. JaZes Machado Essa. 
justificação da grande capacidade do 
nosso . homem de campo não é ver
dadeira e sé pode servir de desculpa. 
para os govêrnos que não têm tra
ta.do do problema. Precisamos re
cuperar o nosso homem rural, reco
nhecendo sua incapacidade de tra
balho e procurando elevá-Ia. Não 
devemos enaltecer qualidades que 
u.ão possui. Nossa produção per ca
pita é vergoUhosa., ' comparada com 
a de outros povos. 

O SR. DARIO CARDOSO 
Justament~ devido a falta de· assis-
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tência. a.o nosso homem do cam
po. 

d Sr. Aureliano Leite - Permita 
V. Ex." . um aparte. 

· O SR. DARIO C.'I.RDOSO 
Com muito prazer. 

O Sr. Aureliano Leite - Li, há 
puooos dia.S, um livro de Araújo Ca
valcanti, funcionário ':io Ministério 
da Fazenda, que esteve destacado no 
Território do Rio Branco. A descri
ção que faz daquele Tenitório é, em 
síntese, talvez com algum exs.gero, 
a do Brasil. O T1!Xritório do 
Rio Branco, com área aproxi
n:ada à de São Paulo, possui 
cerca de 15 mil h!!ibitantes dos 

o ' quaiS apenas talvez dois mil tenham 
alguma · eficiência para o trabalho. 
:€sse senhor conclui o seu livro, que 
é muito interessante, cheio de dados 
notáveis, clamando: Imigração, imi
gração, só imigração Pode salvar aque
le território. E, como aquele territó
rio, digo eu, o Brasil ..• 

O ·SR. b.ARIO CARDOSO En..; 
quanto esse fenômeno se· observa no 
interior, nobre colega, : verificamos 
grande excesso de população nas cida
des. 

E por que nossa gente não se di
rige para o campo, Por que não pro· 
'cura o interior do Pais? Porque não 
há ambiente para o povoamento do 
sólo. Se houvesse no interior condi
ções favoráveis de vida, muitos. bra
sileiros se desfocariam das cidades, 
em busca da vida campestre. 

O Sr. 'JaZes Mackaão - Isso não 
seria possível com a política agrária 
seguida ~los governos. O trabalhador 
do campo, sem assistência, morre de 
fome. Essa a !;riste realida.de. 

~ . 
O SR. DARIO CA.."''DDSO - En

quanto isso, as cidades e..-+..ão super
voa.das, amontoa.das de gente. 

"A eficiência do nosso trabalhador 
:rUral tem que .se: mostrar forçosamen
te djmlnUicla, pois que êle sempre. 
viveu e continua vivendo à ma....-gem 
de qualquer assistência educa.cional, 
sanitária., econômica e técnica, como 
repetidamente se tem .acentuado nes
ta AsSembléia. 

Todavia ninguém bá, conhecedor das 
· causas brasileiras, que em sã consciên

cia possa obscurecer que as mais ár
duas tarefas de desbravamento, a 
abertura de roças e cultiva.dos no 
seio da nossa floresta virgem e povoa-

~ da de perigos e ins~s de tôda ordem, 
bem como a construção das estradas 
sertanejas, ~jam obra sua. 

Consoante bem acentuou-Castro Bar
reto- "desamparado e ignora;:,.te; sem 
embaixador e sem consul; sem educa
ção econômica e sem amparo finan
ceiro; sentindo-se inferior dentro de 
seu próprio país, prossegue em mi
grações em busca do trabalho jorna
leiro, medieval, I·epresentando a mas
sa de choque, logo cedendo o terreno 
ao á.dvena que penetra o país apare
l.ha.do e assistido, quamlo não receben-

. do terras gratuitamente de quem as 
concede com mostras de gratidão". 

Sr. Presidente, o problema da imi
gração foi fartamente estudado e pro
funàamente metlitaóo em 1934 e des
ta tribuna altearam-se as vozes au
torizadas .de parlamentares ilustres e 
de cientistas notáveis, como Miguel 
Couto, Pacheco e Silva, Artur Net
va, Xavier de oliveira e tantos ou
tros, focalizando com lnexcedivel bri
lho e sabedoria o assunto e realçando, 
todos, as qualida.des apreciáveis do 
nosso caboclo, assim como encarecendo 
a necesstdade de lhe ser dada assis
tência e·· de se tomarem medidas ten
dentes a amparar e melhorar a raça 
em formação. · · 

Apreciando o valor de nosso ser
tanejo, o Sr. LacerQa Werneck disse. 
entre outras causas na Constituinte 
de 1934, o seguinte: "0 nosso ca~
clo, fazendo caber sob essa ctenotm
nação tôdas as espécies ~e ti'l1-ba~a
dores rurais. indigenas, fol o p~oneU"o 
heróiCo das avançMlas no sertão em 
que hoje florescem as mais prósperas 
fazenda~. Arcou com o serviço bn.>to 
das derrubadas, a ex:tração dos troncos 
e fê-lo com extraordinária co!'l1.ge~, 
preparando a terra !utura.Illente aestl
na.da ao colono de além-mar· 

E' preciso ver o n~sso hom~ de 
torso nú, sob a soalhetra, maneJar o 
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ma.chaao horas a fio, paro vertticar a 
sua abnegação e a solidez de seus 
m{lsculos. 

Ninguém emparelha com êle nessa 
prova de resistência admirável". Ou
tro ilustre éonstituinte, o Sr. Vasco de 
Toledo, assim se externou a respeito 
do homem brasileiro. "Posso dar o 
testemunho do valor e da bravura de 
nossa raça. Conheço quase todo o 
àínterlanà dO Brasil, tendo atraves
sado. zonas onde se encontram ho
mens em absoluto desamparo, ataca
dos de maJ.ârl..a e tantas outras ende
mias, sem dispor sequer, do suficiente 
para uma refeição diária. l!:sses ho
mens, entregues a um labor profícuo e 
e=ustivo, trabalham de sol a · sol, 
sem protestar e sem repousar, numa 
eficiência de produção que somente a . 
um homem são e bem alimentado é 
permitido fazê-lo". 

O Sr. Aureliano Leite-·);: exato .. 
O Sr. Jales liracàado - sua ine

. ficiência é devida, justamente-, a. essa 
!alta de amparo. · 

O SR. DARIO CARDOSO- Quero 
frisar que já em 1934 se focalizavam 
essas condições ·Verdadeiramente mi
seráveis do nosso homem do sertão 
e que até agora nada se !êz Pm 
seu benefício. 

O Sr. Leopoldo Peres -V. Ex." está 
colocando o problema em seus devidos 
têrmos, sabido, hoje, que o homem é. 
funçã_o do ambiente, seja físico, 'eco
~ôm!co ou· social. 

O SP.. DARIO CARDOSO -· Muito 
· obl'igado a V. Ex.". · 

"Se lliÍl homem assim crimin=
mente abandonado, num estado de 
Ignorância que desconhece até a sua 
condição de individuo, e inteiramente 
quais os seus direitos, fôsse dadá a 
necGSSária e devida assistência, quanto· 
seria êsse homem capaz de produzir 
e como poderia en!l'f'..ntar a propüda 
e decantada eficiência do braço es
trangeiro! Aliás o brasileiro sempre 
deu prove.s de SU3. :fortaleza em todos 
os setores. E não hã. melhor do que 
a oferecida pelos nossos · w!mlráveis 
soldados ·nos gelados campos de ba
talha da Itália, onde a par-de extraor
ctit!ária. resistência física revelara.m 

. ' indOmita. coragem. lutando, em cl!ma 

hostil, contra um inimigo feroz, técni
camente bem preparado e· afeito às 
lides guerreiras. 
. A verdade, porém, Sr. Presidente, é. 
que, ao revés de assistência, de edu
cação e de instrução, o que se tem 
dado ao nosso homem são baldões e
epítetos depreciativos como os de pre-

. guiçoso, indolente e incapaz. 
Uma raça assim tão vilipendiada só 

·poderá regredir e abastardar-se. 
Se, em lugar de defender e euge

nizar o nosso natural, lançarmos sô
bre êle levas· e .. leves de elementos 
estranhos, sem limite de número e 
sem a necessária triagem, será fora 
de dúvida que, longe de serem ;.s
tes assimi!ados ou._ absorvidos, acaba
_rão por ::.bsorver e dominar o autóc
tone, e teremos então aberto o pais. 
primeiro ao estabeleclmento de man
ct .. as' ou quistos· raciais :0:0-sen-seio
e, alíim, para a. sua. própria conquista. 
pe1os povos de indole imperialista. e 
ávidos de expansão. 

Antes de cogitar da iJnigração, pre
paremo-nos, pais, para recebê-la. :esse 
preparo consistirá, em primeiro lugar, 
na. valorização do nosso homem, am
parando-o-por._ 1;c)dos os meios, dando
l!l<: justiça,. assiStência e justa._ re
tribuição ao seu trabalho, a :fi.D:i de:-
que possa resistir ao confronto e ao
embate com os povos de outras raças. 

Mesmo após preparado o país para. 
receber imigrantes, a sua importação 
não deverá ·ser .feita. a granel e sem 

. a indispensável seleção, porquanto, 
acima da necessidade do povoamento· 
do solo, tem que ser posta. a. da de
fesa da raça, ainda incompletamente 
formada., meta. que só será atingida 
por meio da. rigorosa escolha dos gru
pos im.igra.tórios e pela respiga ainda. 
mais :i.gorosa dos individuos de cada 
grupo. - . 

Evoquemos a palavra oracular de 
. Miguel Couto, quando ·afirmava que 

antes do prDblema. da. lmig:ração está 
o da. defesa nacional. Expor a riscos. 
a nossa integridade territorial e, por
tanto, a nossa sobera.Ilis, a pretexto 
de aumentar a população do pais. 
nâ.o será apenes êrro imperdoável. 
mas crime de lesa-pátria. 

Procura-se no l3rasll melhorar e 
aperfeiçoar a raça bov!Ds., a. ca.VIIlsr. 
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e suínll. e até a dos_ cães e, entretan
to, nada se faz em proveito do ho
mem; não se pensa. em fortalecer a 

. raça, nem se cura. de melhorá-la 
at;-avés da educação e da eugen!zação . 
·do homem, elemento primordial da 
civilização,-de cujo aperfeiçoamento 

· resulta todo o progresso da espécie. 
Emendemos a mão, cornJamos o 

êrro, tratando, sem 'mais tardança, do 
desenvolvimento da raça, p:;:otegen
do-a · por todos os modos e mcenti
vando, assim, do mesmo passo,~ o au
mento da população brasileira. 

Em suma, povoemos o Brasil de bra
sileiros. ·A fecundidade do nosso 
povo é grande, sendo o coeficiente de 
natalidade bastante . animador em 
certas regiões, notadamente no' Nor
deste. 

O óbice maior à nossa evolução- de
mogrãfica é constituído pelo ainda 
grandemente elevado indice de mor
talidade infantil, conforme desta tri
buna têm acentuado ilustres especia
listas do assunto, e pela não menor 
mortalidade prematura de adUltos, 
decorrente da falta de educação sa
nitária, de assistência médica e mes· 
mo em razão de deficiência alimen
tar. Outorgar ass'.stência adequada à 
maternidade e à infância, ·a !ún de 
determinar a queda do coeficiente da 
mortalidade 'infantil e desenvolver a 
assistência médica, a educação sani
tá.ria e a alimentar, els o primeiro e 
mais decisivo passo a ser dado na 
realização da · tarefa do povoamento 
de nosso solo. 

O mais agudo dos nossos proble
mas não é, como a muitos parece, 'a 
falta de braço;;; na lavoura., -e, sim, o da 
falta de assistência e amparo ao la
vrador. Em tanta maneira isto é ver
dade, que os lavradores paulistas, se
gundo noticia erudito trabalho do en
genheiro Duque Estrada sôbre a si-. 
tu:l.ção econômica brasileira e seu 
problema agrário, respondendo ao ela.
:nor resultante da crise alimentar que 
nos assoberba, propuseram, para 
debela-la, um plano de emergenclà. 
no qual esclarecem que a execução 
sat!s!atórla de um plano de produ
ção depende de quatro fatores bási
cos essenc!ais: 

1.0 - Transportes suficientes e mó
diccs; 

2.0 - Financiamento amplo, fácil 
e eficiente; 

3.0 -'-.Armazenagens e expurgo ade-
quados; . 

4.0 - Assistência técnica apropria-
da. . 

Nada alegaram com relação à fal
ta de braços, o que demonstl:a nao 
ser ela assim tão grave. Aliás, é cot
sa sabida e ressabida que, bem apa
relhados e assistidos, os nossos tra
balhadores rurais são ei!l número su
fiCiente para prover sobejamente o 
Brasil de produtos agrícolas. 

Como já declarei nc:sta Casa a. 
nossa maior crise é de distribuição e 
não .de produção. 

Resolvido o problema de defesa do 
nosso trabalhador e de proteção à 
raça, pela assistência integral àqUele 
e pela outorga dos cuidados mdis
pensáveis à maternid~de e á 1nfàn
ci::., ou pelo menos encamlnhaÃ'l.. a. 
sua solução, é que se tornará opor,. 
tuno ccgitu-se do preechimento dos 
claros demográficos pela importação 
de estrangeiros, sem entretanto, dei
xar em olvido as · conveniências de 
nossa defesa politica e social. 

Como afirmei de começo, antes da. 
introdução dos !mig:~:_antes, impõe-se 
o preparo prévio do pais, por meio do 
planejamento das nossas possib!llda.
dcs e das nossas necessidades no con
cérnente ao assunto. Ninguém re
cebe hos~es sem preparar antes a 
hospedagem. 

Os preceitos cardiais a que deve 
obedecPr a imigração são os seguin
tes: . 

1. o - Que ela não se faça em de
trimento do trabalhador nacional; 

2.o - que não oíereo;;;. perigo ao 
desenvolvim-mto de n~a raça e a. 
segurança nacional; 

3.o -'que seja reguiameÍÍ.ta.ds e se
veramente fiscalizada. 

Para se chegar a êsse resultado, 
impõe-se a trtagem dos elementos a 
serem introduzidos no Brasil do pon
to de v'.sta etnogrã.:fico, geogrã!!co, 
politico, social e econômico. 

Sob o aspecto etnográ!ico, devem 
ser CJI'emlnadas as vantagens ou pre
jtúzos que dela possam emanar DO 
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tocante à eugenizaç_ão ou abastarda
mento da raça. Sem sermos racistas, 
corre-nos o dever de velar pelo me
lhoramento da nossa gente, sob pena 
de nos i.nferiorízarmos, perdendo a 
capacidade de nos dirigirmos como 

:povo livre e arr'.scando-ncs a cair sob 
o jugo estrageiro. . . 
· A seleção dos advenas deve, portan
to, ter por escêpo predpuo evi.tar a 

. entrada no Brasil de elementos inas

. similáveis que aqui venham formar 
os enquistamentos ou minorias tão 
temidos e vitandos. Sôbre os 
inconvenientes da ilitrodução d~ raç?.s 
que ofereçam um painel anatômico é 
sobretudo psico-fisioiógico muito dis
tanciado do nosso e, portanto, ina:J
sorvíveis, já. se externaram autoridr.
des do tomo de Miguel .Couto, Artur 
Neiva, Pacheco e Silva, Xavier de 
Oliveira e tantos outros que paten
tearam os perigos .da formação de 
manch!iS raciais e de cUlturas exoti
cas e inassimiláveis no seio do paiS 

_ pela falta de afinidades de ordem ét
nica, psisológica, política e mesmo re
ligiosa. 

A seleção do ponto de vista êtruco, 
que melhor se poderia denominar bio
lógica, deverá abranger não só a ve-

: rificação da procedência étnica d•;s 
imigrantes, mas ainda a· das suas c•m
dições de eugenia e higiene, assim do 
ponto de vista tísico como. do psico
lógico. Não· basta· que o imigra':l.:'c 
seja :fiSicamente hígido ~ preciso quE 
seja também psicolõgicamente sa.dic 
e não portador de taras hereditána..", 
pois os marcados de tais defeitos; sõ· 
bre perigosos para o melo em que ln-

. gressam, são, em regra mcapazes de 
ponto ~e vista econômico. 

Scb o prisma geográfico, há que 
~>tender à adaptabilidadE' dos imigra•J.
tes às nossas condições mesológicas, 
que são múltiplas e Variadas, ass•m 
no concernente às diflculdades -cli· · 
mâticas, como de graus de desenvol;rl

. mente social e econômico. Nãol C> 

cu..""ial, nem consulta os mterêsses •"lll
cionais, que se atirem levas de estran
geiros pelos l'.óssos sertões em :: Jr'' 
sem prévio conhecimento das cond!
·ções das diversas regiões· em fun;-à-= 
da qualidade dêsses estrangeirry~. 

Igualmente não se devem localiZlr 
imigrantes nas sonas ou regiões já su
ficientemente povoadas, a fim de evi
tar o seu superpovoamento, mal lJ!O~ 
do que o despovoamento, ocorren:io 
ainda que a fb(açãq de estrangeiros em 
tais lugares prejÜdicará os nacionats. 
como sempre acontece. 

Da necessidade da seleção do pont~ 
de vista político ninguém poderia diZe1 
maiS e melhor do que o nunca a.»az 
pranteado Miguel Couto, como nin
guém mais do que êle alertou patrio
ticamente o po·;o brasileiro contra o~ 
perigos da imigração• . descontroladr. 
principalmente Il..O que se refere à Ja
ponesa e à alemã. 

Repetir o mestre insigne da medict
na brasileira é reverencta~ me
mória tão grata aos brasileiros. DlSse,
de certa· feita, aludindo à imigra~t.o 
japonê.Sa: "Se não se acautelar <;:D 

tempo, e por todos os ·modos, o Br.wil 
dentro em· pouco será uma pos.S':)s
são japonesa. E tanto penso iss:><, 
que já aconselhei meus filhos a en
sinarem aos seus - meus netos -
a lingua da sna futura pátria. A:Iui 
será o Império do !>o1-·Pve-n~..-

. como está. decidido lá entre a gent-E · 
do Sôl Nascente". Na mesma oportu
nidade, citou o caso que lhe referia 
Artur Neiva, acontecido com J ilus
tre brasileiro, Sr. Brigadeiro Eduardo 
Gom-es, então Cel. do nosso glorioso 
Exército. Este bravo milltll.I', ao tem-
po pertex:.cente à chamada coluna Ra
bêlo, . tivera necessidade de aterrisar 
em um campo japonês, situado entre 
o Paraná e .l'.raçatuba. 

Ali; cientificou as pessoas com que 
se pôs. em contacto de que r:ieveriam 
pousar no local as esquadrilhas da 
Coluna. O dono do campo declarou
lhe que não permitir!a tal cousa. 
"Mas, redarguiu o Cel. Eduardo Go
m!'.s, eu estou !alando como oficial do 
Exército BrasUeiro e voltarei de qual
quer Iorma". ....:... "Não posso deixar, 
retrucou o ja-ponês dono daquele pe
daço do Brasil, salvo se obtiver or
dem do meu Govêrno. Amanhá 
eu lhe darei a resposta". Nada mais 
é de mister acrescer, Srs. Constitu
intes, para demonstrar as intenções 
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dos imigrantes japoneses e a desfaça
tez com que as proclamavam. 

E'. do conhecimento da Na~ão o 
Pl3Jlo da conquista de parte ele nos
s., território pelos nazistas. pois que o 
mesmo teve larga repercussão. Tive
mos, assim, graças à nossa boa fé e 
à nossa incúria elaborados e em co
meço de execução, os projetes de dois 
impérios dentro do Brasil - o do Só! 
Poente e o da Alemanha Antártica. 

Os perigos de ordem social represen
tados pela imigração a grosso modo, nós 
os conhecemos também sobejamente, 
através dos mesmos japoneses e ale
mães, que foram aqui os propaga
do:!"es incansáveis da ideologia fa
cista. 

E à traição dêsses imigrantes ao país 
que os acolheu e agasalhou tão cordi
almente devemos a morte de muitos 
brasileiros indefesos, inclusive mulhe
res e crianças. 
_ Examinarei, agcra, em rápidas pala

vras, se mo permitir o tempo, o im
porta.nt1ssimo prob1ema sob· o ponto de 
vista econômico. Fa-lo-ei por dois 
prismas. 
· Em primeiro lugar, tratarei da si

tuação pecuniária do imigrante. 
O recebimento de .estrangeiros in

teiramellte desprovidos de .recursos 
não · é aconselhável, porquanto virá 
contribUir para. o aumento do pa.upe
rismo de nossas popUlações, que já 
é alarmante. Sou contrário· à imi
gração custeada pelo Govêrno, pelo 
motivo de que as despesas de trans
porte, alimentação e remuneracão dos 
a.lienigenas virão agravar a nÕssa si
tuação, pois serão feitas em detrt:nen
to do trabalhador nacional, principal
mente o rural, tão carente de assis
tência. 

A outra face do problema, do ponta 
de vista econômico, é a a.t!ne:1te à. se
leção dos imigrantes em conformi
dade com a vocação e aptidões dos 
mesmos. Trazê-los em massa para o 
país, a não ser .para locais e pa:-a o 
desem:penho de trabalhos predetemJ!
nados, será verdadeiro despautéri<l 
por quanto, ao certo irão am<lntoar-~~ 
nos centros urbanas, já superlotados, 
aumentando o ::1úmero dos des9.jus
tados e tornando, dess'arte, mais 

grave a 'já aflitiva situação das po. 
pulações citadinas. 

N§.o necessitamos àe ele:nentos que 
venham para as cidades engross9.r as 
íi~eiras dos desocupados e reforçar as 
hcstes dos inimigos da ordem, o~ in
gressar no comércio para desorgani
zá·lo em prejuízo do povo. O de que 
carecemos, ·sobretudo, é de gente que 
se venha dedicar às lides dos campos, 
que se encamin..'le para as nossas ex
tensas e férteis zonas rurais e se en
tregue ao amanho da terra, <lU às atl- · 
vi.daodes pastoris. São de Castro Bar
reto estas palavras: "Do ponto de vis-
ta econômico, carece·mos do imigrante 
principalmente para os trabalhos agrl
coias, mas, é claro, dos indivJ:duos cri- -
entados para a vida do campo, já no 
preparo profissional, já na sua origem 
agr-ária, .porque o imigrante que por 

·miséria dos grandes centros urbanos, 
per perseguição politicas e religiosas 
penetra no país com o fim de Inter
mediar a riqueza, mas não de proouzí
la, êste não interessa de fol'Itla ,.algu
ma, vindo apenas agravar a luta pel:l. 
vida nas nossas cidades e paraslt9.r a 
nessa produção". 

' Interme-diários já os temos de sobra, 
Infelizmente para o pcvo. 

Só assim, Srs. Representantes, isto 
é, mediante o prévio preparo do pais 
para o recebimento de popUlações es
tranhas, a seleção rigorosa destas e a 
sua le<:alização conforme os penderes . 
e capactdade dos imigrantes e as ne
cessklad:es J.as regióeõ que os tiverem 
d~ receber, poderemos incentivar o 
nesse progresso econômicc pelo au
mento da produção. 

E' preciso, porém, para que êsse de· 
s~derato seja atingido, não descuidar 
ela assistência técnica e econômica aos 
trabalbador:!s, tanto nacionais cJJmo 
estrangeiros, e, principalmente, lhe~ 
facilitar mercados certos e preços com
pensadores para os produtos de seu 
Jsbor, o que somente se alcançará com 
c desenvolvimento de nossa réde de 
tr.ansportes. E aqui voltamos ao pro
blema n.0 1 do Brasil - já por mim 
focs.lizado àesta. tribuna. Sem traru.
porte suficiente, eficiente e a ?re
ços razoáveis, nada se p.:lderá fazer 
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exn prol da produção brasileira e. !lQr
tanto, pela economia nacional. . 

Sr. Presidente - Após composto o 
meu despretencioso trsba.lho, deparou
me no "0 Globo" de ontem, mn tele
grama de São Paulo, que peço per
missão para ler à Assemblé~a. ·E' o se
guinte: 

"São Paulo, 12 <Especial pa:!:'a 
"0 Globo"} - o· Sr. Alberw 
Whate!y, ex-presidente da Socie
dade Rural Brasileira, classificou, 
hoje, de pura demagogia o pla:r:.o 
de 1migraçãú elaborado pelo Go
verno. Disse que ná<J estamos pre

. parsdos em :llpótese alguma para 
receber imigrantes. ::c:!:'escentan•lo: 
"P.eputo a indigência nas grandes 
cidades brasileiras igual ou sen.ão 
pior que aquela das capitsis es
trangeiras. A miséria e a indi
gência em que vivem as popula
ções rurais são mUito grandes". 

Por êsse despacho telegráfico ~e vê, 
Srs. Constituintes, qÜe .:J Sr. Alberto 
Wliateiy, grande autoridade no assun
to, pois que presidiu à Sociedade :e.u-

. :ral Brasileira, o encara da mesma ma
nl'ira per que o venho focalizando. 
Julga, também êle, inoJX)rtuna a .n
trodução de imigrantes, sem que o 
pa!s esteja preparado para recebê-la, 
põe em evidencia o estado de desam
paro em que vivem as nossas -,cpu
lações rurais. 

O Sr. Aureliano Leite - A autori
dade cita.da por V. E..<c.~, é, realmente. 
a de mn agricultor fa:tnoso em São 
Paulo, mas o erra que êle comete é 
ver o. fenômeno apenas no pre~ente. 
iinediatamente. O fenômeno, como já 
disse, não é para o dia de hoje, é para 

· o dia de amanhã, dependen<l.o de um 
pla!lo de 25 anos, no mínimo. 

O SR.. DARIO CARDOSO - Quanto 
a 11m plano para futuro remoto, estou 
de inteiro acôrdo c.:im V. Ex.•, desde 
que, porém. no presente, tratemos de 
!ormar o ambiente necessário à en
trada de imigrantes, cUidando do ho
mem e do meio. 

. O Sr. Aureliano Leite- Existe até, 
sôbre o assunto, opinião de um técnico 
mals abalizado em matéria de 1m1-
gração, que é o Sr. Alberto Wathley, 
hâ pouco citado por V. Ex.•. 

Refiro-me ao Sr. Vasconcelos Dória. 
:e:ste, que é verdadeiro especialista sô
bre !migração e não apenas mn agri
cultor,.afirma que só daqUi a quatro 
anos poderemos receber imigrantes no 
pais. E' também, a minha opinião. 
Não quero abrir ás portas ampla e 
livremente, hoje, aos i.:Digrantes, como 
muita gente supõe. Além diSsõ,-êles 
de\'erão ficar sujeitos à regulamen
tação, às e:dgéncias que fôrem ·estabe
lecidas, defen-dendo-se, está clara, si
muJ.ti:r:.eamente, o trabalhador bra
sileiro. 

O SR. DARIO CARDOSO- Sem 
dúvida. Mesmo, porém, feita a defesa 
do trabalhador brasileiro, não pooe- ... 
mos abrir, de par em par, as portas 
aos imigrantes de tô:ia.s as or:gens. E' 
a lição que estamos colhendo no mo
mento. E quando elementos estran
geiros procuram perturbar o ritmo de 
nossa vid:l. e mesmo pôr em perigo a. 
segurança nacional. 

O S;-. Doior de Ar..ã:rade - Peço li
cença para um aparte. Em. abona à 
tese que V. Ex.a vem brilhantemente 
sustentando, nessa tribuna, entendo 
que devemos voltar a nossa atenção 
para a necessidade da limitação tem
porária, no exerc!cio do comércio, para 
as novas imigrações. ::?ois precisamos 

de imigrantes ou colÓnos que venham 
trazer o seu concurso à. agricultura e 
à indústria do BrasiL Não precisamos 
de estrangeiros que somente procuram 
o nosso pais com a fina!l.dade de co
merciantes .. Portanto, pensa que um 
estS.gio de 5 a 10 anos, na profissão 
de cada ím:grante, se toma uma. me
di<ia de alto alcance, visando o des
congest!onamento dos centros ur.banas. 

O Sl~. DARIO CARDOSO - 11: o 
meu ponto de vista. Torna-se neces
sãrfo dividir o pais em regiões e trazer 
imigrantes para· as mes1Il2.s, de acôrdo 
com sua cipaclda.de e vocação. O 
imigrante deverá ser tanto çuanto pos
si>el um tknico na átividade que Irã. 
del.envolver no local· que lhe fôr de
signado. 

O Sr. Do!ar de Ar..drade - Foi o 
que eu disse, em abone do plano de 
Vossa Excelêncla. 
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O Sr. Toiec!o Piza. - Não há dúVida 
que a imigração qu~ se preconiza para. 
o levantamento econômico do pais 
deve obedecer a um plano previamente 
estabelecido. Se V. Ex. a tivesse lido 
o. a.:!mí..-ável trabalho sôbre a tema, 
publicado no jornal "O Estado de São 
Paulo", p~lo nosso mais notável téc
nico no assunto, o Dr. Henrique Dóris. 
da Vasconcelos, veria qu~ &.li se en
cont.'"ll UI!l completo plano de uni
gração, estuda.do sob todos os aspectos. 
As ressalvas à imigração feitas por 
V. Ex. a estão também !ocalli:a<ias 
nessa ma-gnífica série d,e artigos. · 

O .Sr. Aureliano Leite- As medidas 
que V. Ex.a está pregando são prim!l
rlas, indispensáveis à resolução do as
sunto, mas devem vir. no plano da 
discussão, ao depois da grande tese 
da imigração em si. · 

O SR. DARIO CARDOSO - As me- • 
didas a que me refiro devem preceder 
a imigração. Se. é que estou em desa
côrdo com V. Ex.a Depois que tivermos 
UI!l Brasil super-povoa<io de estrangei
rõs e engrossada por ·êles a corren
d.e dos descontentes e desajustados, 
então é que· não conseguiremos organi
zar o pais .. 

O Sr. Jales Machado - Nossa pá
tria, mesmo sem êsse programa a que 
v. Ex.a se refere, tem recebido, com 
grande pr~t:úto, enorme_ massa de 
imigrantfl:!?, concorrendo eficazmente 
para c nosso progresso industrial e 
agricola. · 

A situação atual do pais de não po
der receber imigrantes para a -ãgrt
cultura, se deve a que esta foi des
t."llida · pela Ditadura. Mas, presente
mente, seria a imigração de granC1e 
utilidade para a indústria que peC1e 
braços e· homens especal.l1zados. 

·O SR. DARIO CARDOSO -V. Ex." 
tem razão em parte, porque uma boa 
quota dos ·imigrantes te rnsido, real
mente útil, mas muitos dêles têm sido 
inegavelmente prejudiciais ao pais. 

O Sr. Aureliano Leite - Não diga 
v. Ex.a isso. Está proferindo ul:n ab
surdo! 

O SR .. DARIO CARDOSO - Temos 
o exemplo de imigrantes que vêm para 
as cidades parasitar a nossa riqueza e 

conspirar contra a segurança nacio
nal. 

O Sr. Aureliano Leite - A mão de 
obra estrangeira . tem sido utilissima 
ao Brasil. 

O SR. DARIO CAP..DOSO - Não 
nego o concurso útil ·do estrangeiro 
para o nosso progresso. Mas, pergunto: 
Acha V. Ex." útil a imigração de cer
tos alemães para Santa Catarina e 
Paraná, e a imigração japonêsa, cujos 
elementos estão implantado o terror 
em todo o país ? Ainda ontem li nas 
jornais telegramas de Goiânia narran
do que no rincão mais central do 

· Brasil estão agindo as sociedades ter
roristas e implantando o desassocê
go entre nós. 

O Sr. Aureliano Leite - O Brasil 
nada. tem sofrido com isso, mas apenas 
os . japoneses. Os fatos passaram-se 
tão sõmente entre êles próprios ... 

O Sr. Leopoldo Peres - Ninguém 
nega o valor da cooperação do. braço 
estrangeiro. V. Ex." acentuou ser ne
cessário; sob o ponto de vista da ques
tão; evitar que se infiltrem no Brasil 
elementos raciais, que criem a t..eor!a 
das minorias racistas. · 

O SR. DARIO CARDOSO - Em 
Goiás tivemos o exemplo da inutili
dade da imigração sem a necessária es
colha dos imigrantes. 

No govêrno do Sr. Eugênio Jardim, 
em l929, foram introduzidos no Estado 
numerosas famllias alemãs, sendo lo
caliZadas em terras ótimas e férteis, 
à margem de grande curso dágua. Pois 
bem, essas familias ali permaneceram 
enouanto foram estipendiadas pelo i?;o
vêino; desde, porém, que cessou o . 
auxilio, a colônia se esfacelou e os 
alemães que permaneceram no local, 
se dedicaram apenas à extração do pal
mito. E era pitoresco ouvir-se peias 
l'UBS da velha capital goi:ma o pregão 
dos alemães anunciando a venda dos 
palmitos. Os que não se dedicaram 3. 

tal "indústria'', abandonaram a colõ
llia, denominada "Uvá", e foram en
grossar a corrente do;s desocupa<ios 
nos centros urbanos. · • · 

O Sr. Aureliano Leite- v. Ex. a está 
discutindo casos esporádicos, intetra-

. 
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mente individuais. E o pior é que os 
generaliza •.. 

O SR. DARIO CARDOSO - Estou 
em desaoordo com v. Ex.8 , repito, no 
tocante ao preparo do pais. É indis~ 
pensã.vel p:repará.~lo primeiro para re~ 
ceber os imigrantes. 

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex:" 
condena a imigração passada, no en
tanto, São Paulo, Minas, Rio Grande 
do Sul, Pa;ranii. e Santa Catarina, que 
tiveram a cooperação de i.mignnres 
estrangeiros, floresceram por êsse mo~ 
tivo, mais que outros estados. v. Ex." 

. condena, então, a civilização brasilei~ 
ra? 

(Trocam~se numerosos apa-rtes) . 

O SR. .. DARIO CARDOSO - Na 
. denubada a machado, de sol a sol 
ninguém leva a melhor ao nosso ca~ 
boclo. Os estrangeiros não suportam 
os trabalhos da noss11- lavoura roti
neira. Nosso homem, que é tão bom 
como os :nelhores de outros países, 
nêste particUlar, é mais resistente ao 
que qualquer outro. · 

O Sr. Ja.les Machado - Conileç~ 
b_em o caso goiano, porque fui secretá
.no ~e obras I!úblicas. 

O problema poderá ser l'l".,solvido 
com a selecão de cada grupo de imi
grantes. · 

O sR: DARIO Ct\RDOSO 
. Y·. Excia. está. de · acõrdo contigo. É 
Justamente o QUe preconiso: a sele
çã~ dos g:rlU)os e a dos individuas de 
cada grupo. sem essa escolha: nada 
se conseguirá de proveitoso para o 
_pais. O estrangeiro não afeiçoado à 
'Vida rural não suport... s. vid!l- no nos
so interior, onde tem que ficar e.-::
posto a uma vida desconfortável e · 
às endemias reinantes nas diversas • 
regiões do nosso hinterT.anil. 

·E necessário é, nüo só a. seleção 
.dos imigrantes como o preparo do 
meio para recebê-los, pois, do con
trário, não se adaJ;Jtarão às nossas 
condiçães e terão que regredir. 

O Sr. JaZes Machado -· Os imi-
__ grantes de Golá.s :foram erradamen
te Joca!izados. se tivessem sido co
locado nM indUstrias, teriam presta
do ótimos serviços. . 

O SR. DARIO CARDOSO Af 
está. porque pleiteio a diviSão do pais 
em regiões, para QUe se localizem os 
imigrantes de acôrdo com a vocação 
de ~da um. Não é oossivel encami
nhar técnicos da indústria para as· 
campos. 

O Sr. Galeno Paranhos - Visitan
do uma colônia, de alemães, encon
tre! llintore:s e nenhum agricultor. 
V. Excia. deve t::unbém acentuar que 
esS~~- imigração ãmpla vem !a.zer 
concorrência ao nacional. Isso é que 
vai trazer dificuldades ao nosso pais • 

O SR. DARIO CARDOSO - Vossa 
Exc. a tem ~da a razão e a sua 
observação é verdadeira. 

O SR. PRESIDENTE <fazendo soar 
os tímpa:no:i> Está terntin!l-do -õtem:-· 
po de que dispunha o orador. 

O SR.. DARIO. CARDOSO - 'V"ou 
concluir, Sr. Presidente. 

O SR. DARIO CARDOSO (lendO): 
- ConcluindO, Sr. Presidente e Se
nhores Constituintes. · quero dei= 
expresso oue-coasidero _ _sá.bios e con
sonantes ~om o interêsse ·nàcioiiil-os
dispositivos dos § § 6.0 e '7.0 do ar
tigo 121 da Constituição de 1934, que 
são dignos de figurar na Constitai
ção de 1946, a ser prom,ulgada por 
esta Assembléia. Sugiro, porém, que 
no CaPitulo da Ordem Social e Eco
nõntica do Estatuto básico em elabO
ração se inclua. texto tornando efeti
Vb e obrigató~ a assistência ao- trs.
balhador rural, com a deterntinaçáo 
de cotas das receitas da União e dOS · 
Estados para tal filn. estendendo-se 
a obrigação aos Municipios, caso para 
êles transitem os iJ:npostos sõbre a 
propriedade rural. 

Faço .a eugestão, porque a. prescri
ção do § 4: 0 do art. 121 da C-ons
tituição citada, por demasiado vago 
e teórico, nenhum resultado objeti~ 
vo produziu. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.> 

O SR. PRESIDENTE - Está finde. 
a nora do E:lq>ediente. 
Passa~se à· 
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Parafba: 

Jandui Carneiro. 
José Jo!ill. 

Pernambuco: 

Novais Filb.o. 
EtelvinO Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Gercino ~ntes. 
Osvaldo Lima. 
Costa Pôrto. 
Ulisses Lins. 
Ferreira Lima. 
Barbosa Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Silvestre Péricles. 
José Maria. 

Bahia: 

Pinta Aleixo . 
Lauro de Freitas. 
Aloísio de Castro. 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 

-- -Vieira de Melo. 
Altamiranda Requião. 
Fróis da Mata. 
Luís Barreto. 

Espírita Sant-o: 

Atilio Viváq11;1. 
Alvaro Castel-o. 

Ria de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvi"vi.er. 
Paula Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Erigido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minro; Gerais: 

Benedita Valadares. 
João Henrique. 
Joaquim Libânio. 
Augusto Viegas. 
Gusta.vo Capanema. 
Olinto Forue<.<i. 
Lair Tostes. 

São Paulo: 

Cirilo . Júnior. 
Noveli Júnior. 

, Antôiilo Feliciano. 
Costa N~to. 
José Anriando. 
Borãcio Lafer. 
Ataliba Nogueira. 
Sampaio Vidal. 
Alves Palma. 

Goiás: 

Caiado Godói. 
3aleno Paranhos. 

Mato Grossa: 
Ponce de ArrUda. 



Paraná: 

Flávio Guimarães. 
Fernando Flort!s. 
João Agtijar. 
Aramis Ataide. 

Santa Catarina: 

Nereu Ramos. 
Ivo d • Aquino. 

Rio Grande do Sul: 

Gaston E:lglert. 
Adroaldo Mesquita. 
Brochado da Rocha. 
Elói aocha. 
Teodomiro Fonseca, 
Damaso Rocha. 
MaDllel Duarte. 
Sousa Costa. 
Pedro Vergara. 
:Sayarde Lima. 

União Democrática. Nac'.oMZ 

Pará: 

Agostin!:lo Monteiro. 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 
Antenot Bogéa. 

Pia ui: 

Esmaragdo de Frcitas. 
,Adelmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

C~a.rá: 

Plú:Uo Pompeu. 
PaUlo Sarasate. 
Gentil Barreira. 
<Benl ·Carvalho. 
Fernand-es Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Nol'te: 

José Augusto. 
Alufsio Alves. 

Paraíba: 

Argemiro de Figueiredo. 
João (frsulo. 

·Fernando Nóbrega. 
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Pernambuco: 

Lima Cavalcanti; 
Alde ·Sampaio. 
João Cleo!as. 
Gllb'>..rto Freire. 

Alagoas: 

Freitas Cavalcanti. 

Sergipe: 

Válter Franco. 

Bahia: 

Aloisio de Carvalho. 
Jurao! Magalhães. 
Otávio Mangabeira. 
ll.hnuel Novais. 
Luis Viana. 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnior. 
Rafael C.incurâ. 
Nestor Duarte. · 
Aliomã.r Baleeiro. 
Alberico Fraga.. 
Rui Santos. 

DistritoFedetai.:.. ___ _ -
Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 

Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José L(!omll. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
José Bonifácio. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Licurgo Leit~. 

São Paulo: 

Romeu Lotirenção. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 

:Mato Grosso: 

Vespasiano Martins. 
João Vlla.sboas. __ 
Agricola. de Barros. 



Santa Catarina: 

Tavaxes d' Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 

Osório Tuiuti. 

' 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 

Luis Lago. 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Vargas Neto. 
Baata ·Neves. 
Barreto Pinto. 
_ São Paulo: 

Hugo Borghi. 
Guaraci .Silveira. 
Romeu Fiori. 
Berta Condé. 

Paraná:

Melo Braga. 

' Rio ·.Grande do Sul: · 

Artur F!scher. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: · 

Agostinho Oliveira. 
Al~do Coutinho .. 

Distrito Federal: 

Mauricio Grabois. 
Rio de Janeiro: 

Claudino Silva. 

;São Paulo: 

Caíres de Brito. 

Rio Grande do Sul: 

Trlfino Correia. 

Partido Republicano 

Maranhão: 

Lino Machado. 

Pernambuco: 

Sousa Leão. 
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Minas Gerais: 

Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Artur Bernardes. 

Partido Popular Sin!iicalista 

Pará: 

Deodoro Mendonça. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 

Partido Republicano Progressista 

Rio Grand~ do Norte: 

Café Filho. 

Partido Libertador 

R',o Grande ão Sul: 

Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - Acha-se 
sôb!"e a m~sa o seguinte requerlmeni;o: 

Requeiro que, na ata da sessão de 
11oje. ouvido o plenário, seja inscrito 
vm. voto de congratulações, pelo tran:s
cu:rso do "dia do enfermeiro", ocorrido, 
ontem, domingo, 12 de maio de 1946. 

Justlfico o presente com o me.nto 
s que fêz jús essa grande classe, em · 
todos os tempos, sendo de destacar-se 
c seu heróico desempenho nos .::am
pos de batalha da Europa, onde en
fermeiros t enfermeiras, ao· lado das 
gloriosas Fôrças Armadas do Brasil, 
souberam tão alto elevar as tradições 
brasileiras de heroismo e bravura, lu
tando contra as armas de opressão do 
ns.zi-fasc!smo. 

A fim de que conste dos Anais da 
Assembléia Constituinte, junto l.llila 
notícla, alusiva à. data, publicada pelo 
v!bralite órgão da · grande imprensa 
ca."ioca, o "D!ári.o Trnb!IJ.bista", em 
seu número de vntem. 

Sala ·das Sessões, 13 de maio de 1946. 
- Manoel Benício FonteneUe. 

O SR. PRESIDID-."TE - Os Senho
res que o aprovam, queiram levan
tar-se. (Pause. > 

Está aprovado. 
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Artigo a que se refere o reque
rintento aprovado: 

O DIA DO OIFERliiEIRO 

A sessão solene comenzorativa, hOje, 
no Sindicato de Classe 

A doze de maio, é comemorado ofi
cialmente, em nosso país, o "Dia do 
Enfermeiro". em virtude de Decre~.:> 
n.0 2.956, de 10 de agôsto de 1938. 

o "Dia do Enfermeiro" tem 1.llll!l 
alta significação, não por se tratar de 
uma coletiVidade de profissionais, mas 
sim pelo ,fato de ser prestada uma 
justa homenagem a um dos maiores 
v-ultos da história da nossa Pátria, 
Ana Neri, expressão de elevada abne
gação e valor patriótico. Quanto à 
.data de 12 de maio não foi obra do 
acaso, mas escolhida por ser o .ani
versário da c::iadora da Enfermagem 
Moderna, Florence Nightingale, muito 
embora anteriormente se Vi-esse come
morando a 20 de maio a data da En
fermagem Nacional, pois, êste dia era 
assinalado pelo passamento de Ana 
Neri, a precursora da Enfermagem 
Brasileira. Portanto, 12 de maio é 
uma data universal em que os enfer
meiros de todos os países, unidos ;:~elo 
grande ideal de abnegação pela Hu
manidade, comemoram o seu dia, 
prestando honrosas homenagens aos 
vultos que desenvolveram e elevaram 
o nível moral da profissão. 

A' Idéia do "Dia do Enfermeiro ~ do 
Hospital" repercutiu no múndo !nwi
Io, qual o eco de um tiro, encontran
do em todos os países o devido e.põio 
pa.'"a instituição de tal data. Est.a. 
icéia partiu do Mr. Mathews o. Fo
ley, Editor do Hospital Ma.nagement, 
nos hcpitais em 1921. Foi logo aceita 
cc>n: g!"ande entusiasmo e interesse 
pela ·Associação Hospitalar, sendo 
imediatamente criado o dia e decre-· 
tado feriado para os Estados Unido;. 
Foi escoll:ida a data, 12 de maio, em 
comemoração ao aniversário natalício 
de Florence Nightingale a grande sa
nitarista e criadora da Enfermagem 
Moderna. be fato foi apoiado oelo · 
Conselho Internacional de En!emagem 
e pela Liga da Cruz Vermelha. 

Em pouco tempo, a idéia se espa-. 
Ihou pelo mundo inteiro, encontra.ntlo 
adeptos nos países europeus, america
nos e asiáticos, sendo mesmo êste dia. 
escolhido para solenidade de forma
tura, em algumas Escolas de Enfer
meiros. O dia 12 de maio representa., 
pois, uma data universal ·da enferma
gem, motivo por que o Sindicato .dos. 
Enfermeiros e Empregados em Hos
pitais e Casas de Saúde do Rio de Ja
neiro promove hoje, em sua sede so
cial, à rua Imperatriz Leopoldin.a. nú
mero 46-l.o andar, uma sessão solena, 
em que será reverenciada a me:noria 
de. Ana Neri, um dos .nossos_. vultos 
n.; stóricos. · 

O SR: PRESIDENTE - Há ainda 
sôbre a mesa o seguinte requerimento: 

Requeremos que, em homenagem à 
memória de Renato Medeiros, antigo 
diretOr-proprietário do· "Jornal Pe
queno" de Recife e Chefe da Polícia 
Mariti.ma_de Pernambuco, se insira 
na ata de :íiosSõS-·traba!hos um- voto- _ 
de profundo pesar. 

Palácio Tiradentes, 14-de Maio de 
1946. - Eurico de Souza Leão. -
Etelvino Lins. ,..... Flores da Cunha. 
- Octàvio Mangabeira. - Juracy 
Magalhães. - Manuel Navais. - Os
valdo "'ima. ,_ .Pedtbso Jú:r~:wr. -
Acurcio (I'orres. - Oscar Carnetro • ....
Antonia Feliciano. - Bias Fortes. -
Duque Mesquita. - Alfredo Sã. -
Novaes Filho. -Costa Porto- Café 
Filho. 

O SR. SOUSA LEAO - Sr. Pres1• 
dente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. SOUSA LEAO - (pela or
dem) c•) - Sr. Presidente, Ve!lhO 
trazer ao conhecimento da Casa o fa
lecimento, ocorrido em Recife, do jor
nalista Renato Medeiros, ant1god!re
tor do "Jornal Pequeno" daquela ci
dade e cheZe da Policia Marítima. 
· Renato Medeiros honrou, nas ativ1-
da.des que exerceu no meu Estado, o 
conceito que deixa à fsmflla e aos 
ainisos, . .:omo homem de bem, de co
ração, de ação, de trabalho e, sobre- · 
tudo, de patriotismo. 

•) Não foi revisto pelo orador. 
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E' para êste concidadão, Sr. Presi
dente, é em sua homenagem que eu. 

-e os demais Representantes que suos
creveram o requerimento anunc!ndo 
por V. :~j:x.• solicitamos, a Inso..rção em 
Ata de um voto de profundo pesar 
por tão infausto passamento. (Mutto 
b~.) . 

O SR. ALDE SAMPAIO -'- Sr. :Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem >~- pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. ALDE SAMPAIO (pela or
dem)·(*) - Sr. Presidente, quero as
sociar a representação da U. D. N., 
sobretudo da Seção de ·Pe_rnambuco, 
às homenagens que acabam de ser 
solicitadas pelo ilustre representa11te 
do Partido Republicano, relativamente 
à pessoa de Renato Medeiros. 

De fato, foi um pernambucano q1le, 
na imprensa, sempre honrou as tra
dições "do Estado e da imprensa bras'J.
leira. Por muito tempo, proprietário e 
diretor do "Jornal Pequeno", êle sou.be 

· impor-se à elite pernambucana pela 
direção · que deu.. ao. vespertino mais 
conhecido do Estado. 

Assim, Sr. Presidente, em nome da 
representação da U. D. N., tam;>em
venho consignar o voto de pezar da 
Seção do meu partido, solidarizando- · 
nos .com as homenagens pedida.~ no 
requerimento que V. Ex.• há. pouco 
teve ocasião de ler. (Muito b~.) 

O SR. PRESIDENTE- Os Senno
res que aprovam o requerimento para 
inserção na Ata de um voto de pro
fundo peza.; _pelo falecimento do Se
nhor Renato Medeiros, queiram levan
tar-se. <Pausa.) Está. aprovado. 

Há. sõbre a Mesa = requerimento 
de autoria do Sr. Campos Vet"ll"al. as
&lm. redigido: 
·· Como intérprete dos sent!m~ntcs 
fraternais do povo brasileiro, a As
sembléia Constituinte congratula-se 
c_!)m o povo ir.não do Paraguai, asso
ciando-se às comemorações do· dia de 
hoje, aniversário de sua Independc."l
cia e formula votos para. que, em bre
ves dias, po:;sa o ·pais amigo, fi'!l aos 
compromissos assumidos na A1:a de 

(•) Não foi revisto Pelo oraõor. 

Chapultepec, seguindo a mar~b.a as
cendente da democracia no mundo in
teiro, conceder ampla anistia oolitica 
e assegurar as suas liberdades. públi
cas fundamentais pa.ra a unidade ·na
cional e o seu progresso e paxa o maior 
fortalecimento de seus laços :ie ami
zade e de mútua colaboração com 
todos os povos amantes da paz e da 
liberdade, especialmente para uma ex
p:msão concreta e prática de pan
americanismo. 

Sala das Sessões, 14 de Maio ae 
ÜJ46. - Ca.mpos Verga!. - Dom!11gos 
Velasco. - Euzebio Rocha. - Luiz 
Carlos Prestes. - Gregorio Bezerra. 
- Alcides Sa:bença. - Osvaldo P.a
checo. - João Amazonas. - Jorge 
Amado. - Eurico de AgUiar Salles. 
-' Asdruba.l Soares. - Ary Vian·-w. 
- Carlos Lindenberg. - Luiz Clau-
ti.io. - Plinio Pompeu. - Café Fi
lho. - Benjamin Farah. - Coelho 
RodrigUes. - Nestor Duarte. - Flo
res da Cunha. - Mathias Olympio. 
- Erasto Gaertner. -Mauricio Gra
bois. - Trijino Corréa. -José Cris
pim. - Agostinho Dias. - Alce:Zo 
Coutinho. - Batista Neto. - Clart
cZino José aa Silva. - Carlos M-z
righella. - Caires de Brito. - José 
Leomil: - Hermes ·Lima. - VesO!la
siano Ma:-tins. - Plinio Lemos." .
Max Tavares d,' Amaral. - Aliomar 
Baleeiro. - Munhoz da Rocha. 
Soares Filho. 

O SR. CAMPOS "VERGAL 
Sr. Presidente. peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. 
·palavra p nobre Representante. 

O SR. CAL'\fi'OS VERGAL (Pela 
ord~> <•:;. - Sr~ Presidente, Srs. 
Representantes: entre 14 e 15 de 
ma!o de. 1811, o Paraguai rompeu as 
cadeias da escravidão que o manti
nham prêso à monarquia deca-dente 
da· Espanha. Comemora-se, portan
to. ns.quêle país e na América: tõda, 
a independência politica do povo pa
raguaio. Não peidemos ficar alheios 
a. essa data importantissima, princi-

c•> Não foi revisto pelo c.ratl.or. 
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palme:nte ·agora, que os homens 
cfr...scios . de· sua alta responsabilidade 
pela. construção de um feliz pan~ 
.ameri<:a.nismo desejam .à República 
vizinha e Irmã um presente cheio de 
paz, de· calma e de prosperidade e 
um futuro glorioso. · 

Infeli=ente, sabemos que · a Repú
blica paraguaia não está enquat!rada 
nos moldes da paz, de ordem e de 
respeito à opinião popular. Sabemos 
que, inf~ll=ente, no Paraguai ainda 
existem inúmeros presos politicos. 
Por isso, desta alta Câmara, dirigi- . 
mos um e.pêlo aos dirigentes dêsse · 
pais, para. que concedam: ampla, ir-

. I"estrita e plena liberdade a todos os 
politicos paraguaios, a fim de que 
aquela. Nação possa enquadl"ar-se nos 
'dispositivos da Ata. de Cha.pultepec. 

Nosso desejo ~ que tõd'a.s as nações 
americanll.S se yejam, o quanto an~ 
tes, livres de qualquer tirania ou vio
lência que possa ameaçar as liiber
dades púhlica.s, quer individuais, ·quer 
coletivas. Devemos lutar, todos, para 
que a. Democracia séja efetivamente 
um fato consumado, sobretudo = 
América., como prognosticou o gran
de Roosevelt. Fazemos votos, arden
temente, para que na América. não 
fique ma.is resic!uo algum dos gover
n-os fortes ou totalitários e, desta · 
àata em diante, todos os povos do 
continente pa.s.sem a. ser, pela repre
sentação dos seus indivíduoo, povos 
livres, amantes da paz, do trabalho 
e do_ progresso. 

É necessário que compreendamos a. 
fundo qUe nos achamo:: nos pródro
mO< da reorga.:Uzaçáo do mundo, da. 
reestruturação do Universo que- está 
saindo do caos de uma guerra de 
conse-:xüêneias ilimitadas. Precisa
mos de paz, de ordem, mas, notada
mente, de liberdade para todos os 
povos americanos. Sem ela, teremos 
brevemente novos choques armados, 
novas lutas de conseqüências desa
gradáveis, como a que estamos as
sistindo: fome, miséria, pauperlsmo 
por todos os lados e em todoo os pa.i
ses. 

Eis pOiqU~, Sr. Presidente e Srs. 
Representantes, levando .nosso abraço 

• 
a.c. grande povo paraguaio, desejamoo, 
ccmo sinceros democratas, que êsse 
povo retome o fio da sua. jornada. 
glorioss., para que poosa desfrutar- do 
gôzo imperecíve-l da liberdade, en· 
tr=do no convívio democrático de 
todo o continente americano. 

Fo:rmulamos êll.Ses votos, certos de 
que, afastado para sempre o espan
talho traiçoeiro, medonho e terrível 
de qualquer guerra, possamos todos 
nós, povos a.mericanos, marcbar para. 
um futuro promissor, cheio de ale
gria, de liberdade, dé abundã.Ilcia., em 
que nunca. falte pão para: t6dãS" as 
bocas, escolas para. tôda.s âs erianc;a.s, 
garantias e abrigo para tôda. a. ve
lhice, trabalho para. ·todos os cida
dão.: e, prin<:ipa.Imente, instrução 
.para. todos os indivftiuos. CMuito 
bem. Palmas. o orador é cumprf
mentaão__J 

---~- . O SR. JORGE AMADO --Sr __ Pre-
sidente, peço a. PB;la.vra., pela ·ordem. · · 

O :PRESIDENTE - Tem a. palavra. 
o nobre Representante. ·· 

O SR. JORGE AMADO - ( Pelt:r. 
ordem.) (*) -Sr. Presidente, a banca
da comunista, subscritora também do 
requerimento em apreço, adere· a to
das as homenagens prestadas hoje 
pela Assembléia Nacional Constituin

te ao glorioso povo paraguaio que vê 
passar mais um aniversário de sua in
dependência politica. 

lnfeli=ente, não possui o Fa.ragua.i 
, I!O momento, um Parlamento, V'erda.:. 

àeira. expressão da democracia, ao 
qual pudesse esta casa - 'dirigir-se, 
enviando-lhe felicitações que as trans

mitisse ao povo daquele pais. 
Infelizmente. no :Paraguai, não há. 

llberdade; não é a ~.mocracla. que do
mina. o ambiente poUtico. Restrições 
de tOda ordem. restrições que já não 
se podem compreender hoje, após a 

vitória militar dos povos livres contra. 
o nazi-!asMsmo, dificultam a vida do 
povo paraguaio. Nem liberdade de 
I"eunião, nem liberdade de pensamen
to .. nem liberdade para os p8l"tidos po
líticos, nem liberdade de associação. 

(•) Não foi revisto pelo orad~. 
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nenhuma dessas liberdades éssenc1rus 
à vida deznocrática das povos está aos
segurada ao povo paraguaio. Para 
conquistá-las. lutam os trabalhadll

:res, os estudantes, os homens hones-
tos de todos os partidos e de tôda.s as 

· tendênciaS no glorioso país irmão. 
Quando comemoramos aqui, nesta 

homenagem, a independência do Pa
raguai, a nossa bancada assoc\a-se às 
palavras tão brilhantes e tão verda
deir!lS do Sr. Campos Vergal, para 
levar até o Presidente da República 
do Paraguai um apêlo no sentido de 
ser concedida. anistia a todos os pre
sos políticos que ainda estão nas pri
sões e nos campos de concentração do 
Paraguai, os quais humilham a paisa
gem politica da América Latina. A 
democracia no Paraguai, representa
rá, Sr. Presidente. mais um passo pa
ra o estabelecimento da verdadeira 
compreensão entre os povos latino
americanos, a filn de que o pan-am.e
ricanismo seja uma.· realidade mas . . 
pan-am.encanisino fundamentado nas 
democracta.s nacionais, nos" povos em· 
pleno exerclcio de seus direitos politi

cos. Não :falo no pan-americanismo a 
serviço ·dos. grupos Imperialistas, que 
estão enviando seus caixeiros viaja.'l
tes, jornalistas que deturpam declara
ções; inventam. palavras e as colocam 
no b6ca dos h01nens responsáveis ·pe
los governos dos nossos paises, como 
acaba. de suceder com o Ministro João 
Neves da Fontoura, vitima da chan
tage de u:n jornalista. a.· serviço do im-
perialismo ianque. · ' 

Aproveito a. ocasião para lei- desta 
. tribuna a. Ii.ota of1cial com que o sr. 
Chanceler Joio Neves desmente as 
atlrmações do jornalista.-Newma.nn, pu
bliea.da.s na. i!nprensa. dos Estados 
Unldos, e que, se .:fõssem verdattel
ras, colocar1a.m o Itamarati na situa
ção de simples qpeenCI!neia. de wan 
Street. · . · 

Da mem1a maneira per que já. temos 
criticado o Mlnistro J<»áo N-eves. que
remos agora !a.zer o elogio ds. nota 
com que se apressou em desmentir tais 
declaraç6e.s. 

Diz a nota:. 
"Contesto categõ:-icamente as 

decls.tações que me atribui o Se· 

nhor Newmann e das quais só 
agora tomei conbecime.nto pela 
!eitma dos matutinos. Recebi a 
vi.sita do Sr. Newmann, como a 
de inúmeros outr-os jornalistas 
no!"te-americanos que paSsa.m. oe• 
!o Rio de Janeiro. Com todos 
tenho conversado, mas é ·a pri
meira vez q_ue = deles se vale 
dessa circunstância para em:pres·· 
tar..:me o];)l.niões que não ~:nlt1 
nem nunca emit~ia por não es
ts.rem no meu p~nsamento. 

A minha conversa com o Se
nhor Newmann, que estacionou 
longos mêsses na Argentina, ver
sou principalmente> sõb:::e os úl
timos acontecl!nentos politicos da
quele pais v'..zinho. Refuto, pois, 
de ma=üeira formal os conceitos 
que o Sr. Newmann pôs na mi
nha bôca, tanto mais q:uanto 
sempre íui partidário acér
rimo do restabelecimento de nos
sas relações diplomáticas com: a 
Rúss!a. Em recente · entr~vista 
coletiva - únicas que concedo de 
vez em vez, afora declarações ez
critas, por mim dadas aos jornaiS, 
como esta de agora - abda en
ca.recl o nosso dever de praticar
mos aquelas relsções com boa.von
tade e' lealdade. o gTande mal 
que inquieta o mundo .é. a falta 
de confiança entl:-e as ~ções. ur
ge :rêstau;ar essa conftanç'l. re
cip~w...a, principa.l!nente no ~ua--· · 
d:ro ds.s N::.çócs 'U-:úd~.;. 

O Sr. Glicério AlVes - Permita.-me . 
um aparte. Devo dlzer a V, Ex."', -::omo 
:particular amigo que sou do Ministr<> 
João Neves. serem :falsas a,<; dec1ara
ções que lhe atribuiu o jornalista. 

O SR. .~OROE AMADO - Esta
mos, desta tncmia, :s:a.zen<l.o exata.
l.lleute o ~i~gio ca. no•.:J. do :Ml!listro 
JC"iiC Neves · 

Teminry. Sr. PrPs!cen·e, ro=ulan-· 
do votos para que. >:o mais breve 
il:'ll2'0, -pcss« o ~!or1c.<:o p-.v,l !rmão 
do Paratn~ai re::upe:rar o gOzo Inteiro 
de suas liberdades políticas. <Muito
bem; mutto bem). 
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O SR. BARRETO PINTO - Se
.nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. 
pa.la.vra · o nobre Representante. 

O SR. B.'ffiR.ETO PINTO (Pela 
ordem) (•) - Sr. Presidente, Senho
res Constituintes, o requerim~nto !lr
mado, em primeiro lugar, pelo ilustre 
Tenresentante de Siio Patilo Sr. Cam
pÕs Vergal e, em seguida, pela ban
cada do Partido Comunista, reza o se
_guinte: 

"Como intérpretes dos sentimen
tos fl-aternais do povo bl-a:.Ueiro, 
a Assembléia Congratula-se com o 
povo i.'"Illão do Paraguai assocl.nn
do-se :i.s comemorações do dln. do 

·boje, aniversário de sua 1ndepcn
dêncis., e formula votos para que, 
em breves dias, possa o paiS tu:n1· 
go, fiel aos comp1·omissos as:;uml• 
dos na Ata de Cha.pultcpcc, HO• 
guindo a marcha ascendente da. 

· democracia no mundo 1ntelro, con
ceder ampla anistia. polltlca o tt~~ll
gura.r as liberdades públlc11s tun
.damentais, para a unidade naclo· 
Dal e c seu progresso e · o maior 
fortalecimento • de seus laçoij do 
amizade e de mútua coln.boro.çúo 
.com todos os povos amantes dn. 
paz e da liberdade, espccl:!.lmento 
para a expansão concreta, na pra
tica,. do pan-americanismo•:. 

Desde logo devo declarar que meu 
-voto é também para que o Paraguai, 
.o mais depressa possivel, volte ao re
gime. legal. Estamos reunidos em 

.Assembléia Constituinte, mn.s, por 1:18o, 
não podemos ditar regras a um pais, 
formulando votos para que 6lc rca· 
peite o compromisso assumido com u. 
.assina4 '"!"a da Ata de Ch:lpultepec. 

O Sr. Campos Verga! - Lembro a 
V. Ex. que, nesta !a.se de rcconsLru· 
. çáo do mundo, devemos npclu.r rmra 
tôda.s as nações, a fim do quo ooln
.borem umas com as outru~. porque 

. .a. paz e a democracia sào lndlvlNivrln. 
Devemos olbar o Paraguai como uotl~o 

<•>-Não foi revisto pelo orp.dor. 

vi.z!.nho, desejando-lhe paz, ordem e 
progresso. · 

O SR. BARRETO PINTO - Agra
deço o apa.J:te de v. Ex.", ·embora dis
corde de suas idéias. 

Como declarei, Sr. Presidente, m~us 
votos são no sentido de que o Para
guai retome à vida legal; mas a As
sembléia. Nacional Constituinte não 
deve, confo=e está redigido . Õ re
querimento, dizer ao 'Paraguai que, 
reunida hoje... · 

O Sr. Ltno Machado- V. Ex.". em 
outras pala-vras, que:- dlie:r-a-·mesma. 
coisa. 

O SR. BARRETO PINTO - Penso 
- o é opinião pessoal - que a Assem
bléia não pode dizer àquela naçã·o 
nmlga que deve cumprir os compro
missos assumidos numa reunião in
ternacional. No meu entender, isso 
rosc à nossa~ãiÇãaa;--· ·-· .. - ..... -·--

Rcafirino a necessidade ·-de formu
lar ésses ·votos, mas entendo que a 
Assembléia pod~rã significar sua ma
nltestação de aprêço à República do 
Po.re.gual, votando o requerimento 
o.pcnas na sua primeira parte: 

"Como intérpr~te .dos sentime~
tos fraternaiS do povo brasileiro, 
a Assembléia ·Constituinte congra
tula-se cem o povo irmão do Pa
raguai associando-se às coxr.~mo
rações' do dia de hoje, aní.versário 
de sua independência. " 

Nessas condições, .Sr. Presidente, a 
Assembléia Constituinte não intervira 
para que a República do Paragua! 
cumpra obrigações assumidas em co'l
rcrencla internacionàl, da mesma for
ma que saberia repelir 1;ualquer · ma
ntarcstação da República d? Paragaat, 
no sentido de que cumpn:;semos ou 
observassem~ regras ~daS em 
prol da democracia . 

Envio a V .. Ex.", :Sr. Presidente, 
emenda que· manda suprimir a se
gunda parte da. proposta em apreço 
tMutto bem; muzto bem_.) · 

Emenda à; qua.Z se retere o ·ora.
c!or: 
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SUSS1'r.t O 11110 

Suprima-se:- "e forlllUla votos, em 
diante." · ' 

S.S., 14-5-46. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

O SR. C~LOS MARIGHELA -
Sr. Presidente, peÇo· a palavra, :p~J.a 
·ordem. 

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

O s:R. CARLOS MAJUG:aE!A ~ 
<Pela orãeml (•} - sr. Presidente, 
para· restabelecer a verdade, desejo 
a.oentuar que o rEX;Uerimento apresen
tado ·à ASSembléia Constituinte me
reeeu as assinaturas; não só do senhor 
Deputado Campos Vergat, coino tam
bém, dos Srs. Representantes ·Do
tnlngos Velasco, Flores da Cunha e 
outros membros de Partidos, que não 
o Comunista. 

É, portanto, requerimento que não 
V'.sa o faccios!smo partidário, mas 
procura, apenas, dar uma demonstra
ção· de solidariedade de tôda a As-. 
semblé!a Constituinte, ou sejs de tOdo 
o . povo brasileiro, a um povo irmão, 
su!OCBido pela dl.t.ad:ura do Geu~u'l. 
Morinigo. 

Não se trata, pois, senão de formUlar 
votos para que o país vizinho re:in

. gresse . no. cam:inho da de:tnocracla, da 
paz e da tmnquilldade. (Muito bem; 
muito bem.) 

O SR. ACURClO . TOrotES . -
Sl"; Ptesitiente,. peço a. palavra. pela 
oidem. 

O SR. PRESID ~ - Tem a 
lavra o nobre Representante. 

O SR. ACURCIO TORRES - CPelo. 
orãem> ( 0 ) - Sr. Presidente, o re
QU~rimento elA debate, be!Il o sei, não 
está. firmado apeiia.s pelos nobres Re
presen~ntes da. bancada co!IllllÚSta, 
mas, taml)ém, por ilustres Repre
sentantes de correntes pa.rt!dá.riss 
'diversa.s. · 
· Devo $er a V. Ex.•, St. Pre
si-dente, e à Assembléia que não ha
veria necessl:cl.ade de que o Represen
tante do Partido comuniSta Viesse 

(•) Não foi· revisto pelo oi'3.àor. 

di:z.a; à. Casa. que o requerimento em 
aprêço contava, também, com as as
sinaturas de outros Representantes· 
estranhos ao seu Partido, -põsto que 
prevenção nenhuma exl::tiria de nossa. 
parte, pelo só fato de se::- o requeri
mento apoiado pela bancada. comu
nista. 

O SR. JORGE AMADO - ll: que 
foi declarado, há pouco, ds tribuna, 
que o requerimento contava, apenas, 
com as assinaturas dos Srs. Deputado 
Campos Verga! e da bancada. comu
nista, com o intuito evidente de criar 
em tôrno do requerimento ce:ts. má 
vontade. 

O SR. ACURCIO TORRES - Como 
bem frisou o Sr. Deputado Carlos 

. Ma.righela, o requerimento tem as 
asisnatura.s de Deputados e Senadores 
pertencentes a outras organizações 
parti-dárias. 

Devo repetir ao ilustre Deputado: 
fôra êle assinado somente pelos Re
presentantes do Part!do ComuniSta, 
o fato, por si, não bastaria para que 
contra tal requerimento, nós, do Par
ti.do Social Democrático, nos manifes
tássemos, neste instante. <Apoiados) • 

Entre um requerimento, porém, que 
manifeste as congratulações do povo 
brasileiro ao povo irmão do Paraguai 
e lhe leve felieitações pela passsgem 
do .tLniversário de sua independência, 
e outro, que vai além ns foi'!llulação 
dêsses votos, insinuando que o Go
'lêrno daquela República precisa to
mar novos rumos, no sentido demccrá-. 
tico, pareceu~me haver uma inter
venção descabida de nossa parte 
(muito bem), pOSto que devemo.s res
peitar- tudo quanto ocorra. fora do 
território naCional. 

·Não tenho dúVida, Sr. Presidente, 
embora anse!ando, como por certo an- · 
seiam todos nossos colegas, pela ii
berda<le, e maíS ainda. pelos direi
tos que devem tutelar essa liber
dade, em de c la r a r que não po
demos mesmo, nessa forlllUlaçáo de 
votos - o ·que seria., então, p?;ra. se"I 
feito de modo indireto, -·entrar na 
aprecia.ção do que se passa na vida 
poliUca da Nação Unnã. 

Ass!m, vellho dizer que o Partido 
Sooin.l Democrático vota pelli. emenda, 
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que manda. t§.o s6 apr-esentemos no!\Sas 
congrê.tulações ao nobre povo para~ 
gua!o, pela :pa.SSI!.gem do aniversário 
de sua independência. <Muíto 'bem; 
muíto bem. Palmas.) 

O SR. ALDE SAMPAIO - Sr. 
Presidente, peço a palavra., pela. or~ 
dem. 

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

O SR. ALDE SAMPAIO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, pretendia dar 
um aparte a.o nobre Representante, 
Sr.· Acurcl.o Torres, mas S. Ex.a não 
percebeu meu intento •. Desejo neste 
instante, ape:oa.s externar aquilo que 
pretendia dizer a S. Ex. a. E' que nós, 
na Constituinte, ao formulal' os votos 
constantes do requeri:nento, não que
remos levar ao· povo paraguaio senão 

. a. experiência do que já se· passou em 
nossa casa. E' um conselho de quem 
passou pelos mesmos males e deseja 
que aquele povo amigo deles se livre. 
(Muito bem~) 

O SR. ACURCIO TORRES- Sr. 
Presidente, peço . a palavra; pela 
ordem. 

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

O SR. ACURCIO TORRES <Pela 
ordem) - Sr. Presidente, peço a V. 
Elt. .. , na forma do· Regimento, _sub
meter, com a preferência., a. emendil. 
supresstva a.o voto da Assembléia. 

O SR. PRESIDENTE - Até. aqui,. 
~ as correntes politica.s apo!am o 
requel'iillento. A emeniia. retere-se à 
segunda pa.rte, que começa com as 
. palavras "formula. votos, ~te." e ?Si 
até " ... prática. do pa.n-amerlca.nismo", 
a qual manda · sup."imir. 

O SR. CAPE' Fn..RO - Sr .. Pre
sidente, peço a palavra, pela. ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.
l2.vra. o nobre RepreSentante. 

O SR.. CAPE' Fll.B:O <Pela ordem) 
<•> -Sr. Presidente, não compreendi 
bein a impugnS.ção feita ao requeri-

c•> - Nio foi revisto pelo orador. 

mento, cuja :redaç!i.o foi anunciada. 
por V. Ex.'\- apoiado que está. por 
membros. de vâ.rla.s ten~cia.s politi
cas. 

Lembro-me de que, quando f'mnei o 
requerimento, em que se apela. para. 
o povo para.gua.!o, .fí-1o abaixo da as
sinatura de ilustre Deputado, demo
crata sincero, que a.lla à sua quall~ 
da.de de representante -do povo a. de 
sacerdote da Igreja católlca. - o se
nhor Luis Olá.udio. 

Procurou-se, sr. Presidente, criar, 
em tôrno dêsse requerimento, a sus~ 
pei~ de ser uma iniciativa cinnu
nista, porque se está criando o hábito 
de em tudo vêr o "fantasma êomu~ 
Dista", para. prejucliCIU'..__as iniciativas 
de sentido democrático. -

Sr. Presidente, na. hora em que o 
mundo se reorganiza, o apêlo da. As
sembléia Constituinte do Brasil não 
deve ser sàmente para que o Paraguai, 
mas todos os países da. América do 
SUl e. - por que não dlze.t' ? - do 
mundo se._ reorgànfzem dentro dos 

· pr'..ncfpios bá~Icos·~-<remoc:ra.c.ia.. 
Não sei por que o voto da ..\;;;m.:-o-

blé!a constituinte do Bra.sll nã.o pos~ 
sa ser expJ.:eSSO no sentido de que o 
povo irmão do Paragua.1 se reorgani.?;e 
nas bases democráticas, pelas quais se 
fêz a grande fogueira que !oi a guér-
ra lnterna.clona.l. 

Dai, sr. Presidente, votar eu pelo 
requerilnento, por entender que não 
implica o mesmo qualquer !nterven
ção na. soberania do país ·amigo. :S:SSe 
a.pêlo é, antes de tudo, uma· demons
tração de que nós, bras!le!J:os, -reuni
dos em· Assembléia Constituinte, esta• 
mos atentos aos nossos problemas e 
às grandes questões do mundo, refe
rentes à reotganlzação democrática. 
<Muito bem; muíto 'bem. Palmas.> 

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
:.... Sr. Presidente, peço a pala vnt, pela 
ordem. 

O SR. PRESID:E:NTE - '!!em a. pa
lavra o nobre Representante. 

O SR.. OTAVIO MANGABEIRA 
<?ela. oràem) -Sr. Presid-ente, a pri
meira parte do requerimento já está 
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aprovada por _unan!midade; nem po
dia ser: d_e outro modo. 

QUanto à segunda parte, noto que 
se declaram divergências em todos os 
setores da Assembléia• Realmente, 
uma. manifestação da Assembléia 
Constituinte sõbre a vida ou a politi-

. ca interna de um pais estrangeiro é 
assunto que mel:'zce a devida ponde
ração, sobretudo sendo o Brasil um 
pais que, em relação ao Paraguai, é 
considerado grande, por ser o Para
guai de menor população e de me-
nores recursos. · 

o que observo na. parte :final do re
querimento é que ela entra dema..'ia
damcnte em minúcias que poderia.IIl 
ser evitadas. 

. O Sr. Barre:t.o Pinto - Dai, o m'l'l 
substitutivo. 

O SR. OTAVIO :MtANGABEIRA 
- O substitutivo de V. Exa. suprime-
a inteil:-amente. Creio que nada. · lm • 
pede à Assembléia Constituinte B::a·· 
sileira - e é. êsse o ponto de vista da . 
União Democrática Nacional - e.x- · 
pririil.r o seu desejo no sentido da. ex
teilsãc,- a todo o munac.. do regtme 
democrático. Não há. msso interven
ção na vida. interna dos demais pal
ses. Realmente, formulamos vo:.J< 
pára que a. Democra.cia se implanre 
na superfície da terra.. em tOdas úS 
. ns.ções, assegurando a liberdade :> 
todos os povos. 

O Sr. Sou.sa Leão O Parago..~ai 
como aconteceu no Brasll. prática um 
regi!lle que pode considE'.rar democ!'é.
tico. Assim, i;e advertinnos o Pa
zaguai, dizendo que ali não existe ti.ua 
democra.cia, estamos realmente ofen
dendo· as suscetibiiiaades de um go
vêmo estra.Il8eiro. 

O SR. OTAVIO :MJANGABEIRA 
- N~o é uma. advertência.. E' fa~e.r 
votos. 

O Sr. Barreto Pinto - Para •tU• 
cumpra o que consta do tratado. 

O SR. OTAVIO :MlANGABEIRA 
- Eis ai. Eu suprim!r'..a. as palavra~ 
- "fiel ao que assinou' ete., e nií.) 
far.a referência à concessão de an.LF 
tia, e outros assuntos, poJ'cjue isso e!e.
tivamente poderia parecer uma IDl· '-

pertinência ou desprimor. Mas po• 
demos fazer votos por que se implan
tem, e vigorem, as inStit'.:lçées demo
cráticas, no Paraguai, como no mtul.:~::: 
inteiro •. 

O Sr. Barre:t.o· Pinto - Todos nós 
fazemos. · 

O SR. OCTAVIO MANGABEIRA 
- Entendo que é dever desta Assem
bléia. 

O Sr. Carlos Prestes - V. Exa. não 
é democrata, porque não condena :JS 

. campos de concentração no Paragua1. 
nem as perseguições ali feitas a pr':!
sos politicos? 

o- SR. OTAVIO MlANGA!3EIRA 
- Responderei a V. Exa. 

O Si. Carlos P.restes - V. tJ:xa. 
atacou o Sr Getúlio Vargas e o Es
tado· Novo, devido às oerseguições a 
presos politicos no BrasU; e, 'no· en
. tanto, no Paraguai e:nstem camp?E 
de concentração cheios de presos po
li ti c os, e V . Exa. não protesta.. 

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
--' Ataquei, e ataco sempre, sem ne
nhuma restrição, todos êsses. abusos 

O Sr. Carlos Prestes - Mas nãt 
a.taca, no presente, os c~mpos de co:n • 
cent:ração no . Paraguai. E' muito :ra
cU fazer democracia com o passa(lt.; 
mas eu quero ver é com o presente. 

O SR. OTAVIO ::M!ANG.ABEIRA 
- Contenha-se V. Ex~ .• Permita
me que ponha. em dúVida a sua si-:1- · 
ceridade . democrática. CPalnu;s.) 

O Sr. Acurcio Torres - V. Ex• 
não !az · democracia de palavras. O 
que incomoda aos comunistas é a 
união ·democrática que se vai forman
do na consciência dE! todos Represen
tantes da nação. Soinos um todo na 
defesa do regime democrático. <Pal
mas.> 

O SR. Q1DA.VI0 MANGABEIRA 
- Q-.:alquer que seja o calor, qual
quer que seja a veemência., qualquer 
que seja a energia, com que o Sr. 
S2nador Carlos P:estes proteste con
tra. os campos de concentração no 
Pa.raguai, ou onde quer que os ha
jam, ~ excederá a.o calor, à vee
mên'Cia," e à energia, com que tam-
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bém eu protesto. Oma coisa., po
rém. sou eu, ou o meu par
tido, e outra é. o poder público, a 
Asseiilbléia Constituinte do Brasil. 
<Patmas.) 

Sr. · Presidente, manl!esto-me a 
favor da primeir::. .parte ·do requeri
mento, e apresentarei uma emenda, 
fazendo votos para que se implantem, 
na nobre nação paraguaia as insti
tuições democráticas.· Nã.o estou de 
acôrdo com . · o aparte com que me 
honrou o meu nobre colega e meu 
presa.do amigo, Sr. Sousa Leão. Não 
aceito a interpretação das ditlllduras 
que se proclamam democracias; cõnsi- · 
dero-me no direito de julgá-las. No 
Paraguai evidentemente não existe 
uma democracia, senã.c uma. ditadu
ra. . ~ uma questão de fato. 

Prêgo, · mesmo, Sr. Presidente, a 
dem=cia intema.cional. Sustento . 
que, U!lla vez que o com!ID1smo se 
tomou interna.ciona.l, e é uma dou
trina, ou é um Part'io, que ·funciona 
em tôrno de Moscou, a democracia., 
se quiser subsistir, precisa . também 

·de in-temac!onaliza.r-se. Sou solidá
rio oom os democratas do Paraguai. 
Dou-lhes · tôda. a simpatia e apoio 
de ·meu Partido. 

O Sr. Carlos Prest~ - Mas de
seja que· continuem' nos campos · de 
concentração. 

O SR. OTAVIO M:ANG.A:BE!RA 
Dou-lhes a minha solidariedade, mas 
não ex~loro o sofrimento das Titimas 
da ditadura no Paraguai. <Patmas.> · 
Coloco-me no terreno .dos prlllclpics, 
e eis porque aceito a primeira parte 
do requerimento, e· não = julgo im- · 
pedido de formular ><>tos porque rei
nem, no Paraguai, a.s liberdades de
mocráticas, para garantia do -seu 
povo, e por .que sejam feeha.dos, 
quanto antes, os campos de coneen- · 
tração a que ·se refere o nobre Se
nador. 

vou re-'..igir, Sr. Pres11iente, e en
viar à Mesa, mlnha. emenda.. (Muito 
bem; m:uito bem·. Pa.Z=.> .. ' . . 

o SR .. P?..ESIDENTE - Suspendo 
a sessão por cinco minutos, para 
agua.rdar a · emenda que o llustre 

Deputado si:. Ootavio Mangabeira. 
vai redigir e enviar à :Mesa. 

(Suspende-se· a sessão _ds 15 
hora.s e 50 minutos, que é re
aberta. às 15 horas e 55 minutos.) 

O ·sa; PRESIDENTE - Está aber-
ta a ses.Sã.o. 

O Sr. otáv!o Mangabeira · enVla. 
à Mesa a seg;linte emen~a sul;lstitu
tiva à segunda· parte do requeri
mento:· 
"e formula votos por que, na nobre 
nação amiga., como em geral no 
mundo,· r?inem e vigorem em tôda 
a linha as liberdades inerentes às 
instituições democrática-S." 

Sala das Sessões, 14 de maio de 
1946. - Octa.'Dio 'Ma~a.betra.· 

~ .. 
O SR. BARRETO ·PINTO - Sr. 

Presidente, peço a palavr.a., pel..t or
dem. 

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

O SR.: BARRETO PINTO- (Pele 
orrJ.e7?1.> - Sr. PresideJ;lte, peço pra-
ferêncfà-para-mlnha emeJ:l§~ · 

. . . -~ ·------
0 SR .. PRESIDENTE - A presi

dência. encaminhará a votação de acôr
do com o Regimento. 

O SR. ACURCIO .TORRES - s:I". 
Presidente, peço a. palavra., pela or
dem. 

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

O SR. ACURCIO TORRES (pela 
orliim> - Sr. Presidente, ainda. es
tou sob a emoçã.o do belisslmo · espe
táculo que ess!stimos há poucJ. em 
face da. reação democrática d~ tôda. 
a Assembléia Constituinte aos Depu
tados da bancada. Comunista e às ati
tudes que no caso presente ton:am·êles 
nesta Assembléia. . 

O Sr. Cia;'l.os MaTi~Ia - Não 
apoiado. O Requerimeilto é asslnaelo 
por Deputados de vários partidos. 

O SR. ACUR.CIO TORRES.-~O 
discurso do eminente lider da O'nião. 
Democrática Naeional, além do ménto 
de suas prÓprias palavras, teve o de 
trazer a demonstraçã.o irretorquivel da. 

·---
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União de todos os partidos demcx:rã.ti.; 
cos do Brasil em defesa do regin.e que 
instituímos e que estamos p!asiil!Lndo 
:ná. Carta Constitucional a ser promul
gada dentro em pouco. 

O Sr. Carlos Prestes - O requeri
mento não fala em regime. 

O SR. ACURCIO TORRES - i)!Ssa 
bem o eminente orador da União De
mocrática Nacional que esta A.>s=
bléia nada tem - embora lameu~ e 
,s.e solldarise, por inteiro com as viti
mas .de violências - com o qu~ se 
passe nos países estrangeiros, pôsto 
que temos até de agir em decorrência 
da Carta do Atlã.ntico; na qual s~·es
tabeleceu que cada país teria o govêrno 
que entendesse, mantido o re:;~ito 
mútuo entre as nações. 
· O Partido Social 'Democrático, pelas 

razões que, palidamente, há poucv dei 
desta tribuna, vem declarar a v. Ex." 
que, fil1ne no seu ponto de Vista. an
terior, nega seu voto à· emenda· apre
sentada pelo digno, eminente e sem
pre brilhante ·líder da União Demo
·crâtica Nacional.. <Muito bem; muito 
bem. Palmas.> 

O SR. PRESIDENTE - A emenda 
apresentada pelo ·sr. Barreto Pinto e 
supressiva, porque elimina da proP'.JSl
ção as palavras que-indica. A emenda 
do Sr. Otávio Mangabeira é sub.:;titu
tiva porque muda, transforma·. Essa 
é a defiQ.ição regimental. A emenda. 
substitutiva. de acõrdo com o rtegl.
mento, tem preferência e, portsl.nto, 
devo submetê-la em primeiro !ngar. 

/ 

O SR. OSVALDO LIMA- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. OSVALDO LIMA <pela or
dem) - Sr. Presidente, há poucos 
dias a Assembléia votou unilnlme-

- - dias, moção de repulsa ao govêrno 
do Ge::leral Franco. Não consta que o 
Brasil tenha rompido suas relações 
diplomáticas com o nação espanho:.'l.. 
Maicria e minoria, comunistas e re
publicanos, tôdos nós votamos a mo
ção contra aquêle regime. 

Não vejo distinção entre a moção que 
se apresenta agora em relação ao go-

vê=o paraguaio e aquela anteriormen
te votada. Acho, porém, esquisita a 
intervenção dos "Ieaders" da Un1Ao 

' Democrática Nacional e do Partido 
Social Democrático, pois ambos, ao se 
votar a moçáo anti-franquiSta, perma
nece.= silenciosos.' Tive ocasião de 
ler outro dia, a propósito, a palavra 
de grande escritor católico, mostrando 
os crimes que se cometer= em tôda a 
Espanh:> pelos repu.blicanos. Esses 
"leaders", silenciosos nas suas banca
das, consentiram que a . Assembléia 
desse ao mundo êsse espetáculo de 
tristeza, ·ae uma nação inter-vmdo na 
Vida interna de outro povo com quem 
mantém rela;ões diplomáticas. 

Nessas- condições, achando q•1e ·- os 
casos são idênticos, o :lo Paraguai e 
o da Espa.nb:t., e tendo eu votado c= 
meu Partido pela mcção de repulsa ao 
~;ovêmo Franco, não poderia deix:u
d~ votar no mesmo sentido a:;ora., - a 
não ser que praticasse uma imensa in
coerência a favor ãa proposta rio l'ar
tido Comunista. (Muito bem., 

O SR. PSESIDEN'i'E- Não haven
do mais quem peça a palavra, vou sub
meter à votação . s. emenda substitut:.
va do Sr. Otávio Mangabeira. Os Srs. 
que aprovam a· einenda, qu~i:am le
vantar-se. (Pausa..> 

Votaram a favor da emenda 93 se
nhores Representantes. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO - Sr. 
Presidente. peço a palavra, p~la or
dem. 

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

O SR . .:ros:z BONIFACIO (Pela or
dem) - ·sr. Presidente, pediria a. 
V. Ex.• tomar o voto do Sr. Deputado 
Aliomar Baleeiro, de vez que o R~:;l
m~nto . dispõe que, ant-es de procla
mado o resultado da votação, poderá. 
ser recebido qualquer voto. 

O SR. PRESIDENTE- Exatamen
te. Vou prosseguir na contagem e 
atendere! à ponderação de V. Ex.". 
antes (!e S?I' proclamado o resultaêio. 

Votaram contra a emenda 98 Se
nhores Representantes. 
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O SR.. SOUSA. LEAO - Sr. Pre
&idente, peço a palavra pela ordem 
para. da.r as razões de meu voto. 

O SR. PRESIDENTE. - A decla1'll.
ção de voto é subseqüente ao :resul
tado. da votação. Assim, V. Ex." terá 
a palavra oportunamente. 

O SR. JOS:Il: CANDIDO- Sr. Pt'e
sldente, peço a palavra., pela ordem. 

O SR. ?RESIDENTE - Tem a 1)8-

lavra o nobre Representan~e. 

O SR • .JOSÉ CANDIDO - Sr. Pre
sidente, peço a V. Ex. • mande contar 
o voto do Sr. Senador Matias Ollmpio. 

O SR.. PREsiDENTE - ConslUto 
aos Srs. Secretários se o voto do ilus.. 
tre SenadorMatias Ollmpio .foi compu
tado. <Pausa. ) 

(Os :srs. Secretários informam afir
mativamente.> 

O SR. PRESIDENTE - Assim, vo
taram a favor da emenda 93 Srs. Re
presentantes; contra., 98. A emenda 
está rejeitada. (Palmas • ) 

O SR •. PRESIDENTE - Vou· sub
meter à votação a emenda. supressiva 
do Sr. .Barreto Pinto. 

Os f5enhores que a apl'OVa,Ill, quei
ram levantar-se. 

Está aprovada. 

O SR. CAn FILHO - Sr. Presi
dente, peço verificaÇão de votação. 

O sa.· PRESIDENTE - Os Srs. que 
votam contra a emenda ão Sr. Ba.rt3to 
Pinto, queiram levantar-se. (Pausa.) 

O SR. ACúlWIO TO:RR.E-9 -Se
nhor Presidente, peço a palavra, pe•a 
oroem · 

O SR. I'RESIDE:NTE Tern t> 

P&lavra o nobre Repnsentante. 

O SR. AC'O'R.OIO 't'ORRES 
(Pela oroem) - c•> - Sr. Pre
lddente, pedi a ·:palavra pa..-a solicitar 
a. V. · Eit.• que, ao anunciar a vo
tação, orientasse a Assembléia, por-

. que o Sr. Otá:tio Mangabeira. na.o 

c•> - Não !oi revisto pelo orador. 

aceitou a segunda. pa.rte ci.a ind!ea.Çáo 
originá.ria, por achá-Ia inconveniente. 
E nêsse sentido apresentou emenda 
supressiva. 

Ora, Sr. Presidente, a. Assembléia 
.dividiu-se, a maioria re-jeitou a · pró
prit. emenda. do Sr. Deputado Otávio ·, 
Mangabeira. e a minoria <minoria. 
pela verificação do voto) foi !avo
rável à emenda.. Ambas as facções 
·.-otaram por asslm . llizer contra a 
segunda. parte da indicação . originá
ria. 

Parece, Sr. Presidente, . que a 
emenda Otávio Mangabeira .foi pal' 
V. Ex.• su:ometlda à Assembléia, 
como substitutiva. da segunda parte 
da. indicação que tem como primeiro 
signatário o meu digno e Uustre 
colega, Sr. Cam.POS Vergal. · 

o:a., a não esta?pre!mttca.cla 
per-doe v.· :ex. a., e Deus me livre 
que V. Ex:" julgue em minhas pa
lavras outra coisa., senão o respeito 
e a consideração que lhe devo ,
seria de se atribuir à Assembléia 
um contrasen.so. A Casa se dividiu:· 
uma parte ficou corn a · etnenda. 
Otáv.!o Mangabeira, e ·a outra cozi'· 
tra. ela, ambas,- porém,-indu!ll.tà.v~l
mente, discorda.ram da segunda. parte-~ 
da. proposição originá.r!a.. 

O Sr. OS"Daldo Lima - A Assem-
bléia podia. recusar ambas. -

O Slt. AcmtoiO · TORRES 
O que desejo, Sr. Presidente, c01n 
estas palavras, não é mudar a orien
taÇão da. Mesa, mas orientar meus 
pares, para mostrlLl' que a Assembléia 
acaba de rejeitar uma colsa, digamos 
asli!m, que ela. achou menor, ou seja 
a emenda Otá..vio :Mangllibeira., emen
da que não entrava. na a.preclação 
da anistia, não· falava em campos 
de concentraçãO e naãa t1liha. com 
atos intemac!.onais e t~a.ta.dos. 

O Sr. Otá'Oio -Mangabeira - MI
nha emenda dava forma parlamentar 
à solução do assuntó. 

· O SR. ACURCIO TORR.ES -
V. Ex.•, Sr. Deputado Otávio Man
gabeira, não acha, como eu,. que 
ctuem votou fa.voràvelmenv~ à emen
da de v. Ex." mostrou-se contrário 
à segunda. parte da indics.ção, cuja 
rejeição V. ·Ex." mesmo aconselhou, 
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e que quem votou contra a emenda 
Otâvio Mangabeira votaria dez vêzes 
contta a segunda parte da. indica
ção?! <Não apoiados.) 
· Jl:ra êste, Sr. Presidente, o escla.recl
mentoque d-esejava prestar, sem entN
ver, entretanto, que um simples escla.re
cl.Inento aos meus pares, notada
mente aqueles que são membros do 
meu Partido, produzisse tanta ce
leuma. <Muito bem; muito bem.> 

O SR. CARLOS MARIGBEI·A -
Sr-. Presidente, peço a palavra pela 
or--dem. 

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

O SR.. CARLOS MARIGHELA 
(Pela ordem> c•> - Sr. Presidente, 
deseja.rla dizer a V. Ex. a que uo;;so 
partido votou a favo• da emenda as~l
nada pelo ilustre llder da minoria, 
Sr. OctáVio Mangabeira, apenas pelo 
desejo de contrlbUlr para que mais 
apressadamente chegassemos à deci
são do assunto sõbre o qual a Assem
bléia deveria pronunciar-se. 

Entretanto, os ilustres membros do 
Partido da maioria, que se haviam 
declarado favorável ao voto de con
gratulações com o povo paraguaio, 
não votaram favo.ravelmente à ·emen
da apresentada pela. U. D. N., n'llli'.a. 
demonstração clara de que não pre
tendem assumir atitude realmente de
mocrática (não apoiados) , asseveran
do que os destinos do povo daquele 
pais amigo possam ser reafirmados 
dentro da democracia.. 

Desejo fazer mn apelo Sincero, fran
co e amplo aos ilustres membros da 
u. D. N., no sentido de que, u:na 
vez que o P. s. D. não votou a sua. 
emenda, rejeitem o substitutivo do 
Sr. Deputado Barreto Pinto, provando, 
assim, que compreendem os altos pro
pósitos da Assembléia; de dar apOio 
àqueles que, neste momento, se a.cho:m 
subjlllgados pela ditadura de Mor'.ni
go, e estão dispostos a ajudar o povo 
paraguaio a libertar-se. 

É o apelo que dirijo aOs nwtres 
membros da bancada udenista.. <muito 
bem.) 

<•> <Não !oi revisto pelo orador) 

O SR. JOAO MID.'DES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR.. JOAO MENDES (pela ordem) 
- Sr. Presidente, a. emenda do nobre ~ 
Deputado, Sr. Otávio Mangabeira, 
aeu sentido parlamentar ao requeri
mento assinado pela bancada comu· 
nista, que defendeu um reciuerlmentc 
vasado em linguagem comunista, fa· 
lando em campos de concentração. 

O Sr •. Campos Verga! - Não 
apoiado. 

O SR. JOAO MENDES - Quero 
acentuar que os Srs. Representantes 
que votaram pela emenda OtáVio 
Mangabeira não podem sufragar o re
querimento, sob pena de inéorrer~m 
numa incoerência, porque a emenda 
do ilustre lider da minoria visava., 
evidentemente, impedir que a Assem
bléia se referisse a campos de con
centração, expressão que importava, 
sem dúVida, num:J. descortesia para 
com um pais estrangeiro. <Apofad.os 
e não _apoiados. Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Estamos 
procedendo à verificação da votação, 
solicitada ?cio nobre Representante, 
sr. Café Filho. 

Os Senhores que votarem contra a. 
emenda do Sr. Representante Barre
to Pinto, vão se levantar, por banca
da, para efeito da contagem. 

o sa. CAIRES DE BRITO- se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem-~ 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
!E.vra o nobre Representante. 

O SR. CAIRES DE BRITO <Pela 
ordem.> - Sr. Presidente, V. Exce
~ncia. já. havia contado os votos de 
mjnha bancada, quando cheguei da 
Comissão da Constituição. Declaro 
que voto contra a emenda do Sr. Bar
reto Pinto. 

O SR. PRESIDENTE - O voto de 
V. Excla. não pode ser computado, 
porque já tinha dado a emenda 
por aprovada, quando V. Excla. che-
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gou. Estou fazendo agora verificação 
de votação. 

Todos os S.'"S. Representantes que 
ent=m depo1s de aprovada a emen
da não pÕdem ter seus votos com
putados na verificação de votação. 

Assim, 110 Srs. Representantes vo
taram a favor da emendz. do ·sr Bar
reto . Pinto . e 89 contra. 'Está, pois, 
aprovada :1 indicação, nos seguintes 
têrmos: 

"Como intérprete dos sentimentos 
fraternais do povo brasileiro, · a As
sembléia. Constituinte congratula-se 
com o povo irmão do Paraguai, asso
ciando-se às comemorações do dia de · 
hoje, aniversário de sua independên-
cls.•t. . 

O SR.. EOlUCO SALES - Senhor 
Presidente, peço a palaVJ:a, pela or
dem. 

O SR. PRESID:El."T.E - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. EURICO SAJJ.FS CPela or
dem) (•) ·- Pedi a palavra peJa or
dem, Sr. Presidente. para me con
gratular com o Govêrno da Il.epúbli-

.· ca pelo Decreto assinado na pasta da 
Educação e Saúde e que dá destino 
a parte do Fundo Nacional de Edu

. cação. 
s. Excia. o Sr. Ministro da Edu

cação confirmou, objetivamente, sua 
ent-reVista há pouco concedida à im
prensa carioca, e na qual assinalou 
os elevados propósitos de destinar ·o 
pa.tr'.mônio do Fundo Nacional de 
Educação ao emprêgo equitativo nos 
Estados da Federação. 

o Estado do Esp!rito santo, que, 
8egundo o noticiário· Cios jorns.l.s, será 
contemplado com a. construção de 54 
~dades escolares, sente lia.ver S. Ex
celência dedicado ao problema. da as

. slstência econômica da União aos Es
tado&, no que tange ao custêio da. 
educação pública. o melhor do seu 
interêsse.· E ajunta. às suas congra
tulações ao Govêrno da República. 
uma sugestão no intuito de que a. 
construção das referidas escolas se 
-:faça. em entendimento direto do Mi
nistério da Educação com os técnicos 

<"> N1o foi_ visto pelo orador. 

estaduais, a fim de que o planeja
mento, aqUi, dos edifícios entre eni 

· perfeita. cc>:nsonância com as -necessi
dades E possibilidades da zona ru
ral, e ainda de que esses edific!.os es
colares sejam construidos excluSiva
mente na zona rural, a que carece 
:mUito do apóio dos poderes Públicos, 
quanto ao problema educacional. 
(].!uito bem, muito bem.) 

O SR. MAURICIO GRABOIS ..:.. 
Sr.· Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PaESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. lliiAURICIO GRA:BOIS (*) 
(Pela. ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra Para chamar a atenção da 
Casa -sôbre o ambiente, que se quer 

· hoje criar em nossa terra,--.eontr.a._. 
quantos lutam pela democracia e pelo 
~osso progresso. Querem reeditar o 
antigo ambiente, que vivemos em 3)5, 
36 e 37, da .indústria do comunismo, 
em que se apresentava homens. dig
nos como criminosos, como individuas 
que pretendiam assenhorear-se. do di
reito de propriedade; enfim, apresen
tavam-nos cciiXlO inimigos de nossa. 
Pátria, como lnimjgos da democrãi:ia: 

PTocura~se, também, reimplantar o 
mesmo ambiente, no intuito de atin
gir aqueles elementos verdadeiramen
te democráticos, que hoje defendem 
a democracia. E, apoiados nessa at
mosfera de ten-or, nessa atmosfera 
de perseguições, procuram justitica.r ás 
r>erseguições contra traballla.dores ho
ne:;tos e li-vres. 

Quero. me referir, $r. Presidente, 
. ao instante que ora atravessamos, em 
que emprêsas estr:mge!ras, a serviço 
do imperialismo e organizações para
estatais, perseguem hw:nildes trabalha
dores, que estão unicamente. lutandC' 
por seus direitos e, também. pela de
mocracia. 

Tenho em mã.cs. Srs. Representan
tes, uma relação de operários e fun
cionários demitidos por motivos po
l!ticos, o que signl!ica verda~eiro aten
ta.do à.s lllierdades democráticas. E' 

c•> Não !oi revisto pelo orador. 
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um atentado, inclusive, ao direito de 
trabalho. • 

Hoje, não mais é possível que tra
balhadores sejam demitidos,. por per

. tencer a êste ou àquêle partido po
lítico. Infelizmente, estamos presen
ciando no ano de 1915, após a derrota 
militar do fascismo, a reprodução dos 
vergonhosos acontecimentos que sur
giram após 1935. 

Tenho em mãos,. como disse, rela
ção que vou lêr e para a qual cha
mo a atenção de todos os Srs. Re
presentantes. Os motivos das demis
sões variám: não estão declarados ex
pressamente; alega-se que foram fei
tas, ora a bem do serviço, or:l. por 
falta de verba e causas outras. 

E' a seguinte a relação de fun
cionários que participaram do último 
movimento vitorioso para aumento de 
salários, e !oram dispensados: Hélio 
Pedro de Almeida- Banco Continen
tal d"e São Paulo; Ideal Machado
idem; Mário Rotberge - Banco ·De
lamare; Carlos Martins de Castro -
idem; Luís Otávio, (C. Sindical) -
Banco de Minas Gerais; Zllmar Fer
nandes - Banco Continental de São 
Paulo; Jair Ferreira Gama - idem; 
no Departamento Ns.cional do Café 
- Consuelo Vieira de Vasconcelos; no 
SAPS, Arcelina. Mochel. 

Ns. L!ght, onde os trabalhadores lu
tam por suas reinvindicações, foram 
sem qualquer motivo demitidos inú
meros líderes, taís como Carvalho 
Braga, Damaso Barreira, Arlete Lu
rahy, Agostinho Escusscte, Pedro Pau
lo Valverde, Alvaro Mendes e Ve-
nic!us Krul. · 

Todos os fatos que denuncio à. As
sembléia prenunciam novas violências 
co.atra os trabalhadores. Ainda se 
propala que serão tomadas mec:Ud:1.s 
contra os funcionários pú!J11cos. Não 
há razão justiflcatlva desses atos. 
Seria - repito - reeditar persegui
ções indignas das tradições democrá
ticas do povo brasUelro; sei-ia a ne
gação da democracia em nossa terra. 

Chamo a atenção dos Srs. Consti
tuintes para essas ocorrências, a fim 
de que, ama.õlhã, quando consumadas, 
não venham dizer que se trata de agi
tação de elementos comunistas. O que 

vemos, na reallda:ie, são presegwçoes 
por motivos políticos, contra as quais 
a bancada comunista protesta veemen
temente. u-ruito bem; .muito bem. 
Pa.lma.s.J 

(Durante o discurso do Senhor 
ilfcwricio Grabois, assume a. pre~ 
siãéncia o Sr. Otávio Mangabeira, 
1.0 Vice-Presidente.) 

O SR. PRESIDEN'TI: - Tem a 
p:::.hvra o Sr. Batista Neto. 

O SR. BATISTA NETO - Lê o 
sguinte discurso, Sr. Presidente, o re
querimento n.0 60, que estamos discu
tindo, trata da majoraç;;.o. de fretes de 
gêneros alimentícios, na M!trinha Mer
cante. Quero. apreci~- aqui um as
pecto do problema,. que diz respeito às 
l!!:;trndas de Ferro. 

Antes de entrar no mérito da ques
tf!.o, d~ejc fr~er algu..~~ con~idera

çcc: sôbre. a últL= c:ec!::.mção do 
Senhor Diretor da Estrada de Ferro 

· Ce!ltral do Brasil, a propósito c!a exis
tência de excesso de pessoal naquela 
ferrovia. Os f~tcs, Senhc: P1·~sidcnte, 
negam essa afirmação. Os p&tios 'ias 
oficinas de Engenho de De:;.tro. cl-:.eios 
de des~os, são ocupado::J perm..'lnente
mente co!Il empreiteiros particulares 
ex. serviço de re;:::u-nção de I:lateria.l 
rodante da Estrada. No ramal de São 
.. .J.:tlo é cor.hecida a falta de pzssoal 
nas estações, onde todo . mundo do
bra e:::::t serviço, tendo no ent~r-to que 
es;-;cmr, depois, o pag=ento dos ex
tr:wr"'lnár!cs feitos, cuja demora chega 
a meses e ~nas, muit2.s '"~êz~s c?..i:ldo 
c:::ll exerclciJ findo. 

Em téda a E:;tn:.da a falta ao ser
-vi.:o. sibado ou segu_T'lda-feira, impU~ 
pur.ith-amc::;te, na. perd.::. do àcmingo. 
c.ue, para os mensalista.::. é nat".!I'a.l
mente um dia ganho. I&,o ocorre para 
forçr.r o pessoal ao trabalho < semana 
inteira, o que indica excesso de tra
balho e falt<. de pes;;oal, precisamente 
o contrário do quG afirma o Sr. Di
retor do. Central do J:l::asil. 

Se há necessidade de fa::~er cconômia., 
de aplicar cortes nss despesas da Es-. 
tra.dn, êsses cortes não pod~m e não 

· devem recair no pessoal, nem em seus 
salários. ·Devem l"eCair em outras des
pesas, nas empreitadas, n:as sangrias. 
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permanentes à econômia de nossa 
r ~incipal ferroVia. 

Precisamente, Sr. Presidente, para 
se fazer economia, as primeiras pro~ 
Vidências que ao Sr.·Dlretor da Cen~ 
tral cabia tomar seriam aumentar o 
peSSO'<il, melhorar seus salários, orga~ 
nizar melhores serViços, dotar de maior 
eficiê~cia técnica as oficinas da Es~ 
trada c melhorar as condições de tra~ 
balho dos !erroviários. ·E cortar -
aqui, sim, Senhores Constituintes , -
cortar progressivamente os contratos 
com firmas ãe empreitadas e emprêsas 
industriais que são, hoje, grandes be· 
neficiárias cU!. Central do Brasil. E:sse, 
Sr. Presidente, o caminho que levaria 
o Diretor de nos..«a maior ferrovia ao 
encontro de suas necessidades de eco
nomia e a maiores saldos. 

Á fala do Sr. Diretor da Estrada de 
Ferro central do Brasil é, Sr. Presi

. dente, uma ameaça de demissão do 
pessoal, como argumento contra a sen
tida e justa reiVindicação dos ferro
vlár:ios, de aumento dosseus ·sa.lártos 
dE acõrdo com o decreto~lei que já 
estabeleceu um aumento geral de Cr$ 
5!10,00 sôbre os salá.ri.os ill!erlores a 
mil cruzeiros. · 

Diz o Sr. Renato Féio que hâ 
gente de mais e que a Estrada está. 
sofrendo um prejuízo de setecentos 
mil cruzeiros mensais. Jà Vimoo. se
nllores constituintes, que não há gente 
de mais, pois é grsnde o voluma de 
serviço de reparação de :;.naterial ro
dante feito sob empreitada e contratos 
por particu1ares, sobretudo por em~ 
prêsas Industriais que enriquecem · à 
custa c!e nossas Estradas de Ferro: 

Se a Central está. sofrendo um pre
julzo mensal de setecentos mil cru
zeiros, quan estará se beneficiando 

·com êsse pre.ufzo: acaso serão oli fer
rov1ál1os, que têm um salá;rio médio 
de Cr$ 700,00 mensais - o que se pode 
chamar de salário ele fome? Ou al
guns feliZes capitães de indústria, Pal'll 
quem a Central se assemelho. ·á gallnha 
dos ovos de ouro? 

·VeJamos agora, Sr. Presidente, a 
politica. taruâria do. central nos tít
timos unos: 

Algodão 

Toneladas . . . . . . . . (300 quilômetros) . 

1938 1945 Aumento 

Cr$ 77,55 - Cr$ 270,00-250% 

Tecido <!e algodão 

Tonelada. . . . . • . . . (300 qUilômetros) 

1938 1945 Aumento 

Cr$ 87,30 

La minados 

Tonelada 

1938 

Cr$ 148,50 

Tonelada 

1937 

Cr$ 351,00 -'- 300% 

<material· c!e Construção) 

(500 quilôm.etros l 

1945 Aumento 

Cr$ 440,00- 194% 
'---· 

.Cimento 

<São Paulo-Rio> 

1945 Aumento 

Cr$ 32,00 - .. Cr$ 297,00 - 830% 

Dados tirados das pautas de merca
dorias da Contadoria Geral dos Trans
portes. 

Ta:rifas s6bre artigos de 1.• 'MCessidac!e 
· Do relatório do ano de 1944, pá.g. 98: 

Aumento em percentagem do ano 
<l.e 1944 sôbre o de 1938: 

%. 
A!;Ücar reflnado .. , . . • . • . • . . • • • 130 
Arroz . . . • • . • . • . . • •. ; . • • • . • . • • • • 120 
Bgnbs • ,. . •. ~ ............... • ...... •. 105 
Batata • . . . . . . . • . • . . . • . • . • . . . • . 240 
caté em pó . • . . • • . • . • . • • • . • • • • 100 
Carne verde • . • . . . . . • • • . . • • . • • 125 
Charque •. ; . . • • • • . • . . • . • • • . • • . • . 160 
Cebola • • • • . . • . . • • • • • • • • • • • • • • • z.o 
Farinha. de mandioca . • • . . • . • • • Tl 
Pl1.r1nh8. ãe trigo • • • • • • • . . . • • .. 11 
Feijão • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 145 
I..elte ........................ -. • • • • 69 
Manteiga . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . 86 
Wlho ...................... • .. • · • 23"-
Qvcz • • • • • .. • • • • • • • .. • • • • .. • • • • • • • • 100 
Sal ..................... :,- . . . • • .. . . 214 
Toudn.ho .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 128 
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Dados comparati'VOs àe ta.ritas entre a Central do Brasil e algumas EstTadas 
· àe Ferro nos EE. UU. em 1944 . 

Ca.rvão Mineral 
Distâncias Central do Brasil Ala.bama Alberdeen 

Cr$ Cr$ 
47,50 
52,00 
59,00 

Cr$ 
53,30 
57,90 
64,80 

290 qUUõmetros. . • • • . . . . . • 110,00 
354 quilômetros. . . • . . • • • . • 119,00 
45() quilômetros. . . • . . . . • . . • 128,00 

Págs: 99, 100 e 101 'io Relatório de 1S44. 

Em 1928 <ano aureo da Central do 
:Brasil). 

Percentagem da despesa do pessoal 
sõbre e despes:>. total 67 %. 

A partir dêsse ano essa percenta
gem foi baixando, especialmente no pe
ríodo do Estado Novo, até 48% em 1944. 
Donde se conclue que os gastos exces
sivos de Central não são com .:~s fer
roviários, nem com melhoramento ge-
ral da Estrada, que não se nota. mas 
com m{;, administração. e gastos com 
empreitadas fabulosas. ' 

Sr. Presidente, podemos fazer uina 
comparação muito rápida com Estra
das de Ferro da Arger..tina: 

Em 1942 o salário médio mensal dos 
trabalhadores das Estradas de Ferro 
na Argentina <emprêsas particulares) 
em. em nossa. moeda, Cr$.-800,00 (con
Elderado salário de tome> • E a per
centa-gem de despesa do pessoal sõbre 
a despesa·geral: 64%. Em 42 <mesmo 

• a.nC'l P..ra de 43 % na CentraJ do 
13ràsll. :tstes dados nos mostram. Se
nhor Presidente, como os ferroviários 
do Brasil são sacrificados. 

<Os daâos argentinos são de publl
caç!!.o do Instituto de Estudos Ecouõ .. 
m1cos dos Tranpsorte:;, Buenos Ai
res. 1943.) 

Situémos, Srs. Consti.tulntes, a Cen
tral do Brasil num grupo de 6 estra
das de ferro do nosso t>a-is, e vejamos 
qual a receita de 1 tonelada. qUl.IO
metro de mercadoria nessas Estradas: 

Cr$ 

Fara.nã-santa Catarina. • . • . . . • 0,14 
Vltórfa-Mlnso; .. .... .. • .. .. .. .. 0,19 
Leste Brasilelra .. .. .. . • • • .. .. • . . 0.22 
Estrada. de Ferro Goiás • • • • • • 0.22 
Rêde Mineira de V1ação • • • • • 0,23 
Central do Bra.sll .. .. .. .. .. .. 0.24 . 

Donde se conclui Sr. Presidente, que 
a Central do BràsU tem a. melhor re-

ceita em tonelada quilômetro de mer
cador!a. 

(Página 101 do relatório cit::w:!o) . 
Verificamos agora a situação finan

ceira da central do Brasil, baseada 
Em seu último relatório: 

De 1929 a 1940, inclusive, foi defici
tá.rla.. 

Saldo 

Cr$ 

Em 1941 .. .. . . .. .. .. 2. 700.000,00 
Em 1942 .. .. .. .. . .. • 46.000.000,00 
Em 1943 . . .. .. • .. .. . 103.000.000,00 
Em 1944 . . . . . . .. • .. . 236.000.000,00 

(página. 168 do relatório> . 

Central 

Orçamento Geral Econômlco-Finan
celro para ·o Exerclclo de 1945, prevê 
uma receita de Cr$ 1.565.911.933,00 e 
uma despesa de: Cr$ 1.462.804.639,00 
com um saldo de: Cr$ 103.107.294,00 
o que dá., portanto, "pa:ra cobrir as 
despesas do aumento estabelecido no 
Decreto-lei n.0 8.512, de 31-12~45. de 
aumEnto de Cr$ 500,00, para· todos 
ferroviários que percebessem menos de 
CrS 1.000,00 de ordenado. 

Salário de ferroviários da Central 
em 31-3-45: 

Total de extnmumerárlos: 34.607 
Despesa mensal . Cr$ 16.865.295.00. 

Salário médio dos ferroviários, nessa 
época, Cr$ 487,00. . .. 

Posteriormente a isso, tiveram os 
ferovriários da Central dois aumen
tos: 1· em agôsto de 1945 e outro em 
j:1nelro de 1946, perfazendo ambos o 
total de cr$ 500,00, em quase todos os 
casos dos que recebiam m~os pe 
Cr$ 1.000,00. 

o govêmo torneceu a. l.lnportânt'la 
pa.m êsse aumento no Decreto-lei nú
mero 8.957 de 26-l-46, pllr:l. atender 
ao mês de janeiro, no total de Cr$ 
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7 .833.4.00.00. Nestas cond!.~ócs a. <iet
pcsa de pessoal passou a: .•.•..•.... 
Cr$ 24.698.695,00. E o salário médio 
me=l zublu' P:l..'"ao CrS 700,00. O que 
é, Sr. Prestctente.. positivamente = 
S2lário dQ iome D:u-a UJll. chefe óe 1:a
mlli:l. enírenta~ a atmJl cs.rest1a da 
rtde. 

<Dados fo:-necidos ao Departa:tnento 
de Est1:2.c!as de Ferro. em 15-6-45, -pelo 

. en!;crihciro-chefe do Departamento cio · 
Pessoal da Central do Brasll.) 

Ten.'lo em tllãos, Sr. Presidente, do
cumentos rebtivos às reivindlcs.ções 

· atuais e lllll'ls sentidas dos ferro,lá
rtos da central e inúmeras outras Es
tradas de .. Ferro. 

central do :SrasU: Aumento geral ne 
sal:.írio, ·.de acô1:do com o Decrete>-lel. 
n.~ 3.512 de 31-12-45, tomando l'Or 
b(!.~ <:lS salártos vigentes em 31-12-45, 
e não os salários de julho de 45, come 
o fêz a ãiieçso da estrada. 

sesue-se a leitura dos documet~tos: 

Telegrama dirig!do. ao Presidente da 
Constituinte e mais cws seguintes 

. Senailcres e Deputaclos: Prestes, 
Ma:n.ga.beiTa, Sega:das, Cafê Jlirh.o, 
Vela.sco e Ner.eu. 
"E=o. S:t. Deput..ado ~ Palácio 

Tír!:4entes - Rio. - os representan
tes dos !enoviál:ios das estrad?.S de 

· ferro LeQPOldina Railw::~y, Central do 
B:-asil. Noroeste do Bres11, Cia. :Pau
lista, S. Paulo Railway, Sorocaba.lla e 
Arara.quara, reunidos em confert!ncl.a 
nests. =pital, resolveram dirtgtr em· 
nome d~ 118.000 ferroviários um ape-

• c lo a, V. Ex."' no sentido atendin:l~nto 
suas· ::spirações pt. 

Trata-se d~ obter o direito dé sm
ciicallzaçáo para 85 · por cento dos !er

.rovl.á.rios do Brasil que· em tanto 
_ monta o número de :rerraviárols da. 
Uni!P, Estados e AutarqUias; pt. 

Até pcucos anos atrás tal dire!to 
era. assegurado e depois por la:!nen
.tável ret:-ocesso, hoje não mais· pos-

i s.-1-el subsiStir, !oi cassa<lo. • 

-Além disso apelAmos sentido satis
!a.;.ão ·seguintes aspirações xr•lnimas: 

- .Eleição dos menbros do Conse
. lho Fis<:s.l e Presidente das Caixas de 
A-posentadorias e Pensões pelo voto 
direto e sec:·éto dos !erroviárlos. · 

F~stabel~cimilnto da aposenta.
do~!!l. ordinária., com vencimentos in
tegraiS aos 30 anos de servi~o e com 
gualguer idade do !e:-roviário. . 

E mais pela rapicla solução dos au
m~ntos de salár105, ora pleiteados pe
los ferxcl'lál'ios das seguintes estra
das: 

São Paulo Railway, aUD;lento à.e 
acôrüo ~:om o memorial apresentado 
à aclm'nistração ci.a estrada e ora con- · 
ve:-tido em dissídio. 

Noroeste do Brasil: aumento de sa
lário em cumprimento ao decreto do 
govf>rno de 31-12-45, não cU:tnprido 
pela administraç&o. 

A."araquarense: aumento de salário 
de acõrdo com o memorial entregue 

· à '3.dml.!ill.t'raçã.o em que se· pede-.a.u-
m.cnto geral de 'trezentos cruzeiros. 

Sorom:.bana: aumento geral de. Clui
nhentos cruzeiros, conforme memorial 
entregue à administração. 

Central do Brasil: aumento integral 
. de acórdo com ·~ decreto do govêrno 

de 31~12-45 e promoção de todos os 
ferroviárioriá.-J:lá. dez anos sem pro • 
Ine<;i.c. . -~-- · -- · ·- ···---- -~-

Leopoldi:oa Rnilway: s.umento geral 
de llcôilio com as tabelas a:presenta
d$-s à adtninistração da estrada e _ora. 
e!Il dissídio coletivo. _ 

Saudações <iemocrâtica.s. - Lean
dto Muniz da Motta. Júnior, ;Jres:!.den
te do Sindicato ci.a Leopol.dfna Ra.il
way. -· João Cu.raclo Júnior, repre
sentante do slndics.to da Cia. Paulis
ta. - CeU;o de SolU!a MachadO e OcU
lio Salgado, :representantes do sindi
cato da São Paulo Railway. - Be
nedito l'Jacltaà.o, pre&identc da Asso
cia.ção dos Ferroviários da Aramqua
ra. - Martiniano Pereira. da SiZ1XZ, 
repre~ntante da Associação Profis
sional dcs fe:-roviários da Noroeste do 
Br.J.sll. - Celestino dos San'ttls, repre
sentante da Associacão dos Ferroviá
rios da E. F. soroca'oana. - J.. P!tta. 
Pinheiro, · :presidente da Associação 
Profissional dos Ferroviários ® Estra
da. de Ferro Central do Brasil. 
. Senhor Miuistro, creia na stncenda
o.e com qu.e vos dirigimos êsse apêla • 
Para nós, ·a concretização d~ssa aspl
I'tlcão !!lgmtiell. o :nesmo. que o ar para 
~pira.r. · 
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E t:mto isso é verdadeiro, que nz.s t~s abai'lto <'>SSinados, traduzem Pm o 
estradz.s, em qu~ o fenoviá.!'ios estãt~ presente memo:ial; a aspiração l;!lâni-

. pei?..dos de se sindi<:alisarem, a reali- me de todos os ferrcviálios do Brasil 
,;J.:;.Ce ultra-passou a legislação já nlha, c~mpulsada atrav~· de a~sçmbléias ge
e hoje existem organismos com tôdas rnis de seus Sin.dicatos e Associações, 
as caracte."isticas de s!n:iicsto, é v2r- no sentil:lo de ser concedido pelo Go
dade qu-e lutando com ~érias dificul- vemo o direito de sindi<:alização :<o:=~ 
da.des, xnas que amailhã, peh ,,rópria ferroviários das emprêsas da União, 
realidade- dos fatos, estarão pujantes. dcs Estooos e autárquicas. 

E ao apàlo qu .. · ora, angustiosame~- Senhor l'vllnistro, orça por várias de~ 
te, vos dlrigimos. em nome dos !ertCl-. zenas o número de memoriais e repre~ 
viários das estra-das que êsse subsc~e- scntações apresentadas ao vosso Mi.
vem., em número de 118.000, Juntam~ ni~téri'J, desde a dsta em que foi cas~ 

. ~~s g~d~::;:s c!!;~i~~:oà m~~:~~~ ~~o f~r:~;l~0~e d~~~~~~ação a 8S% 
conferência. Todos êles tive!'am em palavras. res~ 

Por tu~o isso, crêmos com segt~~an- poztas favoráveis, que, infelizmente,· 
ça. que sabereís Vir ao encontro dessa não se t:raduziram "de fato" na con~ 
grande massa ferroviária e com a sa- cretlzação da , usta aspiração da g::s.n
tis!ação dessa sua premente ne-::essi- de massa ferroviária do Brasil 
daode de ma:rcha:r junto com e!a para Creia, Sen.'1or Ministro. que a àsp!-
o futu!'o radioso que se desvenda para raçã'J do direito de sindicaliZação para. 
o nosso o.uer'-<lo Brasil. os fer.cviá:rios das emp:rêsas da I:Jni§.o, 

Saudações. - (aa.) Leandro Muniz E:;tados e aut:::rqu!as, traduz, plena
da llfota "Júnior, Presicente do Sind!- mente, um desejo multa Vivo ·dcs fer
cato dos Trabalhadores em Emp::êsas rcviários e é a aspiração máxima no 
~rroviã.rlas do Rio de Janeiro. -- présente mllmento. 
Leopo1dina. - João Curado Júnior, _E de :fato, não s~ compreende, que 
Represel).tante d-o Sindicato das Ferro- em uma legislação social, tal a de . 
viários da Zona Paulista. - C. Palillsta nossa Pátria, exista uma falha da ~x
-.CeZso Sow;a Machado, Representan- tensão e prorun~eza dessa 
tant~ do Sindicato dos Trabalhadores Ficaxn os ferroViários pelados e ln
em Em-prêsas Fe:rroViárlas àe S. PaUlo. capacltooos de ap!"esentarem suas jus
s. P. R. - Odílo Salgruro, Represen- t<.s reivindicações de forma orgsntza
tante do· Sindicato dos Trabalha-do~ da, sujeito a tõ.da sorte de injunções 
res em Emprêsas Fe:rroViá.rlas de São q1.te isto acarreta. ccmo bem comprc-
Paulo. S. P._ R. - Celestim:~ dOs San- endereis. · 
tas, Representante da Associação dos Há. mais, . Senhor Ministro: e:dste-
FerroVlátios da E. F. Sorocabana. - mesmo a anomalia de não haver tun 
Aclalberto Satoia Pitta Pinheiro, Pre- criterio ún.!co de tratamento: p01s ao 
sidente .da Associação Pro f. dos Ferro- ;:ressoai do Loiàe Brasileiro recente
viários da E. F. Central do Brasil. J:J.ente foi concedido êsse direito pelo 
- Benedito Machado, Presidente da Govêrno, em medida por todos ap!su-
Associac;ão dos Fenoviárlcs ·da E. F. di da. 
Araraquara. - MaTtiniar.o Pereira da _ 
Silva, Assooiac;ão Pro!. dos Ferro"l"iá
rios da E. F .. Central ,do Brasil". 

"23 de abril de 1S46. - S.G. 7 -
Sr. Ministro - Palscio do Trabalho 
-Nesta: -

Os fer::-ovifu-ios das Estra~s de Fer
ro. Leopoldina Rallway, Paulista., São 

• Paulo Railway. Scr<Y"..abana. Centr~l 
ó'a Bras!!, Noroeste e .Araragu:lra, reu~ 
niõ.os em conferência nos dias 22 e 23 
de corrente, através seus representnn-

E vale escmrecer que não se tratá 
à? criar cci.sa nova. Não. Tra•.a-se 
d~ restabelecer coiaa nlha, dentro de 
moldes consentê.neos com_ as novas 
condições do presente que vive nossa ~ 
Pátrl:t, po!s Wdas as est:::odas de !erro 
cujo:; empre(?,"ados hoje não têm o teu 
direito de s!ndica!lzação. já poss~íram 
seus sfndicatcs, que com a as~!':nçã'-' 
nlund!al do fascismo fo!'S.m fechados. 

Cremos que a participação ativa· do 
:Smsll na derrota do fascismo e o en-
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caminhamento :iemocrático do Govêr 
no, que oo sagr<lu nas urnas, sã;) !a· 
tores que demonstram claramente o 
desejo do· Govêrno de enc!l-:minh~' os 
problemas sociais em uma ampla. base 

. democrática, na qual nã9 se jm;tiflca· 
rls. uma exeção tão odiosa como :;. ora. 
existente. 

Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, 
Indústria. ·e Comércio - Palácio do 
Trabalho - Nesta. ,.... 24 de abril doe 
1946. . . 

Os ferroviários das Estradas de ~r
:ro Leopold:na, Central do Brasil, 
Paulista, Noroeste, São Paulo Railwa.y, 
Araraquara e Sorocabána, reunidoa 
em· conferência, por seus representan
tes ab::úxo assinados, vêm à. presença 
de V. Ex." para. sugerir e llleitear 
medidas que consubstanciam as aspi
rações da . classe . no que se refere à 
Pre~dência Social, hoje subordinada 
à supervisão esclarec!da de Vossa Ex
c-elêm:ia. 

A razão que os an'ma a solicitar a 
lnt~tferêncil!. de V. Ex. a. no sentido 
de exprimir-as modificàções que abaixo 
vão enumeradas, têm por objetivo 
:cercar os trab3lhadores de um trata
mento que há muito carecem, e cuja 
carência; independente de influir. deci-

. - cisivamente na saúde dos homens do 
trabalho, repercute ainda mais dolo
rosamente em sua prole, que o tem 
como único arrimo. . 

Apreciando sob todos aspectos a 
questão social, como um problema que 

-necessita solução, para a geração de 
amanhã tornar·~se de fat!) um esteio 
em que se pOSSa firmar um :Brasil · 
forte, sadio e progressista, resolvem 
por ·una.niln.idade submeter. à. aprecia
ção de V. ExP para os necessários 
estudos e aplicação em definit:vo, os 
seguintes itens: 

item 1.• - Restabelecimento ·da 
·-aposentadoriA ordinária. com os ven
cimentcs integrais, aos 30 anos de 
sen!ço e qualquer iciade. 

. !tEm 2. 0 
- Concessão· de a~!lsen

. ta.doria ordiná.ria aos !erroviár!os que 
· . trabalhem em serviços penosos e em 
. l!>"..ais insalubres, aos 25 anàs de ser-

viço e qualquer idade, com vencimen· 
tos integtats. 

!tem 3°-Concessão de aposentado-
' ria por lnvs.lidez ao trabalhador com 
redução de capacidade física ou aco
mettdo de :moléstia inC'Ill'âVel, con1 
qualquer ·tempo de serviço e venci
mentos Integrais . 

ítem 4.• - Obrigator!edade de apo
sentadoria compulsória aos 35 anos de 
serviço, durante o p~riódo compreen
dido entre os limites de tempo de s-er
viço, estabelecidos para as aposenta
d'orias ordinár!a e compulsóm, fica.· . 
rá o empregador na obrigação de pa,; 
ga.r além d~ remuneração devida, um 
adicional de 20% para cada ano de 
trabalho além do tt~mpo de aposenta
doria ordinária,, sem que êste paga-. 
menta reverta em ônus para. a C. A. 
P., pois a esta competirá apenas a 

. concessão da a.posentadoi:~ base 
dos 30 anos, corre,ndo por conta-do·-
empregador o excMent-e. :S:Ste exce• 
dente será mantido tambêm aos her
d-eiros em casei de morte do associado, 

!tem 5.0 - Concessão de aposenta
doria por velhice aos SO anos de ida
de a quem não tenha. ainda atingido 
os 30 anos de serviço .. 

!tem 6. 0 -:::.-·As-·perisões concedidas 
aos herdeiros do associado serão· idên-'" ·· 
ticas aos vencimentos ou aposenta'
doria ao que o mesmo tenha. dire!to 
por ocas!ilo de sua morte. 

!tem 7. 0 
- &i pensões de que tra

ta o ítem anterior serão indivizívels 
e perdurarão enquanto permanecer 
vivo algum herdeiro com direito à 
mesma. 

!tem 8. • ...., Abolição da buroCracia. 
nas Caixas de Aposentadoria. 

· !tem 9. 0 
- Ele!ção dos membros do 

Conselho Fiscal. e presidente das Cai
xas pelo veto secr-eto e direto dos as
sociados; 

ítem lO - Nas aposentadorl..as por 
doença ou in>alides temporária, uma. 
vez provada a cura. do beneficiado, 
deverá o mesmo r~verter ao -serviço 
sem prejuizo do cargo ou v-encimen
tos, obrigando-se o empregador a. 
readmiti-lo no prazo de 30 dias. O 
. que exceder dêsse prazo será pago em . 
dôbro pelo empregador. O pagamen~ 
to da aposentador'..a só s-m suspenso 
após o ~proveitamento do f•.mcionário 
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pelo empregador que deverá reeznbol
sa. a. ema dos paga.nl<e!ltos . efetua
dos pela mesma. dura.Ilte êsse lapso de 

· Úmpo. 
· !tem 11 - Autorização às Caixas 
para. a construção de hospital próprio 
nas respectivas sedes. 

!tem 12 - Criação das Estradas em 
cola. boraçáo com as CaiXas, de postos 
médicos ao longo da lillha. e organi
zação de vagões sanitários· com !n.s
talaçõ~s para operações de · emergên
cia. 

SeiJhor Ministro.· As ~ivlndicaçóes 
alinhadas acima exprimem as neces
sidades mais prementes da classe fer-

. roviári.a, no que se refere à _p:eyitiên
c:a social, reivindicações <e5sas que re
clamam medidas das autoridadeS go- · 
vernamentais a f~ de atendê-Ias. 

As le!s por i}ue se organizam o es
tado, a relação entre os individues e 
a. assistência social, devem possuir o 
fundo mo::al· repousado na satisfação 
das n·zcessidades coletivas. Daí a jus
teza das medidas reclamadas pela 
classe fenov!ári.a, obreira do progres
so . de nossa pátria, carregando nos 
seus ombros e bens inúmeros que fa
zem a ittlensa riqueZa. de muitos, en
quanto os ferroviários após 30 anos de 
árduo labor, quase uma existência, 
ainda continuam na. sua. 1>ia. crucis, à. 
mercê dos salários de fome e sem a 
recompensa justa e humana que lhes 
dev-;m o patrão e a coletividade, con
cedendo-lhes uma aposentador:a, que 
lhes perntita viver os últittlos anos de 
vida, ao e.brigo das necessidades, num 
.tescanso que seja. prêmio a tanto· tl.'a.
oalho e a tanta d-edicação. 

E para termina~. àpelam à Vossa 
i:xcelência. em nome dos 118.000 fer
roviários que representam, a fim de 
iUe lhes sejam assegurados uma efe
liva Assistênc!a Social, pela. s.plica
tã.o t:-aal das leis existentes e pela cna
láO de outras que venham completar 
t efetivar li. previdência social em 
nossa· pátria. - Pela Associação Pro
fissional dos Ferroviários da. E. F. 
Central do Brasil - Presidente - <a> 
Adalbertc Sabóia Pita Pinkeiro; Pelo 
Sindicato dos Trabalhadare~r -em Em
prêsas Ferroviá.rla.s da Zona Paulista.. 

(a) João Curado Júnior; Pela Asso
ciação Pro!. dos Ferroviários da E. F. 
Noroeste do :arasu. Represent. - <a> 
Marti11.i4no Pereirà dn. Silva.; Pe'!.o 
Sind. dos Trll-balha.d01·es em Emprêsas 
Ferroviárias de São Pe.ulo. Represent. 
- {a) Celso Souza Machado; Pela 

- Associação dos Ferroviá-rios da. E. F. 
Araraquara. Presidente - (a) Be
nedito 1'.! achado; Pela Associação dos. 
Ferroviários E. F. Sorocabana. R.e
pl':osentante: - (a) Celestino dos San
tos; Pelo Sind. dos Empregados em 
Emprêsas Ferroviárias do Rio de Ja
neiro. Presidente - Leandro Muniz 
da. I!lf o ta Júnior. 

Como vemos, Sr. Presidente, a téc
nica dos que admfntstram os servi
ços públicos, naturalmente, foi ensi
nada ·a todos êles na mesma esco...;· 
la. · 

No Arsenal de Marinha da Dha das 
Cobras também se adota a mesma téc
nica, de vez que, sob a alegação de 
falta de verba, dispensam-se r.raba
lhadores com 10, Ui, 19 a:!li}S de ae'l'
viço prestado á coletiVidade, ao Bra
sil. As de.missões se fazem sizmària
mente, sem o respeita aos mais come
s~os princípios d_o direito e da jus
tiça .. o motivo é sempre o mesmo: 
falta de verba. . 

Fatos semelllantes ocorrem, Sr. Pre
sidente, na Estrada de Ferro Central 
d<.> Brasil, sob o pretexto de econo
mia, enquanto âs emprêsas pa.rt!cula
res são dadas empreitadas nas quais 
se consomem verbas VUltosas, colos- : 
sa..ts •. 

Entretanto, Sr. Presidente, elemen
tos que fazem parte dessas adminis
trações, mancomuna.dos com ma.us 
brasileiros, falsos patriotas. democratas 
de última. hors. querem e.l.naa defender 
essa ordem de causas que ai está.. 

·Conservar o que? 
Conservar a miséria, a fome. o pau

perlsmo - a;sunto tão bem focàllza
do, nesta tribuna, pelo nosso llustre
colega, Sr. DeputlW.o Campos Ver
ga!. 

Não é possivel, nos dias de lloje, de
fender-se a democracia, qualldo tra
balhadores são sumàriamente áespe
didos, sem nenhuma.· conl;ide:raçáo ás 
suas !a.mllias e aos entes queridos que 
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têm a sustentar; trabalhadores que 
lutaram contra o nazi-fascismo pelas 
llbe..'"tiades democráticas, porque. na 
.retaguarda estavam produzindo para 
a vitória das Nações Unidas.· 

O SR. PRESIDENTE - Atenção. 
Está. esgotada a hora de que .. dispu-

. .Dha o nobre Representante. · 

O SR. BATISTA NETO- Sr. Pre
_.:;idente, peço a. V. Ex.a mais cinco 

. _minutos, para ler um docu::nentv que 
:nos foi enviado pelos tra.balh!laores 
-do Arsenal de Marinha do R.lo de Ja
..neir,a: 

"ExmÕ. Sr .. Senador Luis Car
los Prestes - Cordiais saudações. 
Venho trazer ao vosso conheci
mento~ a fim. de que nos deíenda 
nPssa casa, de que H-5 operá
rios for= demitidos do Arsenal de 
.Marinha da Dha das Cobras. e 
muitos mais estão ameaçados 

· cerca de 3. 00{) - a tít-qlo de eco
nomia, enquanto· ne::te mesmo AI
senal, continuam firmas particula
res a. executar obras C:.e emprei
tadas; t além de terem encomen
dado a detenninac!a.S casas par
ticulares a. confecção de .. peças, 
.que podem ser confeccionadas no 

· Arsenal, ma.S são pedidas a. 
estas casàs, a. fim. de propor~1onar 
a determinadas pessO!lS ·da. adiD.i
nistração, polpudas "comissões", 
que atingem ás ráias do crim.e. 

. ' Senhor ·senador, tem senhores 
.na a~stração, que ganhaÍtl sa
lários pouco superiores ao nosso, vi
vem como nababos, possuem au
.tomóveis luxuosissim.os, isto à cus
to destas "comissões", e agora. que
rem fazer economia, lançando na 
miséria centenas de fam.ilias .bra

.sileiras, e deixam ainda no Arse-
ns.l operários norte-aznerit:á.nos, 
que ganham por · dia, o qti~ nós 
'brasileiros não ganhamos por 

mo respeitam estas leis traba
lhistas que estão ezn vigor.· 

Pedimos Sr. Senador que nos 
defenda, pedimos que mostre aos 
vossos colegas · de outras banca
das cem a sinceridade que lhe é 
peculiar, com sua voz convincen
te, que estamos aineaçados de miús 
uma injustiça como tantas ·que 
já sofremos dos Di!'etores anti-de- · 
mocráticos e anti-patrióticos do 
A..'"Senal de Marinha da Ilha das 
Cobras. 

Pedimos Sr. Senador, que lute 
pela revog5.ção da Circular n.0 13, 
a fim. de que não sejam. lançadas na 
miséria, as fam.ilias dos nossos 
companheiros, e Q.Ue não venham. 
ainda a ser lançadas outras, co
mo é · a ameaça · que pa.i.rs. sôbre 
nós. . --.....::._ - . 

Certos da vossa· boa acolhida, 
aproveito. a oportunidade para hi
potecar apoio às vossas palavras 
de grande sentido patriótico com 
relação ás bases brasileiras, e cha-· 
mo a atenção de Vossa Excia.., pa
ra a permanência de americanos 
dentro do Arsenal." 

Sr. Presidente; deixo de. men~lo:zlBX 
o nome do signatário do -docmnent<i;--
porque se o fizer, natunilm!lllte, será 
êle despedido. 

Era o que tinha a dizer. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra.· o Senhor Noveli Junlor • 

O SR. NOVELI JUmOR. <lê o se
gu.inte discurso) - Quando, desta. tri-' · 
buna, tive oportunidade de debater de · 
modo rápido e sumãrio o êxodo das 

· populações rurais, salientei entre os 
fatores pred'lmi:nantes a. prestação do. 
serviço ID.ilita.r, dentro do critério em 
que. se processa atualn:.ente • 

Embora convencido de sua e.'ttrema. 
importância, estava eu longe de .str.)Or 
a. ·repercussão do tema.. Por meio de 
cartas e telegramas, vindos alguns <ius 
pontos extremos do pais, recebi apê

- Ós óperá.rios orn dero.itldos. los veementes em· prol ·do restab~le
·vêm descontando para. o ID!ltituto cim.ento das Unhas de tiro, havendo. 
de Previdência e Assistência dos . mesmo um ilustre colega Cons+.Jt~nLe 
.Servidores do Estado <IPASEl du- dirigido requerimento nêsse sent~'io. 
rante o tempo que t..>-aballlÍIJn no Envolvido num a.sst:nto de vastas 

. Ars;m,al e agora são despedido~ ·· pro:porções, como seja o relativo ao 
..sem nenhuznà gàiantia, .n_ei:n m:es- · · pauperiSID.o dos municipios e o êxodo .·.·- .. 

. " .. 
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das populações rurais, não me foi pos
sível descer a detalhes, deixando, as-

• sim, para melhor oportunidade o de
. sen'Volvimento de c3ida um dos -::a;pí

tulos do tema principal. . 
E' o que preten-do fazer, hoje, em. 

· reiação ao serviço militar, =to 
puramente constitucional, de vez que 
vem expressamente cita-do nas Const\
tuições de 91, 34 e 37, resp~tivamente 
nos m.-tlgos 83, 163 e 164. 

Desejo, de inicio, repetir que .;an
sidero o serviço militar prestado nos 
quartéis, além de necessário para a 
defesa nacional, fonte de grandes e:::t· 
sinamentos pa.ra .os convocados, meio 

. seguro de alfabetização e civiliza.ção, e 
indiscutível escola de propaganda de 
pnncipios cívicos sociais e eugênic"<.; 
Sou testemunha dos verdadeiros mt
lagres de transformação operados na. 
gente rude do nosso sertão. 

Ao lado·de tudo isso que é bom, que 
é magnilf:ico, que é de grande auxilio 
para o progresso do pais, há que •e 
olhar as · conseqüências desastrosas 
para a economia nacional, represen

. tadas pera perda de muitos e va.lio>os 
m-aços de lllD.a lavoUrá já desfalca :ia. 

O problema. não é apenas nosso. O; 
publicistas franceses e americanos, ~n
tt:e outros, queilcam-se do despov09.
mento dos campos, dando-lhe como 
mr.a das causas ·"a influência. da ca
serna". 

O argument.o citado como explica
tivo da fuga do homem do campo, após 
a. <prestação do serviço militar, é 1J <1e 
não encontrar êle "no interiur pau

·-pérrilno e descivilizado, meios qur sa
tisfs.çam suas novas necessidades". 

Uma razão a mais para doG2.- c.s 
municípios do interi.or de l!lais çon
!Orto, aumentando, necesSàriamente, 
suas rendas. 

Mais fácil entretanto me parece -
não desprezando -a. solUÇão· da. ::ne
lhoría das rendas municipais, pPla 
·qual !;le bato com tôdas as fOrças '-, 
mais fácil será não arrancar o ao
mem do seu meio sócio-físico minis
trando-lhe instrução militar 'no seu 
próprio habitat, ao invés de desam
bientá-Io, deslOCá-Lo, criando-lhe o 
problema de novas necesSidades a ser 
sat!s!eitas. 

O Sr. Campos Vergal v. Ex." 
pe..'"I!lite um aparte? 

O SR. NOVELI JUNIOR Com 
muito prazer. 

O Sr. CampOs Vergal - Além dis
so, há o perigo .de desempregá-lo e 
aiastá-lo muitas vezes das suas ci.da'
des. 

O SR.. NOVEL! JUNIOR - Não 
há dúvida, e terei oportunidade de fe
rir êsse ponto. 
· Devemos voltar às linhas de tiro, 

que magniíicos resultados teem dado 
e, recentemente·, nos campos de luta 
da. Europa, provaram ser capazes de 
fornecer ótimos e bem treinados sal
dados. 

Tão grave tem sido a repercussão. 
econômico-social da convocação acen
tu3ida do elemento rural para. a pres
tação do serviço lnilitar que, recen
temente, uma portaria ministerial, 
dispensava C!S cons~tos mesmos ant(lS 
de serem declarados mobilizáveis. 

Mais que iSso. Após acura-dos es
tudos dos estados maiores cias nos
sas Fôrças Armadas vem de ser pre
parooo um ante-projéto para a. nova 
lei do serviço lllilitar, na. qual se da 
orientação radicalmente diversa ao 
assunto, uma orientação inédita para 
o nosso meio, direi quase revolucio
nária. 

o Exmo. Sr. '4in!stro da Guerra, 
numa deferência especial, natural
mente por ter sido o primeiro orador 
a trata::- da matéria, vem de enViar
me . o referido ante-projéto, üo qual, 
'OOr demasi.s,do longo, apenas !arei re
ferência aos pontos que, mais de per
to, atingem ao terna em debate. 

A idé.la que prevàleceu na confecção 
da referida lei fot o da repercussão 
econômica e social, proveniente da 
convoéação das variadas classes, nos 
mais diversos meios. 

A conclusão a c:ue se chegou foi a 
mesma por nós áq~ debatida na Cor:s
tituinte: haVia, na realidade, desfàl
que nos meios rm:ais, pela pêrda de 
braços, repercutindo na queda da pro
dução, na superpopulação das cidades, 

• na fuga do interior e nc aumento 
assombroso do parasitismo nas capi
tais. 
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O Sr. CamfJ()s Vergel - v. EX.a 
permite um s.pa.rte ? 

. O- Ea. NOV'ELI J'ONIOR - Com 
muito pra.ze4". 
_ O Sr. Campos Verga). - Congra
tulo-me com os meios militares por 

-essa à.titude altamente pa.triótics. e 
- inteligente, e, ainda mais, porque 

_ - responde também, a inúmeras cartas 
. e telegramas que recebi, nos quais 

-., manifestam o desejo de que não se 
- a.!astem t>s rapazes das zonas rurais 

e · da.s pequenas cid!;des do interi1:lr. 
O SR. NOVELl J'ONIOR - A 

vista. -dessas conclusões sensatas a. 
-nova lei da.--â orientação diversa ao 
serviço .militar. Serão cllama.dcs ao 
serviço a.tivó os ha;bitantes ds:s cida.-
d~ onde haja. corpo de· tropa e, 
também; os das cidades Vlzlnhas, 
deDit.ro do mesmo habitat. Os ex.ce
õ.entes serão encaminhados para os 
Centres de Formação de ReserVistas 

·ou para as T.!nhas de Tiro, d!SpeJ:L-
sa.ndo, entretanto, os hO!Ilens do 
campo. -
-. Passarei a citar alguns a.rtlgos do 
referido projeto e que, ma.is de perto, 
_dizem respeito a.o tema. em deDa.te. 

Art. 43. o Millistro da. Guerra., 
ouvidos, em· tempo, os Estados-Maio
res das Fôrças Armadas e mediante 

- . autorização do Presidente da Repú
. blica, poderá com antece<tência. con
veniente SObre a data preVista., dis-

- pensar, enr cada ano, parcls.l ou glo
balniente, da convocação, os alista
dos em Distritos de Recrutamento 
que possuirem \lllla. das seguinteS 
coll\llções: 

-a) recenseamento milit.a:r de !raco 
cOeficiente; 

b) meios de comUnicação defici
entes; 
-c> pronunciaé!as atividades ag:r!co

;·las. 
§ l. • Igual dlspensa de convoca-

- ção poderá ser concedida aoo Muni
cip!os ·que tiverem indústnas collSide
radas de interêsse na.cioUà.l, desde 
que haja excesso de convocaàos na 
classe. 

Art. 70. Se houver excedentes em 
aede de Guarnição lltt11ita.r ou. Corpo 
de Tropa do Eltérc!to, poderio ser 

criados Centros à.e. Formação àe Re
servistas nas Regiões Mili1iares D!s
tritos Navais e Zonas- Aéreas, 'desti
nadas à · farm.sção· de sua. reserva. de 
2.. categoria.. . 

Art. 84. A ~lusão nos Tiros de 
Guerra. será determlna4a. pelos co
znands.ntes de Regiões Militares, ob
servadas as disposiÇÕes regulamen
ta.res • 

§ 1. o Nas- locs.li®des distanciadas 
das sedes de Corp...:. · de Tropa. do 
Exlército e de ~WentwW.s. densidade 
de popU:laçã.o, o Ministro da Guerra. 
znanterá os atuais ou criará. '\outros 
tiros de guerra. para instrução m111.:. 
tar dos convoos.<ias daquelas loca.li
daiies. 

_Art. 85. Os excedentes do contln
gente da. classe convocada., residen
tes em looaUds.des ~m que . houver 
corpos de tropa. do ~ão 
instruídos em. centros d. Formação 
de Reservistas, anexos aos corpos de 
tropa. de qualquer arma ou aos Cen
tros de Preparação de Oficiais da Re
serva., a serem orglllllizados para. êste 
fim pelos coman-dantes de Regiões 
Militares. . · 
· Tanto-· -os. :. in_cluidos nos Tiros de 
~uerra. como nos· Centros -<ie .:Fonna
çao de Reservistas receberão gratíii=---
tamente o fardamento de instrução. 

O Sr. Fernando Nóbrega - E' T)ella 

q1lle êste projeto de neaeto-lei dê 
apenas faculdade e.o- Presidente <1a 
Repúb'Uca. de dispensá-los, . quando 
poderia logo fazê-lo sob êsses funda
mentos, tão · alta.Dlente patrióticos e 
que vlr!a.m em auxilio do homem do 
campo, que é outro exército, o da 
produção, t!í.o essencial à defesa da 
soberania de um povo como o próprio 
exército que luta nas Unhas de fren
te. 

O SR. NOVELJ .TONlOR - Con
signarei cOin muito prazer o aparte 
de V. Ex.•, o Qual, estou certo, _::he
ga.'rá ao conhecimento do Sr. ll!lDlstro 
da. Guerra, cnre. neste momento, ainda 
1-ecebe sugestões para a feitura da. 
nova. lei. 

O Sr. Fertl41Ulo Nóbrega - O apar
te que proterl ao discurso de V. Ex.,. 
~e esse obJetlTo. 
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O S.~. NOVELI JúNIOR - Estou 
de acôrdo com V. Ex.a. O "poderá." 
deveria ser retirado da lei. 

O Sr. Eurico Sales - Como o pro- , 
jeto ainda está na fase de receber 
sugestões, queria, neste momento, tra-

. zer ao conhecimento da Casa uma 
idéia que me parece razoável. E' que, 
nos COrPOS de trOJY.lS, se instalem ,;e
çêies de preparação técnico-pr<'fls.sio
nal, de modo que o convocado adqui
ra profissão, ou aperfeiçoe a sua. Se
ria un:. proveito a mais, nessa fa.;;e 
de formação da juventude. 

O SR. NOVELI JúNIOR - Agra
deço o aparte de V. Ex."', o qual farâ 
parte do meu discurso, que irâ às 
mãos do Sr. Ministro da Guerra. como 
subsídio à lei, que ainda não foi de
cretada e ainda recebe sugestões, ra::
zão por que não foi distribuída e não 
chegou às mãos dos Srs. Constituin
tes. O Sr. Ministro da Guerra., em 
atenção ao interê.sse manifestado sô
bre o &SSunto na Constituinte, teve 
a gentileza. de chamar-me e pôr-me 
ao corrente dêsses pontos, nos quais 
toéarei mais de perto •. 

O .Sr. campos Vergal - Pediria a 
V. Ex. a que me esclarecesse neste 
particular: as l!nbas de tirO, orga
:aizadas nas cidades do interior, serão 
mantidas pelas prefeituras municipais 
ou pelo Ministério da Guerra.? 

O SR. NOVELI JUNIOR - '8:â 
uma passagem no anteprojeto que · 
se refere justamente a êste ponto._ 
As linhas de tiro serão organizadas 
;,elas prefeituras municipais n-o refe
rente, se · me não falha a memória, 
a "stands" e a sedes. Quanto à parte 
restante - armamento, fardamento -
que até o momento era fornecida . pelo 
reserV'..sta, ficará .a cargo do Minis
tério da Gue:-ra. São éstes os disposi
tivos a que me refiro: (Zé). 

"Art. 84. 

§ 2.0 Os Tiros àe Guerra t-erão 
sede material, móveis, utensílios 
e pol.ígono de :.;:o providos pelas 
Prefeituras Municipais, sem fica
rem subordinados ao Executivo 
local. 

§ 3.0 Os instrutores, o armaD;~en
k>, a munição, o fardamento de 

instrução, os aluniJs e conserva
ção do material bélico, ficarão a 
cargo do Exército, por intermédio 
das Inspetorias Regionais dos Ti
ros de Guerra. 

§ 4.0 Nos Mun!dpics em que as 
Prefeituras não puderem fazer 
f2ce aos encargos previstos no § 2.0 

dêste artigo, os convocados· não 
serão dispensados da incorPoração, 
destinando-se aos CorPos de Tropa 
mais próximos." 

Aliás, estando ainda com o Sr. Mi
nistro da Guerra, chame! a atenção 
de S. Ex."' para e.st..a passagem, ale
gando que, n-o caso de um município 
não poder, por falta de verba, custear 
o se.-v:iço, tal dispêndio fôsse dado ao 
Estado. S. Ex.a achou a idéia muito 
razoável, ponderando, apenas, que não 
a consignaria em lei por depender, 
eXJClusiv:amente. de um trabalho do 
·Prefeito municipal junto ao presidente 
'()U G<>vernador do Estado. 

O Sr. Campos Vergal - Vossa Ex
celência tocou em assunto muito im
portante e que diz respeito a ~uitos 
municípios. 

O SR. NOVELI JUNIOR - MunM
pios que não terão capacidade parP.. 
manter os tiros de guerra. O pro
jeto, entretanto, deixa margem a q•1e · 
o prefeito batalhe junto ao governo 
C:c Estado, a fim de obter o subsídi.:> 
indispensável. 

Deixo margem, portanto, para qu~ 
rão fujam dos municípios as linhas 
dE' ti±o, pela ausência de material pro
\eniente da própria Prefeitura. 

O Sr. Campos Verga/. - Obriglldc 
a v. Ex"'.. pela explicaçá.o. 

O SR. NOVEL! JUNIOR - Apres
sei-me em trazer ao connecimento dos 
nobres companheiros da · Assembléia 
Constituinte ê.sses pontos do ante'!J'!'O
jeto e, que mais de perto, dJ7.em re~
peito à conservação das Unhas de tt=c · 
e a .não convocação. dos elementos ru
rais, po:rque êle.s vêm de encontro ao 
nosso modo de pensar. . 

Além disso vêm reafirmar a confian
çn ,que depositamos em nossas FOrças 
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. A=adas, sempre presentes às neccs
. siel.ades do Brasil, encarando os n-::, 
sos problemas com sertedade e pr,,-

·. ·clll'ando soluções .que não perturbem 
.e. vi da econõinica e social do Pa !s _ 

· <Muito bem; muito bem. Palmas. O 
;: orador é cumprimentado ) 

<Durante o diScurso do Senhl.r 
Noveli Júnior, a.szume. a presidên
cia, o Sen.'l-lor Hugo Carneiro, t." 
Suplente, que é, posteriorme!lte 
reassum!da pelo Senhor Melo 
Viana, Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE- A hora àa 
sessão está a findar, por isso de~:ei 
de dar a palavra ao orador imediato, 

· · para não ter de interromper o seu 
.diScurso. 

Vou levantã.-la,, des!gri.ando para. 
· . a . de amanhã, a segu!nt~ · 

o:.ento das reallzações empreendlü~ 
em Alagoss pela Companhia mttroe
létrica do Sãc. Francisco, autor'..zada. 
a organizar-se pelo Decreto-lei .·.ü
mero 3. 031, de 1945 • 

Discussão única 'do requerim~nto 
I'. o 44, de 1946, solicitando sejam ·~n
ca;:ninhadas ao Poder Executivo !.U
gestões sôbre medidas a serem toma
c;as para debel.ação da cr1.se e~o
nômica. 

Discussão única do requerlmen;o 
n. ri 62, de 1946, solicitando !nform,.
ções ao Poder E..--cecutivc Sôbre as ::t'e
didas tomadas ou-a serem tom::.:.ta~ 

com relação ao problema dos nos>05 
transportes mar1timos. · .. _____ . 

.Discussão 11nica .do requerime'!ltC> 
n. o 21, de 1946, solicitando que a Mesa 
da .t"-SSembléia oficie ao Prefeito c~ 
Distrito Federal, solicitando suas pro· 

ORDEM DO DIA vidências junto à. admmlstração 'la 
Companhia Light and Power, a l!m 

·Continuação da discussão do requc- ãe que sejam tomruias várias medi:.las 
rimento .n. 0 60, de 1945, requere':l.do que benefícle'tn-.c 2 rvtço de transp'i~
que· o Poder Executivo informe se to- te de passageiros deoon"des·.-----·----. 
ram tomadas pela Comissão de Ma-

. tinha Mercante medidas proibitivas Discussão única do requerimento 
·. da. majoração de fretes de gênelos z:..0 63 de 1946, requerendo seja su-

. alim. enticios. · ·gerido,' pela M~ da Assembléia, ~ 
·· Poder EXecutivo, o estuao ·e cons';l"U

' Dlsi:u::sãc única do requerimPn.tc;; . · ção de duas pontes sôore o rio. S:i.~ 
: .. ~, 0 48, .de 1946, solicitando illfonna- Francisco; uma Ugando Juazeiro, nc 

ções ao Poder Executivo sõl:lre. a· a-pa- Estado da Bahia, a Petrolina, em Pe1·
. cação -do art. 19, do . decreto-lei .:rue . nambuco; e outra, neste último .&.
instituiu o Fundo Nacional de P:-.- tado, em Jatinã. . 

. teção à Infância . e ben: ass!m só·,~e · 
· , o& dispositivos da constituição de 193i, Discussão únlca do req:uerimer.to 
. Teferentes ao assunte> I\.o 46, de 1946, solicitando medidas :!o 

Poder Executivo tendentes a xnob1l!
D1scussão· iin!ca do requerimento zar todos os recursos e meles de tra!lS

z:. 0 
22. de 1946; solicitando in!ortn»- porte dispontveis nos Estados .:10 l-tio 

ções ao Poder Executivo, por intenlle- Grande do Sul, Santa Catarina e P!l.-
• · dio do Ministro da Justiça e NegO<:ios 
, Interiores, sôbre pagamento de gratlft- raná, para dar vasão · ao escoamento 

· .. caçôes a juizes eleitot"ah nos Estaaos da safra do milho; e concessão de 
.e aos preparadores das eleições de :l. ·prioridade parn o transporte de ce
.de dezémbre> último. reais d.s.s zonas produtoras aos cenu-os 

. . Discussão única do requerim'.!'ltO 
. n .• 0 40. de lS~6. pedindo se comi~ne 
. _.em ata voto de regozijo pela chegaaa 

:do primeiro . trem co~õtl:uzindo mlné-
. rio, a Volta Redonda.. • ... 

Discussíio única. do requerimento 
. ~ 'Il.. 0 30, de 1946, solicitando ao Po.ier 

Executivo informações sóbl'e o ana~-

consumidores. 
Discussão única do requerimento 

n.o 42, de 1946, pedindo a interierên
cia da Assembléia Constituinte junto 
ao Poder Exei:utivo para que seja eon
siderl! do vé.!ido para os próximos ;:HeJ.
tos estaduais e municipais o a.l.ista.
mento voluntário sob o qual se l'?a.:.l.
zuam as eleições de 2 de dezembro. 
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Disct.:Ssii.o úmca ao requen!lle'-'to 
-Ã.• 69, de 1946, sollcitando ao Po<iei" 
E.'i:~ut1vo a revogação do Decreto que 
pro:roga, por mais um a.no, o man
àato das atuais diretorias das enti<ia-
d éS sind1Co.is. 

Discussão única ao requenme:;tc; 
n. 0 73, de 1946, solicitando ao ::>~e r 
Ex~ut1vo informações, pÔr intermédlo 
co Instituto Nacional do Alcool a · CIÕ 
Açúcar, qual o "stocl(' de açúcar 
existente nas usinas produtoras e !lo 
comércio encarregado da d1stribmcà.c. 

Drscussão · úntca do requerimento 
n.< 65, de 1946, solicitando ao PWer 
Executivo a remessa, à Assembléia, tto 
~:xtrato da conta corrente do G1>Vêrl:!.o 
Federal no Banco do Brasil, relatrva 
ao financiamento especial do algodão, 
no periodo de 7 de outubro de l9H · 
ate a presente data, bem como do Pro
cesso n. 0 183-45, da Comissão de li'l
nancla.mento da Produção. 

Discussão única do requcrim<'Dta 
n ° 7 4, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo m!ormações sõbre a desllf!sa 
realizada com a encampação da Es
trada de .Ferro Vitóna a Minas: Sll
bre a constituição do capital da .COllt
pallhia Vale do Rio Doce, qual a Pa.J'tt> 
:<ubscrita pelo' Govêmo, qual a suos
crita pelas autarquias e pelo púouc..,; 
sôbre a formação da Companhia. sea 
funcionamento, estado atual dos ~eJ·
viços, etc:, etc. 

Discussão única· do requerimento 
n-~ 79, de 1946, solicitando seja ni>mea.:· 
da, pela Mesa da Assembléia COllSt1-
1"uinte. =a Comissão Especial. :i~cl
nada a procede::- a um exame em lia
nos casos, cUjo esclarecimento é de 
interê:;se da Ná.çáo. 

Discussão ún!ca da 1nd!cação n~e
rC' 9-A. de de 1946, sugerindo !l.l' !>o
der Executivo, no sentido de serem 
propostas medidas urgentes de orde:n 
econOmica. 

Discussão única d~: indlcação nÚ!llP.
rc: 32-A, de 1946, sugerindo ao !?o
der Executivo, medilias a serem toina.. 
das, com urgência, para desobstru~ão 
dos canais que ligam as lagoas "Nor
te" e "Maguaba", no Estado de Ala
goas, inclusive a assinatura de um 
acordo entre ds Governos da União " 

ao Estr .. ào, para Exec~ção e consena
ção cias o bras. 

DlSCt.:Ssão única da indicação núme
l c ~9-A, de "19~6. que propõe seJa ae- . 
~"provado pela Assembléia Constitu
inte o ato do Poder Executlvo balxa
av um Decreto-lei contra o direito ae 
g.::eve; e sejam pedidas lnformações 
sõbre eis motivos da presença dos 
agentes cia Ordem Politica e Social 
nas assembléias dos Sindicatos. 

Discussão única da indicação núme
ro 37-A, de 1946, que indica seja su
gerida ao Poder Executivo a tranre
rêncla do acêrvo de "A Noite" pa.r::. 
o Instituto Nacional do Livro, e aboii
ção imedia.ta dos impostos que gravam · 
a importaÇão do livro estrangeiro. 

Discussão única da Indicação núme
TO 44-A, de 1!l46, sugerindo ao Poder 
Executivo providências para pagamen
to imediato de indenizações devidas às 
famíli~s das vitimas do desastre ferro
viário, ocorrido em Sergipe no dia 18 
de março p. p. 

Discussão única do Requerimento 
n.0 71, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, com a má
yJma <u-gência, sõbre as despesas rea
liz:.das até agora pero Instituto Na
cional do Sal com o pessoal e a ins
tala.ção do seu escritório, inclusive da 
Direto::-ia da fábrica da Companhia 
Nacional de Alcalis, no Estado do Rio~ 

Discussão única do Requerimento 
n.0 20, de 194G, solicitando a interfe
rênci:i da ll-1esa da Assembléia junto. 
·ao Ministério da Viação e Obras Pú
blic3.S, por meio de oficio, sugerindo 
seja notificada a Leopoldina Railway, 
encarecendo-se a necessidade de · ele-

. t.'ificação de sua ferrovia, com a possf
vel urgência. 

Discussão · única do Requerimento 
n.o GG, de 1S46, que solicita ao Poder 
Executl\"O informações sõhre o mon
tante das isenções de cllrei.tos adua
neiros concedidos entre ms..-ço de 1938 
e outub!:o de 1945, inclusive as que 
o foram b::seadas no art. 107, ·do De-, 
ereto-lei n.0 300, de 24 de fevereiro 
de 1SS3. 

Oiscussã>o única do Requerimento 
n.c .91, de 19~6. solicitando seja in-·. -
formado pelo Poder Executivo o anda-
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menta da construção da Estrada de 
Ferro Mossoró; o material de que esta 
dispõe; despesas com seus funcionários 
e operários; se o Govêrno tem rece
bido reclamações contra a. sua admi-

. Distração. 
Discussão única da Indicação núme

. ro 36-A, de 1946, pedindo seja sugeri
da. pela Assembléia constituinte ao Po- . 
der Executivo a necessidade urgente da 
CI'ia.t.ão p_a cadeira de Tis!ologia, nas 

. Faculdades d~ Medicina do país. 

Deixaram de comparecer 60 
Senhores Repre~entantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Cosme Ferreira. 

Maranllão: 

José Neiva. 
Afonso Matos. 

Ceará.: 

. Frota Gentil. 
Almeida Monte. 
Osvaldo Studart. 

Pernambuco: 

Jarbas Maranhão: 

Alagóas: 

Latira Mor::tenegro. 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 

Euná.pio de Queirós. 

Espírito Santo: · 

Hen..'i.que de Novais. 

Minas Gerais: 

Levindo Coelho. 
Juscelino Kubitschek. 

· Rodrigues Seabra . 
. · Pedro Dut.l'a. 

·José Alkmim. 
Rodrigues Pereira. 
Celso Machado. 
Milton Prates. 

São Paulo: 

Gofredo Teles. 
··César Costa. 

Martins Filho. 
Lopes Ferra:~:. 

João A!:lda!a.. 
Honório Monteiro. 

Paraná: 

-Roberto Glasser. 
· Munhoz de Melo. 

Santa Catarina: 

Aderbal Silva. 
Altamiro Guimarães . 
Otacillo Coota. 
Rogério Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Antero Leivas. 

União Democrática Nacional 

Rio Grande do Norte':

Ferreira de Sousa. 

l?arafba: 

Adalberto Ribeiro . 
E.."D.ânl. Sátiro. 
Osmar Aquino, 

Alagoas: 

Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Hertbaldo Vieira. 

São .l?aulo: 

Mário Masa.gíi.o. 
· Paulo Nogueira.. 
Plinio Barreto. . 

Partido Trabalhista Brctsfleíro / 

Amazonas: 

Leopoldo Neves. 

Distrito Federal: 

Gttrg"el do Amaral. 
Segadas VIana. 
Benicio Fontenele. 
Antônio Silva. 

· Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 



Ler!. Santos. 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 

Marcondes Filho. 
Pedrosa Júnior. 

Partido Comu.n.ista do Brast1 

São Paulo: 

José Crispim. 

Partiào RepuõUcano 

Sergipe: 

Durval Cruz. 
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Minas Gera.ís: 

Mário Brant. 

São Paulo: 

Altlno Arantes. 

Partido Popular Si114ical!sta. 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodato. 

Bahia: 

Teódulo Albuquerque. 

Levante-se a sessão às 17 ho
ras c 45 minutos. 



, 63.a Sessão em 15 de Maio de 1946 
Presidência do SenJuir Melo Vittna, . <>r~d.ente. 

As 14 horas, comparecem os Se4 

nho.:re.s; 

Parti® SOCial Democrático 

Acre: 

Hugo Carneiro. 

Amazonas: 

· Leopoldo Peres. 
I 

Pará: 

Nelson Parijós. 
· João Botelho. 
Moura Carvalho. .. ·· . . 
. Ma.ranlião: 

· ·· . . . PereL"'"S. J(mior. 
Crepori Franco. 

. Piaui: 
-· Areia. Leão. 

Pernambuco: 
Etelvmo. Lins. 

. Gercino Pontes. 
· Oscar Carn-eiro . 

:· : ·., Qsva.ldo Lima .. 

. • . " . Ferreira Lima. 

Alagoas: 

:-: . . , Teixeira de Vasccncelos. · 
_-: :.:·: Silvestre Péricles. . . .... 

. . .S~gipe: 

Leite Neto. 

BabJa: 

Lauro de Freitas. 
Aloisio de Castro. 

Espirito Santo: 

Vieira. de Rézende. 
Alvaro Castelo. · -

Dist rito ~ederal: 
José Romero. 

R io de Janeiro: 

Bastos Tavares. 
Erigido Tinoco. '--------.Minas Gerais: 

.M.elu Viana . 
.Bías Fortes. 
Israel Pinheiro. 
.Joaqu..m .uibânio. 
Alfredo Sá . 

-
São Paulo: 

.. .. . .. . ~ 
Horácio .Lafer. 
Sampaio . Vida! . 
Alves Palma.. 

Goiás: 

Pedro L!.:.uO\·-- -
D~"'io Cardoso. 
Diógenes Magalhães • 
Galena· Paranhos. 

Mato Grosso: 

.Argemiro FialLo . 
· Martiniano Araújo. 

~-anã.: 

La. uro Lopes: 

Santa Oata:ina: 

Nereu Rs.mos. 
Ivo d'Aquino. 

Rio .irande ao Sul: 

Ernesto Dorneles . . 
Teod.omiro Fonseca. 



Daniel Faraco. 
M3nu~l Duart~ . 
Bite~::ourt Az::..mbuja. 

&11.ião Democ•áticrt.. Naciona.Z 

Ams.z.ons.s: · 

Sév~ri2.no NU:lCS. 

Piauí: 

Jc::-é Câ-:1-díc!o. 

C-eará: 
Plinio Po:::npeu. 
Fernandes Teles. 

Rio Grande do Norte: 

José Augusto-. 

Paraíba: 

João Agrtpi:::.. 

Bahia: 

Ms:~:t:-el N-ovais . 
D : t&s ·• 
Nestor Duarte. 
J'..lbetico Fraga.. 

Es-pirito Santo: 

Luis Cláudio. 
D.!strito Feeeial: . 

Jurancür Pi:'es . 

Rio ce ..:-=-~

Prado Kelly. 

~as ~rais: 

Gab:i,zl Passos. 
Lop;:s Canç~d·J. 

Mato Grosso: 

Santa Cata::-ina.: 
Ta vares '-.:> A;::... 

To~ !"ontes. · 

Rio Grande .1o Sul: 

Osório Tuluti. 

Pa.ítido Trabal1r.:St~ Brcs:1eirtJ 

Amz.zozus: 

Leoix>leo Neves. 
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-

Distti~o P~eral: 

Scgadas Via . . .. 
Baeta Neves. 

! .... Iin::!.s Gerais: 

Leri Santos. 
Ezr:~ui~l Me~des. 

S~o Paulo: 

Hugo Bo;ght. 
?t?droso ·Júnior. 

Pa.rl:i!Zo Com-:.:nista c!o Brasil 

E3.hia: 

Carlos Mari.ghe1a. 

Distrito' Fe-deral: 

João Amazcm:.s. 
Mautic!o Grabois. 

Rio de Janeiro: 

Claudino Silva. 
Al~ldes Sabe!lça. 

S5.o Ps. ulo: 

Jorge :A!nado. 

Particfu Repu.õlica??.O 

Sergi:pe: 

Amall(lo Fontes. 

.Minas Gerais: 

Jad Figueiredo. 
Daniel C.arvalbo. 
Felipe Balbi. 

P:J.raná.: 

Munhoz da Rocha. 

Partido Dem~craW.. C-nstão 

P~rnambuco: 

AI:-uda. Cã.m:ua. 

Pcrtü:lo Repuà!ican.o Progressista 

Rio Grande do Norte: 

Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE: - Achan
do ... se presentes 85 Senhores ~epresen
tantes, declaro aberta a sessao. 

Passa-se à leitura da ata da ses
são anterior. 
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O SR. RUGO CARNEIRO (1.0 Su-· 
j)lente, servindo como 2.0 Secretário> 
procede à leitura da ata. 

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

O SR. JUR.ANDm PIRES- Sr. 
..Presid~nte, peço a palavra. .sôb!'e a. 
. :ata. . 

O SR. PRESIDm-."'TE- T~m a. pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. JURANDIR PIRES (Sôõre 
-a ata) . - Sr. Presidente, por · oca
sião do último discurso que pronun.
-eiei nesta Casa, dei uma satisfação 
.sôbre o· fato de. não retificar sua pu
bllca.cação no "Diá.ric da Assembléia ... 

Chegando em casa, encontrei o 
'"Diá.rio da. Assembléi2..", e agradeço a' 
V. Ex. a as providências· tomadas. 

Entretanto, faltava na publicação 
tõda a carta que li da tribuna. Não pe
di a· retificação na sessão seguinte por 
considerar, de certo · modo, uma im
pertinência voltar ao assunto. Tendo, 
'POrém, recebido . uma carta da Liga 
Eleitoral Católica, apresso-me em fa ... 
2ê-lo, e aproveito a. . onortunida.<ie 

. para flisar, a f!n:i de evitàr qualquer 
Juizo sibilino/ qu~ será superfluo, se
.não desn~essárlo, reafirma.r que acei
to, como sempre, os comprolnissos do 
meu Partido, principalmente quando 
forem assumidos pela. sua direção na.
.cional. - · ' ...;; -.~ ... : ~t "· ... ~~ 

?asso a v. Ex.a, s~. Presidente# os 
-originais em causa. (Muito. bem) .. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
E.epresentante será atendido. 

O SR. QALENO PARANHOS -
.Sr. Presidente, peço a. pala.vra. sôbre 
·a a'ta.. J 

. O SR. PRESIDENTE- Tem a pa ... 
- la.vra sôbre· ~ ata o nobre Deputado. 

O SR. GALENO PA.RANHOS (Só .. 
'bre 4ta) - St. Presidente. quando 
!alava ontem o Sr. · R.eJU"esentante 
DArio Cardoso, dei·lhr: alguns apartes 
tendo sido registrado uzn, pela no~ 
"Taquigrafia.. da seguinte maneira: · · 

"O SR. GALENO PARANBOS · 
- Vls!tando uma colônia, de ale-

mães, encontrei pintores .e ne
nhum agricultor, etc.,. 

O que disse. porém foi o seguinte: 
"Visitando, certa vez, a colônia 

de alemães localizada. no então 
municlpio de Santa Cruz, em 
Goiã.s, quando era Presidente do 
Estado o Coronel 'Eugênio Jardim, 
sõmen~ · encontrei ali pintores, 
vidraeeiros, .mecfuimos. e nenhum 
agricultor.'' --- · 

Peço a V. Ex.a., Sr. Presidente, se 
· digne de mandar retificar a ·a. ta. . 
<Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Constará 
da. a ta a retüica.ção pedida pelo no-
bre Represen·tante. · · 

------·· . 
. O . SR.. PRESlDEN!I'E-.- Não hs.• 

vendo n:ws quem peça a pa.lavr:a-so--
bre a a ta, en~rro a .sua. discussão e · 
vou submetê-la a. votos. (Pausa.). 

Está. aprovada. 
P11SSa.-se à leituxa do expediente. 
·o SR. LAURO LOPES (2.Q Secre

tário, servindo como 1.0 ) procede á 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

••• • M emoria.l: 

De Prefeitos Paullsta.s cóm ·suges
tões à futura. carta Magna. -A co-· 
missão da Constituição. · 

Abaixo-assinados: 
De moradores de SantOs, Estado de 

s&o. Paulo, com sugestões à. . tutura. 
lei básica.. - ·A ComiSsão da cons- · 
tftuição. 

De ~balhádores de São Pran~eo 
sObre as comemorações do dia 1.0 tle 
Maio. - InteJ.rada.. 

Rl!!Q~O 1f :o 135, l>E 193ô 

Solieit4 inf0f"1J''4l}Õe.f cto Poder 
Ezecutioo s~bre .a 4áminfstTaçt!o 
do Estado de Mtrto GtYJ88õ~ no 
1JerúUJo -tnte:n1en:torial do Sr. J~ 
Stru'bing :Müller. ·- · -

Requeiro que a ~sa., com a.:provac;io 
da Casa, solicite a.o Poder Executivo 
as seguintes in.forma.ç6es sôb..-e a adm1• 
nfstração do Estado · de Mato GrOSS& 
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no período interventotis.l do Sr. Júlio 
Strublng Muller: . . 

1.o Qila.1s as obras execuud:a.s pn.ra. 
o Estado pela firma. Coimbra Bueno 
& Cia. e o custo de cada uma dela? 

2.0 Qual o custo da eStrada .de roda
gem, e respectivas pontes e pon.tilnões, 
construid.as entre Cuiabá. e a Fazenda 
"Abolição", de propriedade do ex-in
terventor Júlio Strubing Muller e . ~uai 
o "custo d8. remodelação da estrada. 
Cuiabá - Poxoreu, p~ssa:ndo po~ ou
tra fazenda do mesmo ex-interventor, 
em Sã.o. Louren~~? 

3.0 Qual o custo dos tr~balhos de 
canalização de um riacho obstruido na. 
fazenda do mesmo ex-int~ento:-, no 

. lugar denom1n:cado · "Mimoso,, municl
pio.de Leve~ger? 

4.0 A quem foi vendidô o a.r.ame pc1ra 
cêrea, fornecido pelo Ministério da 
AgricUltura pa.ra ser vendido a crls.
dores de gado vácum? · 

s.o' Quanto cijspendeu até ago~a o 
Estado, com a demolição de tõda a 
Rua. Poconé, em · Cuiabá., indénização 
aos· proprietários e construção da Ave--· 
nida. Getúlio VaTgas? ,. 

s .o QUal o· motivo da crlaçã.~ do 
MTesouro Presidencial", que funcionava 
paralelamente · com o Tesouro do Es
tado, e por onde geralmente eram· 
feitos pagamentos à firma. Coimbra 
Bueno & Cia. e- cuja fusão com o Te
souro Estadual foi realizada. Ultima
mente pelo Secretário Geral lnt.erlno 
e Diretor do Tesouro do Estado, e 
quais as vantagens resultante daquela 
criação? 

7.0 Qual a aplicação dada à quota 
do Estado· na taxa criada. sôbre petró
leo e seus derivados? 

3.° Como foi empregada. à 1mportàn
da ~tregue ao Esta.do pela Comlssáo 
de Acôri:los de Washington por mter
ltlédio do---Banco da Borracha? 

9.o A quanto monta..-am as despesaS 
pagas pelo Estado com transpor..e, es
tadia e a11mentação dos çonvenctonrus 
que tomaram parte na.s convenções 
pa.rtidá.ria.s realizadas em CU19:-bá? 
· 10. A:-quanto montam os pagamentos 

feitos -pela Estado a titulo de ·-ajuda 
de custo e de passagens :fornecidas ao 

ex-interventor Júlio Strubing Muller e 
pessoas de sua familla. durante o seu 
período interventori.a.l? 

11. A qua.nto montam os paga.m~n
tos !eitos pelo Estado, a titulo d-e aju
th:s de custo e passagens, aos três 
cunhados do ex-interventor Júlio 
Muller, João Pohce de Arruda. Má
ximo Levy e Hélio Ponce de Arruda, 
durante o tempo em que exerceram, 
altel'DJltivamente, o cargo de Secretá.
:io Geral e outros esrgos na admin1s- · 
tTação do mesmo ex-interventor? 

Sala das Sessões, 15 ~maio de ·1g45. 
Agricola Paes de BaTTos. - NeS'Wr · 
Duarte. ; 

A imprimir • 

REQ'OERDtENTO N. 11 136, DE 1946 

Solicita. a. "ttDmeação ãe uma Co
missão de parlamentares tPaTa 
e%ami:IZ4r; :com. urgência; no local, 
a si~ão do pôrto ite Sa:ntos, São 
Paulo, ~em face dos últimos acon
teci:mentoe. 

Os rep-resentantes do povo brasi
leiro subfirms.dos, considem~do a 
gravidade da situação que atravessa 
o pôrto de Santos no Estado de São 
Paulo e atendendo à. n.ecessida.de que 
tem esta ·assembléia, de conhecer di
retamente as graves ocorrência::;, que 
se desenroiam no referido põrto, re
querem a v. Ex.8 , seja nomeada wn.a. 
comissão, que com urgência, yá ao 
teatro dos acontecimentos, s. flDl de 
examiná-los convenientemente, apre
sentando, posteriormente.' dentl'o do 
-prazo máximo de dez dias, relatório 
e sugestões, que vis~ esclarecer a 
atitude desta assembléia. 

Sala das sessões d3. AsSembléia 
Nacional Constituinte em 13 de maio 
de 1946.· - Leite Neio. - . Sega.d.as 
Viana.. _ Euzêbio &och.a. - :'edro
so Jú:ni.or. - Hamilton Noguez.ra. 
Lioo MacJu:ui.o. _ Lu~ Carlos Pres-
tes. - Jorge Amado. - OS'DCl'!dO Pa
checo. - PZ~ LemoS. - Freita.S C a-. 
vcücanti. _ Aureliano Leite. - Flo
res da Cunha.. - .Romeu.. Ffore. -
Berto · condé. _ Benício Fontenele. 
_ LeoPOldo Peres. 
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RSQ'CEB.nw:::Nl'o N. o 1.37, DE 1946 

·solicita f,1Lform,aç6es ao Poder 
E:cecu:tiro ;sôbre -$e· o I1'LStituto àe 
Aposentado~ \C P~õeS dos ln
du.striiJ;U()s pretende aumentar os 
. alugu& tLas casas d4 Vila Ope-
rária no Realengo. · 

•, 

Temos a. honra de requerer a. Vossa. 
~c~lênc5a sejam sollcitac!as informa
ções ao Poder Executivo sôbre o item. 
s.baixo, a :fim. de permitir aos signa
táriOs, oportunamente, o exame' da 
matéria perante à Assembléia Cons
tituinte: 

""" -Se o Instituto de Aposentadoria e 
Per..sões dos Indust!'iários pretende 
aumentar os aluguéis das casas cia 
Vila Operár':.a. do Realengo e, no caso 
afirmativo. quais as razões que jus
tificam essa deliberação que 'lem 
agravar o custo da vida de 2.500 
!~füas o~e~as. 

Sala das Sessõe:!!, 15 de xns.io de 
lS4-6. - Seaaãc.s Vianna. · Manael 
Btmicio Fon.teneüe. 

A imprimir. 

REQ'C'ERIME/TO N.0 138; DE 1946 

Solicita in./101'1na.Ções sõbre as 
providência.$ t~ pelo GOf)tr
no lDCLT« a desobstlrut;ã:o da. berre 

_do. Pôrto lfe :Aracaju 1e sõ'bre quem .. 
taS àragas de alto '17Ulr posslc( 
a.tualmertJte p Depa.rto:mento N c;, .. 
cio7ztZZ de l>tJrtps~ ~tos e · Ca.71.0J8 .. - ' 

Vieira. - . Graecho Cart1.oso. ·- Aman
-da Fontes. · 

. A im'Primil:. 

O SR. PRESIDENTE - Est9. :tm .. 
da. .. a leitura. do expediente • 

Vou deferir/ nos têimos do art. 61~ 
parágrafo 5.0

, do Regimento Intem.o 
o requerimento do S. aPulo Fernan ... 
des, referente às blformações pedida.'S. 
no de n.0 57, de 1946. 

Te ma pa.lawa. o Sr. Armando Pon
tes, piimeiro orador inscrito. 

O SR. AMA..~O FONXES_- (Lê 
o seauinte discurso> - Senhor Pre .. 
sidente. Conferiu-me o povo serg!pa.
no ·o privilégio de representá ... lo nes-
ta .t\..::sembléia Constituinte. · AssU:n, 
dentre as. obrigações por mim a.ssu
midas. de reiaç~o . ao desempenho do· 
mand9.to r~cebido. figura principal
me~ dedicar tôda a minll!l ex
periência, o""'fruto. de meus estudos: o 
fervot' do meu :patriotismo .Pâ.rà que-a---' 
nossa -Lei Suprema possa, na realida
de, concorrer para que êste Pais des-

- frute de um per!odo de paz politica e 
social, e de continua àsc.enção. 

...Certo. não pretendo Influir diret~
mente na feltm'a de cada um dos dis_. 
posithros .da. nova Carta. Nem isso se 
faz necessário, pai$ nesta Casa têtn 
assento al~ homens de p!"ol, espe
cia!izados no trato das vfu"!as maté. .. 
'!"ias de que se compõe uma constitui
ção. ~- ~·~ 

A bancada sergipana requer sejam -
solicitadas, por intermédio . da Mesa. · Quero concol":'er, entretanto, fot• 
àa. Assembléia, ao Poder Executivo. a.s mando sempre na primeira Unha., para. 
seguintes 1ntonnaç6es: que realizemos, com sabedoria e com 

sinceridade, a nossa maior promessa -
a) estando a barra. do Pôrlo de ao povo: a de estabelecermos, no Bra· 

Aracaju, eseoaãouro da produção do stl. t'.ma democracia verdadeir8. · 
Estado de Serglpe, assonada. e pràti~
men.te fechada à navegação, qu~es a.s 
provldêne.las tomadas pelo Govêrno 
para a sua. d~obstruçã~. 
· bl quantas dragas de alto mar, pa

ra o serviço de barras, possue atual
mente o De.Partamento Naclona.1 .de 
Portos·. Rios e Canais: 

Sala. das Sessões, 15 de maio de 
1946. - Leandro Maciel. - telte Ne
to. · - Wclter Franco. Heribaldo 

E subf-a esta tribuna, Srs. Repre
sentantes; porque, já se aproxima s. 
hora. em que todos nós - os que acre
ditamos na · democrScia.. os que não 
pronunciamos esss. pa.laVTa com 11-
geiresa. sem- &.o mesmo tempo sentir, 
no !undo de nossos co~çól!s e de nos
sas co!:Sclênc!ss, o ~ue e!a represen
ta para o bem e..~ar c a c:Ugnidad~ dos
bra.sileiros. aproxi..tn9.•se a hora. de tó
dcs nós nos unirmos· para da.r . o ;ra.n-
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de combate e ~alvá-la.. Para isso, mis
ter se tor:nà. que, naste plenário, sem· 
qual(luer · distincão partidária. . con· 
gregue:mo-nos. co:n ã.nimo decidido, 
para por abaixo uma série de mecüdas 
já adotadas pela maioria da Comis
são elabor2dora do PrÓjeto, as qui.is. 
se vierem a preval~cér, reimplanta·· 
rã.o em ncsso meio, nso úm ragime de. 
moc!f.tico. mas aquela dita.i!'!!rc: ccns
titucfo7!~! qn~ cs trat~dl.Etas e:::t!"s.nge!
ros semp:::-e divisc;:-g,m :!!esta parte do 
ht:!!':.isférlo. 

Na realidade Srs. Constitcintes, de 
que vale editar dispositivos. declaran~ 
c!o que 2. soheranis. vem do po,.o. que · 
os poàeres do Estado são harmônicos 
e bde:pendentes, que todos são iguais 
perante alei. Qt:e c ?residente àa Re
púb!ica é responsável por seus atos,'se, 
por outro lado, formu!gmos regras ou 

.. nos n.t1St~mos de . adotar .provídênci2.S 
que de~am para ·sempre- in:-merantes 
aqueles disposições? Porque erguermos 
o edifício. deb~ando em seus &lice:

"' · ces, visiveis a qualquer um. as fissu
ras Ql!e seguramente detennins.ré.o q 
desmo!"o.n~ento do arcâbouço? 

Todos .sabemos as causas próximas 
e remotas do desvirtuamento da de
mocracia nestas plagas. Reeditá-la.S, 
seria tei:a.lar no êrro; mais do que isso, 
seria fazer conScientemente contra a. 
pátria. t~m ·mal à~· impr~visive!s con
seqüências. 

Alguns instnntes de ref1ex~o. Se
nhor Presidente~ um võlver de · olhos 
J>al'a o passado. logo fazem exsurgir 
ante nós ru; razões -po-r C!Ue sem:p!'e o 
chefe do Executivo em nossa terra se 
trn.!lsfo!'t!lou no s~nhor ünico dos nos
sos destinos no árbitro in'eco!'livel de 
._tod9S as 'OOSSas Questões, Vale dizer, 
num ditador l~gal. 

Isso ocorreu porque, a par da- enor
me soma de poderes aue lhe conferia 
a Constituição de 1891. outros ma.i~ 
êle fel absot"t'er..do. ~elo não funcio
r..-2..rnento dos d«Gbeis freios ante'!:lostos f, 
sua ação. . - · 

Duas falhss, sobretudo. pode::n ser 
mdkad:-~ como r~sponsávcis maiores 
por a.quêle· esca.."lc:::.r&do . fa!seament.c 

do regLT:le de:tiocr:lticc: Primeira. a 
ine~stência. de t•m. sistema· eleitoral . 
honesto· e puro, que as passadas ge
rações não ti~ham tido a cora.;em e 
a decência de instituir entre nós; se
gunda. a absoluta passividade do le
f'isi~ti ·;ro. diante das e,.:igências :Lo 
Bx2cutivo, como decorrên-cia da pos
sihiUdsde, que nss mãos dêste ficara, 
ee influir. por mil .modos na com
pc:;:iç.,"lo do Congresso, justàmente o 
Ó!.'~ão aestinado · a f.i!:cc;.li.Zar os seus 
ate~ e refreiar os seu~ e~cz~s~s. 
· NP..o preciso invocar excmp!os, =.e:n 
~1ongar-me na demonstra~ão de:ssas 
verd~.des. Os fatos são re~entes. est~:) 
r.a mr.mória de todos. Aliás não sê
mente nós os ne:-cebemos. Talvez até 
co!n mais ~~de::-a tenham-nos sen
tido os. estr~r;çi!:os q~.:e se dedica:-~.m 
ao est~do dos nossos costumes polí
ticos. E releve a Casa qu~ me est~n" 
da em dtaçõ:?s, que emprestarão às 
n:i:lhas pala:v.ras. 2. s!gnifiéação . que 
lhes falece. 

Bryce. corno stÍbemos, esquivou-~ de 
lr..c!uir as re-públicas sul-americanas 
entre as democracias. No seu pa.recer 
2.5 Constitu:cões desta pa:rte do Con
tinente "nãÓ asseguravam aos· cida
dãos liberdades individuais verdadei
r2s'·, erm~os "repúblicas no nome. po- · 
rém ditaduras de· .fs.to, regimes aue 
oscila.-vsm entTe ::t anarquia ·e a tira
m:;,.••. 

Num estudo cbro e objetivo sõbre 
~s c<::t~sas determinantes ds. hiper~ofis. 
do pod·er pessoal nos -paises. suJ .. am~
ricanos ~firkine Guetzevitch acentua 
qt~e ·o próprio sistema constitucion!'1 
coD.tribui gre.ndem<:ntc pa:!'a a perp~
tuacão de nossa instabilidade palítfca. 
E. ciiz. em certo trecho: "Os Consti
tuintes ds. América ·ratina desconfia
vam cto Poder Le~slativo:. dese,ia.vam 
't~m Presidente fo:rte. A epidernia cll
ta.toria.l passou ~ spoiz.r-se assim nos 
te:o-:t.o!; constit,.lcionCJ.tc;. Se o regime 
~residencial nAo se t:ansrorm.a em d!
ta.dnra ncs Estadcs Uninoo. por cau
sP. ds coin1ão nública. e õ.os pa:-tidcs 
políticos' dcscipllnndos o mesmo re
gime. n:1. ... l\mérica Latina. sem opiniã.•' 
::>ública.. sem tradi;ões. tran~forma-se 
em ditadura ... 
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E adiante, mais c!onclusivo: "Assim, 
o problema das ditaduras na América 
latina, c;onstituindo um problema so
ciológieó e histórico, é, a.o mesmo tem.· 
po, um problema. da técnica constitu
cional. . . As Constituições, ao invés 
de lut:ll'em contra a eventuà.lidade . da 
ditadura introduziram-na, ao contrá
rio, em seu ãireito público. Mesmo 
&quele que não aspira ser um dita
dor, em tal se tralhS!orma contra a sua 
vontade, desde que é elevado à pre
sidência... A extansão ·dos poderes 
conferidos ao Presidente, e a · predo
minância do Executivo predíspõem à 
ditadura. Em cada . constituição da 
Amér!ca latina existem germes la
tentes de uma ditaciura legal. Qua- · 
lidades humanas excepcionais são re
queridas para evitar que o Presidente 
transmude essa ditadura legal nwna 
outra, extra legal''. 

E pa.rà. dar :malor vigor à sua· ccn
c~usã.o, o professor de Altos Estudos 
Internacionais na Universidade de Pa
ris invoca o testemunho ·do ex-pre
sidente Plaza, do Equador, que em 
mensagem declarou : 

"E' necessário cada. chefe do Exe
cutivo possuir ~. alma de um Catão· 
para. resistir à · tentação de estabele
cer uma ditadura''. 

De Ga.rcla. Ca.lderon, que certo es
critor apelidou "o Tocqueville da Amé
rica latina••, temos, na mesma ordem 
de considerações, êste depoimento : 
"A vida. :!o.s democ.'"B.Cias ibero-ameri
canas <tifere conside.-ã.velmente do ad
mirável espirito que informa. suas car
tas politicas. Estas contêm todos os 
princ1plos de govêrno aplicados pelas 
gr8.nt:les nações européias ! narmonta 
de poderes, direitos naturais, su:frá.gio 
liberal, asse:nbléias revresentativas; 

·-mas a realidade contradiz o ideallstn:> 
dêsses estatutos,' imPdt'tados da Euro
pa,.. 

Entre todos, porém. um publlcis~ 
houve, penetrante e lúcido, que só de· 
pois de ter convivldo conosco julgoa

. se habilitado a~ oplnlar. Lêmo-lo, <:o· 
mndo, às vêzes, de vergonha, no ü;o-· 
lamento do nosso gablilete, tão hu· 

· miTha;ntes são as Verdades que profere. 

Mas é compreensivo e sincero. Dai. a 
· autoridade que divi..so no seu .JUlga_. 
mento. 

Trata-se - jã. o tereis, por certo, 
advinhado, - de AnC..'"é Siegfried. 
Eis, colhidas aqUi e ali, a.Ig-..unas de 
suas observações : 

"Nos pa.ises la:tinos 'da Amér.ica, 
essas limitações - <refere-se o au-
tor às· restrições ao poder do Pre
sidente nos Estados Ullidos) - a 
despeito ãas~ar~~~as em con
tr-.í.rio, quasi mro-coma.m_. A a'\4-
tonomia. dos Estados ou das pro
víncias está realmente expressa · -
na. lei, pode, mesmo; sob certos as
pectos de sua gestão fln.ancetra 
ou de sua. organização mllitar, 
a.tingii', como no BrasU. aos maio
res exageros." 

0-Sl:.._Luts Viana- SObre a figura. 
do Presidêiite, -ài:lda- ·hoJe·- tivemos O--·
prazer de ler - magnifico artigo !lo 
Dr. .a&ul · !Pila.. Embora divirja. de 
S. Ex.a, tenho de reconh~...er que é 
um grande pa.rla.meDta.rista. 

o Sr. José Augusto - Sobretudo 
porque diz a. verdade em matéria cons-
titucional. · 

O SR. AMANDO FONTES - Estou 
de acÕrdo com V. V. Éxa.s. , q~nto ao 
excesso de· poderes do Presidente da 
República. ..Relativamente, porém, iW 

=remédio ·dráStico proposto - e.· tnsti· 
tuição no regime parlamentar entre 
nós - creio que seria mecatdsmo ain
da muito dellcàcio para a nossa · c1Jltu
ra polit1ca. 

. •. O Sr. Lino Macha.do - V. Ex. a quer
um presidencla.Jismo mesela.do. 

O SR. AMANDO PONTES - "Mas 
de fato. o poder central Viola, como 
lhe apraz, essa. autono~a.. pelo ezrrlo 
11e interventores, com.!ssãr!os que dis
põem de todo o arbitl'!o e se investem 
em tôda. e. autoridade dos poderes lo
.cafs. O contrOle parlamentar nellhu
ma e!icácla. tem; desde que surge um 
presidente forte, é êle quem faz. le
galmente ·ou nfio,as assemblé!a.s. elei
tas. ou que · apenas tal se dizem; e 
essas nem de longe pen.o;a.m em re&ts
t1r-lhe O Executivo c:lomina. v1· 
goroso, em tOdo o continente ameri-
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cano, mas vê-se bem que DO sul êle 
não conhece verdadeiros contl'apesos". 

· O Sr. José Augusto ..:..... Não se llm1-
ta a. fazer a. Assembléia, mas nela. in
tervém· diretameDte através da. figu
ra do l!der, que Dunca é da. maioria, 
e, sim, do Govêmo. 

O SR . . AMANDO FONTES - Se o 
Poder Legislativo fôsse composto, re
almente, de représenta.ntes da. vc;>ntade 
do povo brasileiro, não precisaria. · su
je.ttar-se à orientação do llder çsover
ns.men.tal. 

O Sr. José Aug_u.sto - A rea.lida.da 
é que o próprio regime conduz a isso, 
pela. soma imensa de poderes confe· 
rida. ao Presidente. · -O SR. AMANDO FONTES- Nêsse 
ponto .estou de a.côrdo com V. Ex.•. 
E se não a.do~os certas restrições, 
seguidas, aliás, pelas Estados Unidos. 
voltaremos ao regime da. ditadura 
constitucional. 
· o Sr • . Ba.UZ Pila. · - Continuare-
mos. __ 

O Sr~ José Augusto - O nobre ora
dor fa.z muito bem em distinguir o 
presideDciallsmo· a.mericaJlO do norte 
do slll-americano, porque um é par
lamentarismo la.rva.do, enquanto o ou
tro é um cesarismo democrático. 

O SR. AMANDO FONTES- Não 
é beztt assim. O regimem no~ame
ricaDo é presidencia.lista, mas lá 
os contmpesos funcional:l. 

o sr. Luis Viana - o exemplo de 
37 é doloroso, pois vimos a Assembléia 
entregar-se de mãe amarrada ao Pre
sidente da República. 

O Sl=t. AMANDO FONTES - Isso, 
.aliás, ocorreu mes:no antes de 37. Te
nhamos a. sinceridade de confessor . 
. O Sr. .Raul Pila. - 37 foi conseqüên

cia, 'Uma exacerbação da ditadura pre
sidenciallste. 

O SR. AMANDO FONTES - "0 . 
mesmo não acontece Da América la
tina, onde se chega. qua.si que natural
mente ao abuso do poder. O melo 
. os precedentes incitam a isSo tão nor
malm.ente, que o arbitrá.rio se integra 
sem es!ôrço Do ê.mb1to da. legalidade. 
São as próprias Constituições que-dão 
. ao Presidente o dil'e1to de proclamar 

o estado de. sitio, de suspender as ga
rantiaS constitucionais ... ., 

E a. certa altura, com uma. poDta de' 
ironia : 

"Em nenhuma parte, entretanto,. 
se· fala. mais abundantemente, com 
mais eloquência., com ma.is saber,. 
mesmo, do direito, da lei, da Cons
tituição . . . " 

Essas un:ã.nimes conclusões dos au
tores estrangeiros afinam perfeita.· 
mente com o nosso próprio sentir, pois. 
duas vêzes já. derrubamos governos. 
consoll<iados, justamente para pôr têr· 
mo à ação ditatorial dos Presidentes. 

o Sr. Oscar Carneiro - Permita.. 
V. Ex.• um aparte. 

O SR. AMANDO FONTES- Per
feitamente. 

o Sr. Oscar Carneiro - O projeto. 
a. que V. Ex.• se refere ainda. está
sendo elaborado na Comissão respec· 
tiva. Compete, por~Anto, a V. Ex.a e: 
aos demais Constituintes apresentarem. 
emendas que o corrijam. 

O SR. AMANDO FONTES- Vossa 
~eelência. entende que nã.o tenho o' 
direito de expor a minha opinião sõbre 
o assunto? 

Estou· conclamando o plená.rio a. 
que derribe certas diSposições que vã~ 
cbn.star do projeto, pois leio diària~ 
m~nt~. com todo o cuidado, o · que se
passa na Comissão de Constituição. 
Já sei o que figura nos Capitulas do- . 
~ecutivo e Legislativo. Faço minhas 
.crit:ca.s a. respeito e peço o apoio de
V. Ex. a para as medldas que pr<~

ponho . 
o Sr. Oscar Carneiro '"7 E terá. 

'tOdo o meu apoio, desde que o mereça. 

O SR. AMANDO FONTES - As
sim o espero, pelo · seu amor à De-· 
mocra.c!a. 

o Sr. -Oscar Carneiro - Esta.x-ei de
&OOrdo com V. Ex.~ desde que as 
emendas · sejam condizentes _ com o. 
ponto de vista geral do iDterêsse da 
_nação . 

O SR. AMANDO . FONTES - o
ponto de vista. geral do mterêsse da 
Nação, creio, é. o que está sendo dl
Ti.sa.do pelos estranhos aos 1nterêsse$. 
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partid:i"dos - ~or exemplo, os autores 
dtr:u::.~eiros que nos observam, -
porque. em V.i!'tUde do partidarismo, 
podemos muitas vêzes tiizer que êsse 
interesse está. justamente no esposa
menta de idéia pio: e co.nde-nsda. 

O Sr. Oscar Carneiro - N"ão so
mente cs autores estrangeiros ... 

O SR. AMA.:.'."'DO FONTES - Vossa 
Excelênc~a foi revolucionãrio em !930? 

O Sr. Oscar Carn-eiro - Fui. 

O SR. 1'-"11/I..lliDO FONTES - Para 
· .qu-a? Pata co1nb~ter o poder pessoal, 

o exceso d e poder do Presi<iente da 
"Re-pública?. 

O Sr; Qscar Carneiro - Para. est.a
'belecer o equilíbrio' entre os poderes 
da Re-pública: 

O SR. · A!vtANDO FONTES - ~ 
justamente o que p-rop~no no meu. 
discurso - o . equilíbrio, para · que o 
POd~r L e g i s ls. t i v o tenhá fôrças 
com que coa:rtar c::. desman<ios do 
EJtecutivo. 

O Sr. José AiLgusto - o aparte do 
Sr.. Oscar Carneiro abona. a tese do 
orador. 

O Sr. Osca.r Ca.rn.eiro - Crei9 que 
-o trabalho do orador. no pa.rt1cUlar. 
·não é pertinente ao J>oder pessoal. 

O Sr. Luiz v~aná - Não se esque~.a 
<> nobre orador d~ ~ue, no Império, 
czue era parlamentarista, nada foi 
~s debatido que o poder pessoal. 

. O S..~. A!\UNDO F.ONTES- Sem 
d~vida.. ~unca houve poder pesscal 
~o desmedido quantt:) ·na falseado ~e-
8lme. parlamentarista que tiveDlos no 
Ptilneíro e segundo império, taã.."time 
no seg~o. com o poder pessoal con
~edido ao L-rlperador, sob o notr.e de 
Poder Moderador. Aliás, é a e>}:)iniãc 
dos contemporâne-os do regjme. o~ dojs 
N~bucos, Melo Morais, como é a oPi
llião de todos os que depois estUds.ram 
·com 1se'Ilção de ân!mo o que !ci o 
-nosso parLamentariszno. 

. O Sr. .Raul Pila - Será. com.pa.. 
·râvei o poder pessoal do lmoerado:r 
.na monarquia, com o do P:esident~ 
.da P..epúbllca? 

O Sr. Souza Leão - Era multo 
maior. 

O SR. fJ.IiA...""'DO FONT'S"-S - O 
depoimento dos contemporâneos da 
mona::-qu.ia, V . ·Ex.:~. sabe, não vem em 
apoio do QUe deseja o nobre Deputado 
Sr. Ra.Ul Pila.. 

o Sr. Raul Pila - E' porque êles 
não tinham o escalão que temos. O 
tê:-~o ele cc::n:paia~F.o era aut!"o. ~es 
ac1lavsm um escindalc o po~er pes
sosl, porque não conhec!a.m - ne.m 
poõ.:.am p-::-ever - o poàe:- pessoal üo 
P l:e.si:!en tz ãa Rcpublica . 

O SR. M.!r~"J.h-no FONTES- E no 
en~retanto, Srs. ·Constituintes, o que 
vern a~ontecen.do nesta casa? Es
tamos- elaborando Utn..<t .. :eonstiÚUção 
eivada daquelas falhas tão nossas co
nhecids.s, s.o..uelas mesmas que gerúam 
a hipertrofia de pOder, causadora das 
convulsões profundas em· que nos te
mos agitado .. 

O ST. .Raur Pila - Nfl.tla aprende-
mos. · 

O SR. AMA:Nno·-·FON.'rES - No 
projeto. prestes a clescer a êste .. p:tens::--
r..o, os capitulas concernentes ao I.Je .. 
gislativo e ao Exe<;utivo segUiram as 
linhas gerais das ConstitUiçõoJ> de 91 
e 34, e sob certos aspectos agravaram 

· aquêles enos. Nêles. tal é a soma ti~ 
poaeres col:l!er.idos, sem contraste efe .. 
ttvo; ao Presidente, que a sua trans
.r.::xkt.ação em ditaàor ser.i fatal. e en
t.at.· esta.rexnos condf>naàos a conr.in~1=lr 
lutando e . sofrendo por UI:l re~e de .. 
mocrá.tico, paclccenclo estados ·:le sitio · 
intenmtcntes, golpes de Esta.~o suces
sivos, guenas ciT.s, tudo isso .l1 le nos 
tem impeclido de progredir nos vários· 
ramos da &tividade humana. 

O Sr. Luiz Vianlz - O pior é ·que 
quando o 'Presidente não quer s.er llJlt 
d1ts<lo:-; fica ameaçado de pude:- o 

· apoio de seu Partido ... 

O Sr. Oscar Carneiro - Nã.o llà 
nesta constituição o que V. EJc. • 
$e refere: ums. hipertrol'in óo Pod~ 
Executivo. Há, antes uma. renuncla 
dos demtús poderes. em f::ce do Execu
tf'Vo . Se os demais poderes se cxer· 
c.esscm com ~ autoridade e ~ i•lbera
nis. que lhes s~ ·dadas por essa. eons
titulç§.o c pelo próprio projeto qu~ 
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está sendo elaborado, é claro .oão ha
'l'e-~ essa hipertrofia do · E.x:a.;uti.vo. 
Isso resulta de um vicio nacional, de 
uma !alta de educação politic-a. E'!n 
que se confere tudo ao Execut1vo ~em 
se reconhecer as perrogativas dos d~
InalS poderes. ~se o êrro :lac1oual 

. que os poderes políticos devem_ co:rri
gil:. 

O Sr. José Augusto- E' justamen
te ô que queremos corrigir. 

O SR.. AMANDO FONTES - Sabe 
o Sr. Oscar Carneiro quE: as causas 
não são s6 étnicas e sociológicas, mas, 
também, pollticas. Demos ao Prcsi
·dente da. República um mandaw de 
4 anos, no regime da Consti.~Ulção de 

· 91, quando as Câmaras ·tinham· ape
nas três anos. O Presidente-da. P-epü
blica, por intermédio de seus cor.reli

. gionârios, . que eram os governadores 
·dos Estados, quando não tinha.m'l5 um 
sistema eleitoral honesto, interierta.m 
para. que só viessem para o Co'lgresso 
os seus partidários, os seus amigos 
politicos, e êsses estavam na. mesma 
posição de S. E:.:.11 .l:loj.:, que tem a1S
Cjplina pa.rtidárià. e costuma acompa
nhar o que o lider da maioria julga: 
ser digno de apoio. 

O Sr. Oscar Carneiro - Não 
apoiado. 

<Trocam-se inúmeros a:pa.rtes. i 

O ST. Osca.r CaT1'...eiTO - 0 nob:re 
orador sabe Q.Ue a tradição no 
:Brasil, infelizmente, tem sido Un.~ca- . 
mente um excesso de Poder Execu.+;lv" 

' Foi assim na monarquia, na regenc.1a 
e ainda na República; em contraposi
ção, Uvemos sempre revoluções que 
p:ocuravam corrigir êsse excesso. ,. 

A Co~tituiçã.o que está senclo ela
bOrada, deverá corrigir os excessos 
e aos Partidos e aos brasileiros cúm
pre adotar w:na.· atitude em virtude ds 
Qual os poderes .Possam se exercer 
lla.InlOnica e serenamente. 

O SR. AMANDO FONTES- Vos:~a 

Ex.ll deve trazer para a Casa a reitJr
ma tle mentalidade política que tOdos 
desejamos. 

<Trocam-se inúmeros apartes. l 
O SR. PRESIDENTE - Atenção~ . 

v-v. Exas. estão tomando o tempo do 
orador. 

O SR. AMANDO FONTES- Peço 
pexdão aos nobres colegas, mas preciso 
continuar a apreciação do assu::J.to, 
porque meu tempo é fatal, e tenni.nará. 
às 3 horas. 

Em nossas próprias mãos, . porém, 
Srs. Representantes, . estão os meios 
de dar solução definitiva. a todos êsses · · 
graves problemas. Basta-nos seguir, 
ainda neste passo, os exemplos da 
grande e nobre nação yankee. 

Costumam sustentar os estudiosos 
do Direito .Público, e· t2.Dlbém os lei· 
gos, que o nosso regime político !ot 
decclcado do modêlo norte-americano. 
Entretanto, ~edida.s essenciais, 1nsu~
t1tu1veis para conter o- Presidente den.:. 
tro do seu próprio âmbito de .ação, 
n2.o foram transplantadas dali pata a 
nossa. Carta. As prescrições contidas 
no àrtigo 2.0, seção 2.&, daquêle Esta-· 
tu to, por exemplo, segundo as quals · 
a.s nomeações dós Ministros de Estado. 
e. de todos os altos funcionários da ad-. 
ministração só se tornarão efetivas. 
após a aquiescência do Senado, não 
figura:am nas nossas ConstitUições re
publicanas. E providências sumamen
te perigosas, anuladoras, na prática, de 
todos os freios que se poderiam ante
por ao ·excesso de poder do Executivo, 
- · taiS como. a faculdade a êste a.tri
buida de promover a intervenção nos 
Estados e decretar ·o estado de sit.i.o, -
ao passo que figUl'am em nessas le1s 
fundamentais, não fazem parte daquêle 
sábio cOrpo de regras de govêrno. 

Aliás, a intuição política dos norte-· · 
americanos, seu entran..hado aiilor à 
llberdade, seu horror a qualquer forma -
de opressão, cedo demonstraram que se 
limitações não fOssem apostas ao poder· 
da entidade que tinham inventado -
o Presidente - não passarta de burla. 
todo o aparelho arquitetado .para. fazer 
!unclonar wn regime liberal. E por· 
tal modo se distanciaram, na prática: 
dos .nunos imaginados pelos velhos 1c
thers, que BarthéleDly e Duez puderam: 
asseverar "ter o govênlo presid.encia.r 
nos Estados · Unidos tomado a !arma. 
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. ; de· l.tm embrião não con!essa.do do 
. regime -parlamentar. •• . 
· o Sr. R4Vl Pila --= Tôda. vez que 

se dâ evolução de um-regb:ne pollt1co 
para a. democra.cia, ela se faz, fatal

. mente, mais rápida ou lentamente para 
o regime parlamenta-r, que é a. fonns. 
~rteita. 
·o Sr. Soum Leão - E que falhou 

em tôda parte. · 
O SR. AMANDO FONTES (LendO) 

- vemos, assi,m, que os ·criadores do 
sistema. presidencial nunca. tiveram 

. preconceitos de ortodoxia, riunca. se sr
- reoeiaram ele enveredar por outros ea.

millhos, sempre . que se tomou neees-
d.rto defender as boas normas demo-

. Cráticas~ 
· · ·Enquanto isto •. entre nós procedemos 
de maneira.· oposta, isto é, anqullozados 

. JWm p:esidellCiallsmo à nossa. moda, 
só o alteramos· para tomá-lo mais rl
gido, mais ~!lea.z ·como ·forma. de 

· govêmo, maiS antlliberal, sobretudo. 
. -Quem vem acompanbando com aten-
. ção as discussões e . as deliberações 

·- da-- COmissA.o ·ConStitucional pode des.;. 
-·tacax:, desde já, três -medidas que, se 
· adotadas, serão go~ frontais ao es

tabeledmento ele uma legitima demo
. ciàda em nosso meio: 

A prbnelra., -eonstste em se pretender 
que o Pres1dente da Re})ública. exerç& 

· o sea cargo pelo · espaço de seis-anos; 
a :eegunda; ·reside em ·se ter fixado em 
quatro anos os pra.zos de mandatos-dos 

. deputados Pedera.is, deixando de ha
. ver, assim. a eoineidência tão sàbia.

mente estabelecida. na Constituição de 
· s.~; e a terceira está· expressa. · no !ato 
·de não ter consentido · a maioria da 

.. Comlssio ficasse ests.tuido na grande 
.Lei que a escolha dos membros dos 
TribUnais Eldtora1s deveria ser ete .. 

· t:Jada por eleição ou por_ sorteio. 
~_· ·Com raro poder de &rgumentaçio, 
· esteiado numa cultura -vasta e varitl
. da,_ . já. o Sr. Deputado Prado XeUy 
:: apontou os graves males que 'POderiam 

decorrer para a Nação de mn numcsa
. to prestdendal tio dilatado. E . o Sr. 

Deputado. Artur ::Bernal'dea. à QueD1 
_ ~ pesam c:.s ·anos quando ae cu1d.a de 

. t.ra~bar ·pelo ~ ofereceu o tes
temnnbo de sua. experiência para con
denar tio lnteli: ldéla. 

O Sr. Café Fi!...'r.o - V. Ex. a conhece 
emenda de minba autorí~ fixando \1 
mandato dos Deputados em três anos. 
a fim de coincidir com o presiden
cial? 

O SR. AMANDO FONTES 
Emenda com a. qual votaria., porque 
a coincidência de mandato, no atual 
estado de cutura politica do Bra-

. s!t é medida. ~Pensável. 
A mim S:r. Presidente, me parece 

que, se se 'pretendesse, intencionalmen
te, intTodUZir na nossa ca.rta. uma 
disposição que vedasse a implantação 
de . uma lfdil:Ila. democracia em nossa. 
terra, nenhuma providência mals -ade
quada. do que essa.~ 

Realmente, se, e%ercenao-õ · poder 
por .quatro anos, num regime presi
dencial tal ccm-9 há sempre sido o-nos
so, o che!e do Executivo, lenta. e .tn
sensivelmente foi estendendo seu cam
po de ação, ·até conseguir 1m pôr -sua 
vontade a todos os- setores dO Pais, 
tendo aquêle prazo ciUatado, sentir- . 
se-i~~~ onipotente, desd~ 
o seu primeiro ãiá-·de---govêrno~-Que ___ . __ 
teria êle a recear ? O contrôle de uma 
Câmara., cujo mandato se finaria qua--
se no meio do-seu, 'dando-lhe, assim, 
a. oportunidade de bifluir para ·que - · 
outra se organtzru;se eom . um maior 
número de adeptos de sua corrente par
tidária ? Os- GovernadoreS dos Esta- · 
dos, nos quais. contando .com um Con-
. gres5o · ·.apassivado~ poderia - intervir 
a seu talante. destruindo o poder lo- _ 
cal? A voz da Justiça, isolada, desam
parada dé outro qualquer a.poJo forte? 
Talvez .devesse temer a opinião públl
ca., manttestada através à& imprensa; 
Mas contra esta haveria o estado de 

..,. sítio, com a · censura prévia.,- para. !a.iet-
calar qualquer rumor .• • 

Foi--para alertar os povos dos· perigos 
tr'elDsldos qoo podem decnrrer da 
atiVidade ·de qualQuer_ órgão polittco~ 
ao qual nlo se oponha um frelo efic1en-. 
te, que Emflio OUvter, em 1884, já es .. 
crevia: "'Nenhum pOder deve ser sem. 
l1m1tes. esteja êie concentrado numa 
assemblêia., nas mlos de um. ·ret. · tt~ 
um 'Presidente ·da Repúbl!ca.. ·Quem 
tudo pode é inelutàveln.I!Xlte arrasta
do a. proceder mal, ·a ~.~-se-~ pala 
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o êrl'o constitui s punição inexorável 
da onipotência." . 

Já 1Inaginou, por outro lado, a Casa. 
que, concedido o mandato de seis anos 
ao Presidente da República, prazo igual 
será seguramente conferido aos Go
vernadores dos Estados ? Sstes, por 
certo, tambéÍn não se conformarão em 
que haja. coincidência de seus manda
tos com os dos DEtl>uta.dos às As
sembléias locais. Precisam, também, 
de ser todo-poderosos dentro de seus 
daminios. E . como pertencerão, natu
ralmente, ao partido político do Pre
sidente da . República. teremos. den
tro· de pouco, reinstatirada.· neste Pais, 
a ditadura, tão má como a outra, há 
pouco derribada, e como aquela tam
bém exercida sob a c·apa da lei. Não 
setá uma ditadura do tipo ·cesariana, 
que .depende muito das qualidades 
pessoais · do Chefe, e um pouco da 
simpatia e do apoio popular. Se:-ã uma 
ditadun comum, desprezível, como tô
das, e que se estl;ibará no intei"êsse 
pa.itidã.rto do . grui)O· dominante, . na 
baixa ·oliga;rquia, desmoralizante e 
opressora. 

o Sr. Fernafuüs Távora - uma dt
.tadu...-a. ge~iana. 

. O SR. AMANDO FONTES Clenc.w' 
~ Mas, para tornar exequivel o funclo- . 

. namento da engrenagem que possa 
propiciar tais frutos, quando já rutis
te o voto seereto e o povo começa a. 
adquirir consciênCia de sua fôrça, mis
tér se fazia um srande golpe nas con
quistas liberais por nós tão dura ·c 
tardiamente alcançadas. Então, pOndo
se de lado o que já ·se toma.ra tmdi
ção de nossos-costumes politicos, pois 
.!ôra consagrado no Código Eleitoral 
de 32, na Constituição ·de 34 e na pró
pria. .lei 7 . 586, da Dlta.dura deposta. 
pret2ndeu-se que a nova Carta atri
buisse · ao Chefe . ·do Poeler ~ecut1-
vo a nomeaçAo dos cOI:lponentes dos 

. tribunaiS eleitorais. 
O Sr. Ltno Mcc1UI.do: - Com isso 

.querem, apenas. destruir ...a única. con· 
quista da revolução - ·que !oi a. Jus

. tiÇa Eleitoral . 

O SR. AMANDQ. PONTES: 
<lendo): . Ante a reação desencadeia
da, ·houve um recuo. 

Não nos iludamos, porém. Foi um 
recuo apenas. Tanto assim que no seio 
da Comissão se recusou ficasse logo 
detenninado no Projeto que· a esco
lha. daqueles juizes seria. feita por elei
ção ou por sorteia. Certo plmlejam. os 
que pretendem restabelecer a. opres
são em nossa. terra, um novo assalto . 
à cidadf-la.. · Precisai... de tomá-la. s. 
todo .. custo, pois se não puderem or
ga!lizar a Justiça Eleitoral à sua fei-.. · 
.ção, bem pode o povo lhes arrebata!" ,. 
das mãos os ~trum.entos do poder. 

O Sr. Lino Machado: - E' precisa
mente o que estão sentindo os da. 
maioria. 

O SR • . ~IANDO FONTE::) - (len- .. 
do): Não consintamos nós, porém~ que ·.: . 
marchemos para trás. Sempre para 
diante. Instituamos aqUi, sem falsi
dades. sEm armacli~ sutilmente pre-

. paradas, o regim.:· democrático. 

Nós, os que não pronunciamos a pa
lavra Democracia cor: ligeireza, os q~ 
sémpre nos comovemos ao relembrar 
que, ,ara. preservá-la, vidas brasilei
ras generosamente se saerüicaram em 
solo eUl"opeu e sôbre os mares - ·de
vemos ter· a coragt~m. e o desinterêsse, 
e a hombrida.de de não trai-I&. 
<Muito bem. Muitc. õem. Pal1114S.> 

O sR. OSVAI.:DO LWA - Se
nhor Presiclenre, peço .a. pa.la:vxa, pela . 
or~em. 

O SR. PRESIDEN'l'E - Tem. a pa-
1-a.Vl"a o nobre Representante. · · · 

O SR. OSVALDO ·LIMA - CPela 
ordem) - Sr. Pr>eside:lte, v. Ex. a tem 
decidido que, proclalnado o resulta.
do das vo.ta.ções siln·bólieas, não mais 
se admite qualquer Representante a 
-vatar, e isso eom !und.alnento no § 3.0 

···do a.rt. 67 <lo R~ento mterno. 
E' evidellte, entretanto, que o aiu

dido parágrafo se. refere. 3-penas, à 
votaç.ão nominal. · . . 

Nessas <x>ndições, entendendo, d4t« 
~ que a. Mesa.. não d~ a verds.· = P~~ a. a~. ::F:~ 
sidera.sse tãí orielltação, admitindo, na 
verificaçAa de votação. o pronuncia. · 
mento ta.D:lbém dO& Sr.s. Representa.u
tes Cltre !&sem c~o~ antes 
de se iniel&r a referida. ventica.ção. -
desde que se nio :trstasse do lJZ'()CeSSO 
nominal. · 
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O SR. P:R..ES!DENTE - Oportuna.
mimte, · responderei ao nobr-e: Repr~ · 
senta.ntes, Sr. Osvaldo Lima. 
- O SR. BENIJ:..J\MIN F.AR.AH -

. · Sr. :Pre-sid-ente, pe:ço a palavra pela 
ord-e.'t!l. 

O SR. PRESIDENTE - Tem. a 
palavra o no;br-e Representante. 

· .. O SR. BENJAMIN PARAR -
(Pela ordem) - (•) - Sr. Pre-

.. sida1te, ao lêr, ont-em pela. manhã, 
. < o Diário Carioca, jornal insuspeito, 
. · depg.rei co:::n o seguinte titulo de um 
~ a.Ttigo do ilust:r-e jornalista, Sr. Ma
. cedo Soares: "&ooolvido o caso de 
-·· Santos••. 
- 'Prosseguindo n.a. leitur:a. do a.:r.tigo, 
·en-contr-ei ~t& expressão: "A visita 
do Sr. Ministro do Trabalho ao ?ôr
to de Santos ~reduziu excelentes re-
sultaclcs". · · 

Diante -dessa in!o."'1llg,.ção. fui ao · 
Ministério do Trabalho, ps.l"a saber 
o que ha:Vi.s. de ve.rda.de, a respeito; 
e lá, me :for.nec~ o telegrama que 
passo a lê r: · 

... Exlll.o. Sr. Dr . .AstOlfo Serra, 
D. D. Dirt":tor do De:parta~{mto 
Nwo:na.l do T.ra'balbo - R1o. 

· .. 

Sindicato Operários Serviços 
P.ortuá:rios, santcs, ass-embléia 
ontem realizada foi l~va.da pro--

.. posta ·senhor Min1stro, que. sub-
. metida estrutfnio , secreto, foi 
a.pro.v.a.ds. par esmaga.do.ra maio
ria. Votaram 1.518 favoráveis, 
124 contra, 2{) nulos. :Assem
tbléia trs.-nscorreu completa. orãem 
e disci.plins.. Trabalh~ no Pôrto 
cor=e n<>rmal e magnifJcamente. 
Esperamos Vossêncls. interceder 
junto l'Jlnistro l'ests.ntes nossas 
:reit'indka.ções sejam reestuda.das 
mais breve po.ssivel. Respeitosas 
saudações: - Benedito Ne:r;es 
Góis~ Presidente. 

Sr. Presidente, a. noticia. é, sem 
·.·dúVida., a.uspidosa. cOng.ra.tul~IJJJ! 

.·.:! -~= ~~~a~:~~~o~~ 
· .... :seu tra:ba.lho, <muito bem-) -e· que s. 
. ca.lm$ voltou àquele pôrto 1mporta.n
. tissüno. 

- O Sr. Café · Fillto - Quer dizer 
. · JlUe o caso do pórto ·de Santos não · 
. ·se prendia . .ao emba.rque e desembar
~ue de mer-cadorias dos navios 'es
pa.nhóis. mas, sim, a reiVindk.açôt;S 
de sa.lá.rios? V. Ex. a trS.S êsse escls.-

(•) Não foi revisto pelo orador. 

recime:::1:to à Assembléia, d-e vez que 
o ·mesmo até boj.e não constou de 
qualquer nota fornecida a respeit..~. 

ô SR. BENJAMIN F·ARb.R -
O problema.· das reivindicações .não 
é só de Sa.ntos, mas de ~a. 9arte. 
Aliás, essa questão ds.s · reivbmca
ções das massas trabalhistas está 
sendo r~olvida cem a devida aten
ção . 

O Sr. Herrr.,es Lima - A verdad-e
é cu-e o Mbistérlo, na nota oficial, 
só ·se·· referiu ao problema. da .carga. 
e descarga. dos navios · ~spa.nh.61s, 
ocÚltando esta parte das :reivindica.-
çóes.. . 

O Sr. Café Filho - ·-QUe-- e5tá. 
agora r.evela.cia pelo orador, e que 
já existia. 

O SR. BENJAY.L.'i PARAH -
No que diz respeito às descaJ"gas, 
agora mesmo ouvi noticia, pelo rá
dio, de que desfilaram 700 estivado
res dia.nte.....:. das autoridades portuã- . 
:rias, e todos·-· 'êles·- .. ,se.. ___ deç]a.raram 
prontos a. descarregar qualquer-n~.;--
vio, mesmo os de :naeionali~e es-
pa.nhóla. . .. 

O Sr. Campos Vergal Vossa 
. Excelên-cia. pennite ·um al)arle? Gos

taria de saber se os ·o;peráiios reco
lhidos à.s prisões já retornaram à 
liberd.&d.e. Faço a pergun.t~ porque 
a liberdade dêsses operárlos é iin
P:-.escindivel à· :norma.Uza.çã.o dos tra-
balhos. · . · 

o Sr. José AT'11Z4ndo - Posso in-
formar que os operários detidos em 
Santos. t o d o s êles estrangeiros. 
agusa-d.am, apenas, a soluç&.o do in
quérito ·policial. 

O SR. 'BENJ ~MIN F ARAR -
No toca.Dte à restrlçáo às Iiberda.des · 
do~ operários de Santos, ss.ib~ o meu 
nobre e distinto colega, Sr. Dei)u
tado ca.m.pcs Vergal, que na-da pú5SO 

-in!orm.ar, de vez que não exerço 
q_ualquer atty1da.é.e -policial no Rio e 
muito menos em· Sãc Paulo • 

O Sr. Ca.mpos Vergai- Mas Vossa 
Excelência, · na.tura.l.tnen~. ests. bem 
a. par do grave problema., e .!armulo 
meus votos para. que a. poUcia. reln-

. tegl'e à liberdade os o-perártos pre
sos. 
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O SR. BENJ A...\UN FARAF 
• Também. sou pela l:!berd::n:i.e. dos ope

_rái'ios, e V. Ex. a não des-conh-ece 
que. de longa. data, ve~ho traba
lhando pel3. causa dos trabalhadores. 
Sou pela liberdade. não só c!os ope
râ.rios. como de todos os in-dividuas, 
no Brasil ou em qualqu·e.r outro 
pais. Deve recordar-se que ainda 

· ·. ontem subs-crevi o requerimento que 
V. Ex.n ap.Lesentou à Mesa. 

O Sr. Café Filho - V. Ex.a. tem 
tido vá.rtas _atitudes, nêsse sem tido. 

O SR.- BENJAMIN PARAR -
Sempre propugnei pela liberdade. 

o SR. PR.ESmENT.E - Atenção ! 
Está tenni-ri.a.do o tempo do nobre 
ReJ>resentante. 

O . SR: ·- BENJIAMm' FARAH -
Era o que tinha. a. dizer, Sr. Presi
dente. (Muito ·bem.; muito bem.) 

:-a-do S!'. Ministro da Justiça diri
gir-se à Assembléia. para. dar essa. 
satisfaÇão, devo estranhar, no entan....: 
to, que a.s medidas repara.do:-as daS· 
violência.s policiais em várias Ullida. .. 

· des fedetativas consistam em reme
ter a denúncia aos ag~ntes respon
.!ávéis por tais violências, que são 
os próprios Interventores. 

Penso. Sr. Presidente, que o Mi
nistério da Justiça possue outros 
maios para apuração das violências 
apontadas, que seriam, no caso, a· in-• 
da.gação, a. abertura de inquérito ou :.. 
investigação . pelas diversas autorida
des federais sediadas nos Esta.dos .. 

A promessa de S. Ex.B de que a.s 
Vio!êneias serão reparadas com a . 
simples sindiocâ.nCil!. feita pel()IS In .. 
ter-ventores, que são justamente as 
autorida-des apontadas como re.spon-. 
sáveis pelas referidas violências, pa-

0 SR. c~ F.ILRO _ Sr. Pre- rece-me que o Govêrno Fedec:-a.l se 
~nt.. ... ~n.~ a palavra, pela. ordem. toma responsável por tais tatoo, des- .. 

u :::; de que são inoperantes as medidss. . 
palavra o nobre Repr~-........ LeLJ~cionS~das na resposta à Assem-... 

O SR. CAFS FILHO <pela ordem) co;:atulatório com 
- Sr. Presidente, dirigi .hâ. alguns também uma manifestação de~~~
dias reouerimento de illforma.ções à ção pela. inollerâ.ncia d313 medidas que. 
Mesa., p~dindo !ôsse enca:iruDhado ao 0 sr. Ministro da Justiça entendeu 

. Sl'. Ministro da. Justiça, indagando de tcmar por intermédio de seu Mi- . 
se s. Ex.B tinha conheciznento das ·nistério. CMuito õem.) 
violêneis.s praticsdas por autorida.àes 
policiais, a. mando de .Interventoras 
Federais, em vã.rlas unidades da Fe
deração. O honrado Sr.· Ministro da 
Justiça, informou à Assembléia Cons
tituinte, nos seguintes têrmos: 

"Em resposta, cumpre-me . in
form.ar que, sempre que ehega ao 
meu conhec1mento qualquer tex-

.. to, a.enúncia ou reclamação con
tra autoridades estaduais, im-e .. 
dla:ts.mente a.S encaminho aos · 
Interventores respectivos, para. as 
sinttidi.ncias ·e pro~ci.as ne
cessárias no sentido . do · esela.re- · 
cimento dos !a.tos e apuração das 
responsa.billda.des.,. 

Ora, Sr. Presidente, manifestando 
meu contentamento · em ver o hon-

o SR. PRESIDENTE - EStá tfn .. 
da :.. hora do Expediente. 

Passa-se à. 

ORnEM DO DIA 

Comparecem ma.1s 185 Senhores 
Repr~sentantes: 

Partido Social Demc>c1"ático 

Acre: 

Castelo Branco. 

Amazonas: 

.Alvaro Maia •. 
Valdemar Pedrosa. 
Pereira da Silva. 



Pará.: 

. Magalhães Barata. 
Alvaro Adol:!o. 
Duarte de Oliveira.. 
Lameira Bitencourt. 
Carlos Nogueira.. 

. Maranhão: 

ClOO.oiDir Cardoso. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 

. Piaui: 

Rena.ult Leite. 
~ge-fredo Pacheco. 

Ceará: 

Raul Barbosa.. 

Rio Grande do Norte:. 

Georgin.o Avelino. 
- Dioclécio Duarte. 

. José Va.rela.. 
Valfredo Gurgel. 
Mata. Neto. 

Perna.:m..'tiuco: 
~ -.- -- Novais Fllho. 
· . .Agamenon Maga.l.bães. -

Cost& Pôrto. 
Ulisses Lins. 
Barbosa. Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 

. Góis Monteiro. 
Medeiros Neto. 
José Mario.. 

Sergipe: . 

Craco Cardoso. 

. : = Bahia.: 

Pinto Aleixo. 
· _ .. Begis Pacheco. 
:-'_ · Negreiros Falciõ.. 
· Vieira de Melo. . 

Altamira.ndo Requião. 
Eunápio de Quetroz. 
LUís Barreto. 
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Espirito Santo: 

Atillo Viváqua . .. 
Arl Vtana.. 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sa.les. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia.. 

Rio de Janeiro~ 

Pereira .Pinto . 
Alfredo Neves. 

. Amal'al Peixoto. 
Eduardo Duvlvler. 
Carlos Pinto. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Acúrcio Tôrres. 
Miguel Couto • 

. -
Minas Gerais: -----· - -

Benedito Valadares. 
Juscelino · Knbit~P.k' .. _.., · -~.unque. -
Wellington :Brandão: 
Augusto Viegas. 
Gustavo Capanemn.. 
Oiínto Fonseca. 
La~stes. 

··Milton Pfãt-es:--- -.:....-.:... ... ___ __ ~~ 

são Paulo: · 
Cirilo Jún1or. · 
Gofredo Teles. 
Novell Júnlor. 
Antônio Feliciano. 

·Costa Neto • 
José Armando. 
Ata.l!ba. Nogu~Ira.. 
Sampaio Vida.l. 

Goiâs: 

João d•Ahreu. 
Caiado God6l. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 

Ponce de Arruda.. 

Paranã: 
FláVio Gu~In.arães. 
Fernando Flores. 



Munhoz de Melo. 
Aram1s Atafde. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 

Aderbal Silva. . 
Otacilio Oosta. 
~aberto Grossembae!ler. 

Rio Grande do Sul: 

Gaston. Enzlert. 
.Adroaldo COsta. 
Brochado da. Rocha. 
Elói Rocha. 
Damaso Rocha.. 
Antero · Le!vs.s. 
Sousa Costa. 
Glicérlo Alves. 
Mérclo Teixeira. 
Pedro Vergara.. 
Herotllo AzambuJa.~ 
:Sayam Lima. 
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Pllillo Lemos. 
Ernam Sátiro. 
Fernando Nóbreia. 

Pernambuco: 

Lima. Ca '\>alcantl. 
Alde Sampaio. 
João Cleofa.s. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 

Freitas Cavalcanti. 
Mâtio Gomes. 
Rúl Palmeira. 

s·~pe: 

Válter Franco.. 
Leandro Maciel. 

Baà1a.: 

Juracl Magalhães. 
Otâvio Ma.!lgabeir&. 
Lu.fs Viana. 

Pa.rá.~--- _ .... Clemente Mari.s.ni. --···---
Agostinho Monteir&:---·-----..._Alí R~fa.el CBinc1~· 

/ 

Epilogo Cs.IJil)Os. · --._ , _ _ __ .To~ eetto. 

Mara.nhã.o: Rli1 Santos. ·- ------------

Ala.rlco Pacheco. 
Antenor Bogéa. 

' . . 
Pia ui: 

Esmaragdo de Freitas. 
Matias __ O~piõ. 
Antônio correia.. 
Adelmar Rocha. 
Coelho Rodrlgue&. 

Cearà: 

Fernandes Távora. 
Gentil Barreira. 
Beni Carvalho. 
José de Borba.. 
Leio SanuW.o. 
Alene&l' Arar!pe. 
Edgar de A. "'tU da. 

Rio Grande do Norte: 

Aluislo Alves. 

Ps.ra!b&: 

Vergnia.ud Wanderley. 
Argemf.ro de Figueiredo. 
Joio Ol'sulo. 

' 

Distrito Federal: 
lJamjlton Nogtielra . 
Hermes Lima.. 

-· ~clides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: . 

Romio Júnior. 
JoSé Leoinll. 
Soa.res Filho-. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
JoSé :SOni!ãclo. 
~ã.es Pi:lto. 
Milton catn'PQS. 
Llcurgo Leite .. 

São Paulo: 

.Romea Lourew:Ao. 
Toledo Piza.. 
Aurellano Leite. . 

Goiás: 

Dommgos Veluco. 
Jales M&<:bado. 

---
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Mato Grosso: 

Dolor de Andrade. 

Paraná: 

: :&:rasto Ga.ertner. 

ruo Grande do Sul: 

Flores da cu.nll3. 

· Partido Traba1.h.ista Br4Sil~ro 

Bahia: 

Luis Lago. · 

Dlstrito Federal: 

· . · Rui Almeida. 
, Benjamim Fa.rall. 

·vargas Neto. 
Benicio · Fontenele. 
Barreto ~to. 

São Paulo: 

· Gua.raci suveira. 
.. . · Romeu Flori. · 
.' · ·Berto· eondé. 
~ · :. Eusébi~ Rocha. 

Para~: _: .. - - · 
·. . . :u.:u -:aníiâ·~-
_,_ . . . 

·> :· . ·:.mo Grande do Sul: 

:·: · . Artur . Fischer. 

Partido Comunista do Brãsil 

. PernaiD:bueo: 

Gregório Bezerra. 
·-. Agostinho Oliveira. 

. Alcêdo Coutinho. 

· · · Distrito Federal: 

~ . Carlos Prestes. 
· &ttsta Neto. . . 

São Paulo: 

~ :-· .Osvaldo Pacheco. 
: ·.: :. caires c1e Brito. 

mo Grande do Sul: . . 

Tl'Wno corré!a. · 

o~"· . 
Maranhão: 

· . . 

·. - ~ue-
· . 

Pemam.bueo: 

Sousa. Leão. 

Minas Gerais: 

Bernardes Filho . . 
Mário Brant. 
Artur Bernardes. 

. Pa.rtido P(ypu,Za.r Sindica.lista 

Pará: 

DeOdoro Mendonça. 

Pilrtiào Democrata Cristão 

São ~ulo: 

Manuel Vitor. 

PartiJUJ R.epu'b~ttl 

São Ps. Ulo: · 

Campos Verga!. 

Partido Libertlzdor 

Rio· Grande do eui~. ~.: . . 
·-~--~.-. . . __ . ... ... -- . . 

.. 
·,· 

---.::.. .. ___ . 
O SR. CARLOS- !.!ARIGBE!iA--...-- ·· 

sr. Presidente. peço a palavrà pela 
ordem. . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
pala'Ç'l'a o nobre Representante. -

O SR. CARLOS M:ARIGBEJ.A -
(pela ordem> - Sr. Presidente, por 
mais estranho que pareça, venho à 
tribt:na l)ara . tratar de coisas ma,ra .. 
vilhosas. 

A primeira delas é a que se retere 
ao jornalista Sr~ Mn.urfcio Roitman, 
correspondente_. de um jornal cario .. 
ca.. que- sendo enviado ~ cidade de 
Santos, para ali ob...c:erVar os aconte .. 
cimentos e wer not1c1átio. sem malS 
preâmbulos. fo1 prêso ·pel::. polícia. 
santista, justamente no d;ia em que 
se . homenageava a. Imprensa, pela 
pass3.gem do seu 128.0 a.nive..-sárlo. 

A ·segunda maravilha prende-se ao 
momento . atual: a. pesar de· Se dizer 
que estamos· em . uma democrada, 
com as liberdades·· públicas · assegura .. 
das, vemoS que a · PoUcla do Dtstri· 

. to Federal proíbe comícios . em P13-
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ça. pública, como aconteceu . com o 
que se · ia. realizar na Praça Saenz 
Pefia., onde deveria. desfilar a Esco
la de Samba, ·e para o qual fora con
Vidado o Partido Comunista do Bra
sil a. fim de dizer algumas pala vra.s. 

Tudo isto é muito estranho~ Senhor 
Presidente, não há. dúvida, tanto 
mais quando se cometem Arbitrarie
dades dessa. ordem. Eriquanto a. · po
licis. únpede a realização de comicios 
clemocratas, ela própria, por outro 
lado, se arroga. ·O direito de rea.lizá.-
los! · 

Verificamos, assim, no Brasil, essa 
coiSa curiosis.c;ima, que não deiza de 
ser ma.ril. vilhosa: . o Sr. Pereira. Li.l-a, 
um professo;r de Direito, parece estar 
seguindo um caminho torto, pois faz 
comicios em praça. . públiCa. e ensaia 

. ·passos de mágica muito 1nteressan
tes1 que !&.:rem lembrar outros, iguais, 
a que se referia o Sr. Negrão de Li
ma, qUAndo . declarou que às' 3 ho
,ras · da madrugada teve 'notícia -
certamente ·seu portador usava .galo
chas no momento, e, por isso, era si
lencioso . - de que dentro da cida
de de . Santos reixla.va verdadeiro ter-

. ror, o sangue inundava tôda a cida
de .. cuj\)S .. habitantes. · pacatos. · de lã 
Já .tug;.am quase a . ·nado. E termi
nava a notícia: ·tudo .isso em virtu
de da guerra. civil ali que o ·Parti
do comunista desencadeara! 

. O ilustre Chefe de Polfcla, Sr. Pe
reira Lira, poucos dias antes da data 
marcada para o cornicio da. Praça 
Sanz Pe~, realizou. êle próprio, ou
tro, ·em Braz de Pina, por ocasião 
do qual a Políçia ·Especial fêz de
monstraçõeS de j.iu-Jitsu. box,-luta J1 .. 
vr:e. e~. s.s. têz Passes de mágica, 
como o seu colega Negrão de Lima., 
tirando. nesse momento a. ba.nCeira 
nacional do bOlso, para. impress·onar 
o po70 e dividir brasile1ros. 

Tais atitudes. Sr. Presidente, são 
Inuito curiosas~ ma.s. não podem con
tribuir ~. 1nsp1iar ao · Govêrno a 
confiaDça. de que necessita, a fim . de 
resolver os grs.ves· prÕblemas gelados 
pela. crise conômica. São verdadeiras 
atitudes de Zé Pereira, ·de tocador de . 

lira, <le prestidigitador, que faz apa
recer coelhos em chapéus, ovos •Jl.OS. . . 
bolsos, etc. - -------~ 

Finalmente. a an"'-o..._.,.-· d.e ordem. 
que ciese~vo · 1evántar é a. seguinte_: 
_ ~e a P .E.L. Já é um partido po
lítico organizado dentro do B.rasil· e 
se seU.s membros podem se entregar 
à livre manifestação da prática. ela. 
democracia? · 

Certamente · haverá. dificuldade na. 
interpretação das iniciais, e. por isso, 
desde já direi que elas significam: 
Policia. Especial da Light! 

Era o que tinha a dizer. (.i'l!uito 
bem, :.muito bem): 

. O . SR. AL'l'AMIR.ANDO REQUIAO 
- Sr. Presidente, peço a. palAvra, 
pela . ordem. · 

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

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
(Pela. ordem, lê ·o segu.inte disC".Lrso) 
- Sr. Presidente, Srs. Representan
·tes.. - IIÍlcialmente. quero de:lara.:. 
que não poderei aceitar apartes as 
minhas pa.la.nas, dada. a. escassez de 
tempo de que ciisPonho. · 

Depois, ·em nome da minha ban.- . 
cada, e falando pela. sua unanimidade, 
com a devida. autorização, devo <Uzer . 
oue veDho à tribuna para protestar .. 
.êomo em verdade protesto • . de modo 
decisivo e desenga.n.s.do, contra. os têr
mos 'da entrevista, que o Sr. I:nrerven- . 
tor Federal, na. Bahia acaba · de con
ceder à únprensa. da 'ci!lade do ~
:vador, ápreclando 8. atitude da repre
sentação pessedista. daquele Estado, 
nesta Casa., a.titude referente a seu 
ma.u comportamento politi.eo e à suz. 
inde!'eri.sável ·~orreçã.o partidár'..a. 

Nwiea s~ Viu tal coragem, no des
virtual" os fatos e no afrontar a. ver
dade com o seu mais abusivo fa!sea.
mento. 

Declarou o sr. Guilherme Marba.ck. 
naquela entrevista, Sr. Presidente, qt:e 
está sendo vítima de "cta.m:orosas in
justiças", de parte dos deputados seus . 
antigos coiTellgionários. pois o Em1o. 
Sr. Presidente da Bepúbliea foi llUet.a. 
resolveu entregar as Prefeituras aQS .· · . 
partidos vitoi'iosos nas eleiçõe-s de 2 
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de· E>ezembro, fónn.ula .. ii:npostt~. pelo 
espf!ito escla.recido de S. Ex. a_, ~ acei .. 

~~ta., inteiramente, pela nossa. 'ba.n·~ada. 
---:r-..... t1.nu.~u o Interventor: . 

"Não ·.iã.Ço--o'Lt"Wa. .. coisa. õcD.ão 
executar · êsse acôrdo, ao p4 da 

, letra.. Quanto ao Secretarb'io, é 
· êle composto de pessoas de mlnha. 
confia.nça, e não poderia. deixar
de ser asSim. O que nã.o s~r1a pos .. 
sívcl era o Interventor compor o 
Secretarla.do· sob imposição de ter
ceiros'. 

As determinações do Presidente, de 
que foi fomec1da, a.Uãs, ma1s tarde,_ 
1lDl!!. cópi-a ao Sr. Marback, pelo Depu ... 
tado Lauro Freitas, eram a..~DMas por 
S . Ex.A e assim distribuidas: 

1.o Recomposição do Secretariado, 
com entr&da. de elementos do P. S. D. • 

2.0 Substituição do Presidente ~ 
Instituto de Cacau. _ 

s.o ~ome~ã.o. ·em 1.o lugar de Pre .. 
feitos pessedlsta.s para os municipios 
onde o P. S. D. houvesse obtido maio
ria de ~otos. 

4.0 Em segutida. urgência. <segunda. 
Conoluindo, afa'Ínou- o Sr. Guilher- urgência, diz o texto) nomeação de 

me Ma.rback: Prefeitos para os municípios onde à 

"Sucede qúe os deputados, te .. 
men'Cio atacar a pessoa do cligno 

·"Presidente, a.~a.ra.m a ~ sa
bendo êles que .sou . um. delegado 
da. confiança. do General Dutra., e 

·· que execu!".o um plano seu'~ -

E' contra tudo isto que a bancada 
baiana. do "Partido Social Detnocrã
tico.. ergue, daqUi, o formal protesto, 
a que acabei de aludir, porque, Se
llhores Represe:1tantes, a e.ntrev1sta do 

· ·Sr. Interventor na Bahi-a. é um.mor.tão 
de DlistiDcações e de clamorosas inSin-
ceridades. · 

- . O Sr. -Guilberme Marback não cum
priu ·nada do Que o ilustre Che.fe do 
Govêrno lhe prescreveu, verba.!mente, 
e por escrito, na. noite de 11 de abril, 
às vésperas de seu embarque para a 
:Sabia., com o testemunho de t6da 
nossa bancada. 

U. D. N, tivesse logrado vencer a 
eleição presicler(:ial,. respeifa.das· as in
dicações que fizesse_. a mesma.. 

s.o Finalmente. noin~ei--. 
tos udenista.s, pa.ra os muniefpios onde 
·a U. D ~ N. - houvesse triunfado na 
legen-da,· escluido o de Oaiteté. Pll.l'a. . o 
qual o Presidente resplveu,. soluÇão ex ... 
cepclonal, com a -nomeação do Sr. Cle
mente Tanajura, do Partido Social 
DemocrátiCO. 

Eis aí. Esta fórmUla. Integra~ !01 
obra, ãutori2aüa.- .e ._ esclarecida, do . 
Exmo. Sr. General Eurtco Dtttrs.. Nela. ____ _ 
entrou, de pa...~e da ·bancada pesse
d1sta., · wpenas a nossa coilformidade, a 
nossa. 8Qu1escênda, o nosso apoio às 
deliberações de S. Ex.•. 

Se. pOrtanto, o Sr. Guilherme Ms.T• 
baek se iDSUrge contra. 4 terceircs", 
que lhe fazem a imposição de mo.. · 
dlficar o seu secreta:riado, ~o é a. 
nos outros que s~ Ex. • . trroga. e atri- . 

. · bul essa. íiimpOsiçã.o", mas ao nobre 
Chama.ndo .. o ao telefone, o E.'<nlo. : sr. Presidente cm. Repúbllca., QUe lhe 

~o vejamos. 

Sr. Presicente declarou-lhe, à. nossa. mandou entregar a 1&-mula atrás cf .. · 
vista. que havia. <lelibera.do, ·de si pró- tada, devidamente ·subscrita. Sf)ónte 
prto, toma.r as provitlênds.s que pas... suet~ 
sava a seriar-lhe,· de re!erê!lcitJ. à ad- Cumpriu ou melhor está cumprln-
mini~tração e à politica de.que~e Es- do rW: 

0 
Interventor. ao pé d4 

tado. Em seguida especi:!lcou-lile ;lS zdri:" co":llo ~ 9. . %6nnula presiden· 
~.t.ss prol"idênçlas, que constav~n de clal? Pelo que ~ refere aos Secretá-

. cmco itens. E. como poder!.~ suceder r! ASSembléia e a Nação, ~ue 
que não tOssem as suas palavras bem os, a 
com?teendida.s, patraquêle veiculo, la ajufzem •• • 
passá-las para o papel, em documento M-as, no tocante aos 01ltros pontos, 
que nos foi entregue, ]lua ser dado a vem. sendo tudo e. mesma. eals9.. 
ler ao Interventor, tendo ficado. por Até hoje, ·o Sr. Ma:-baek não subs· 
mero acaso_.· o original em pode: de tltulu sequer o Presidente tki Inst! .. 

. nossa bancada.. tuto do cacau, sob alegações sem fun• 
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da.lnenio, já suficientemente rebatidas 
e afastadas pelo próprio Presidente. 

: • Áté hoje, não resolveu o Sr. Mar
back o caso do município de catteté, 
manten<io . lá um ~efeito contrátio 
às ordens do Presidente '<la Repúbllea. . . 

E, no que se relaciona. com o pro
vb:n.ento elas Prefe1t\!I'a.S, começou de~-
respe1ta.ndo as urgên.ciD-q oo~u:~oerecida:; 
pelo Genersl Dum, e nomea.ndc, ao 
mesJilo tempo. pessedist.a!' e udeniStas, 
qug.ndo a. êstes nãO delÃ, em vã..."ios 
casos. irritante pre!mncia. 

Em face de tudo isto, que ai fie~ 
Sr. Presidente, Srs. Representantes, a. 
Assembléia que ajUÍZe se estamos !a
zendo iniustWa ao Sr. Interventor Gui .. 
lberme·Ma.rback, ou se S . .Ex.a. !oi, se-

. guramente ou não, quem se tra.ns!or
mou - de elemento sereno e ID.ode
ra.do, em cu) a. bo~ -~- _<;.e .. .P~~nt~~-· · 
m~n_!;_Q ... ~tltac:a/'sa!ilça· e nós, no algoz 
cte seu Partido, no -verdugo de ~eus 
correUgionários, no mandatário infiel 
que está. querendo comprometer ~ d1g~~ . 
nidade, a .compostura e a palavra es
crtta. d~ honrado ~e!e da Nação, com 
.o Ib:e ~tribuir, veladàmente. propósi
tos que s. Ex.,. nunca teve nunca. 
poderia ter. não tei'á jarnáts. nem 
~ S1l!' vida. ])articular, nem na sua. 
Vlda publlca.I <Muito õém; mutto bem.) 
. . 

O SR. G3.EGORIO BEZERRA .
Sr. Presidente, peço a palavra, .pela 
or:icm. . .-

0 SR. PRESIDENTE ...:..Tem a. pa
la -.ra o nobre ~eprfSentante. 

O SR. GREGóRIO ~EZERRA 
_(Pela ordem) - Sr. Pres1df!D~e. 
Srs. Representantes. Pedi a. palavra 
Para. exn nome da Ban<:ada. comumsta· 
do B:-a~ll. ~ uma vez, ttaz~l" ao 
conheclm~~to dest:J. .essa os desman-
~~~~c::i!s no Mu.."11cip1o de Pau 

E' a ' ~rc~ira V·: z qu:: 9. pclicl& dês-
. se mumct!)~O vem j.•ra.ti~ando as maio
r~ !!esorccns pcS$!veis contra o Co-
1r'...:té do Partido Comunista naquela . 
cid~de. 

• Da primeira , .. ez a. bancada. comu
rust:l limitou .. se apel13s, . a !alar c9m 

o Exmo. Interventor do Estado de 
Pernambuco, a. flm de qu-~ Sua Exce
lênc:a, coxno autoridade máxima do 
Estado. chamasse a etençãod ~~-· 
auxiliares. atravfoc-.._. .... u~e e po c ' 
para. que cumprisSem a. cana-circular 
do E."'t!DO. Sr. Min1Stro da Justiça en
-..·i9.:1a aos interventores estaduais. 

No ·entanto, srs. constituintes, as 
autorida~s - inclusive o delegado de 
policia do municip~o de ?au D' Alho, 
- parecem não a entenderam bem, 
pois, continuaram a pratica._r verdad~i,:
ras- tropelias contJ:a· aquele Comtte, 
inv:ldi.."'l.dO sua sede e pendo para. fora, 
sob !:.meaça de espancamento,,. popu
lares, famillas -e cidadãos pacUicos 
que procuravam discutir seus proble- . 
mas po1iticos e ~~m.O.miC'.P"' . na.quéle 
local--- --:...- - -·-::-·- · 
·· ·-o Sr. Osca.r Cc.rndro - Quero es-
cla!'ecer a V. Ex.11 que o Part!do co
munista no município de Pau D'Alho 
não tem siào hostllizado pelo poder 
público. Aquêle reduto. aq,uêl-~ núcieo 
do Partido Comunista, não raz política. 
do Partido (lue V. Ex.• . representa, 
mas Dolltica. dirigida. exclu$1va.Illente · 
contra os aWiúnistradorei do mun!.:. 
cipio, e?quecido mesmo· dos postula
dos do Partido comunista, ps.ra. deri
var numa oposição sistemática :.tos 
poderes públicos do .município. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
Né.o ê verd3.de o qu~ V·. Ex.a está 
a!~do. os comuniStas de Pau 
D' .t'..lho sempre pugnaram pela ordem. 

O Sr. Oscar Carneiro - Não são 
C?~ÜiústaS de convicção, ma~ de opo-
S.Çll.O local. .,., r. 

"O SR. GREGóRIO BEZERRA - . 
São comU!listas crue obedecem as li
nhas po.litjcas ào seu Partido, e todOs 
os comunistas s-::~llre se colocam coe
rentes com a ll!lha de seu partido. 

O Sr. Oscar. Carneiro . - Nunca se 
coloca..'"'!lm coerentes com essa Unha . 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
.Certame!lt~ V. Ex.• é daqueles q:ue 
achsl:n que o delegado de policia deve ' 
proceder a · êsses espancamentos, mas 
não nos encontrainos mais na época 
do terror policial. :::Stru:nos em ma.r-
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. . ch:l. -ca~a · s. democrac:!a e, se ~tossa 
· : · ExcE:l§nc1a q_uer continuar a colaborar 
· · co:n o gov~:-no, d.2ve ajudá-lo, con-
~..!l_~et:'.S protegidos oaquêle :nu· 

· · n!c1p:o a ~de. !ato ns or-:h!ltS 
das autoridn.d!;!; supehbn.c:.. ~o!l!o!'llle 
a t"-itcular do Chefe de roll~1a. . uue, 

. . Setn Õt\Vld!:l.,· transcreVeU 8. dO ~fi.IJ.o;,. 
: -: -. . . t~rio d a. Justiça. 

_ · · Se a polícia invade uma ca.sa., p6e 
os visitantes na ~. jogá. para !ora 
as fam!lias, entende V. Ex. A que está 
tudo muito bem? 
:O -Sr. Oscar Ca.rneíro - Não l:iO.n• 

clono injustiças, mas contesto a a!ir· 
mação de V .~ Ex.~ de que os eomunts .. 
tas de Pau .d'Alho sejam antes co .. 
mtJn,istas do que simples oposJtares 

:--_-. · -<14"--.e.utorldades locaiS. 
. ·-· 

... " O -sa·:--<:i~.T.O. BE2ERRA -
: . . Eis aqui o telegrama. que-"- --~11 
· . Carlos ·Prestes recebeu do· Secrcta.rlÕ 
,_·:· · politico do Comité da Pau d'Alho: 

·"Pedimos providêncins junto ao 
Parls.mento contra as arb1trar1c· 
dades pra.ticadas na sede do Oo· 
mité Municipal do P . C. B. em 
Pau d' Alho .. pelo sargento da 'PO· 
lieia. e . delegado loeal, Sr. Jo!o 
Ferreira. Lima.. que impediu ontem 
a 're~llzação . de U%na reunl~o pa
cW.ea. ordinária~ interna., expulao.n
do da nossa própria 8ede v~rioa 
homens e mulheres que dlacutlam 
problemaS de seu interêssc, ao 
mesmo tempo em que era r~U
za.da. · ampla· reunlão doa tru.bo.· 
lhista.s locats. o sargento em 
questão, que age atrav6a do deata· 

- camento local, tem lnaufiD.do o 
povõ~.:Contta. nós, junto ao Pratelto, 
seÍlclo-·porêin repellcios seua 1n~n
tos. Certos das prov1c16nclu do 

·· nosso legitiiilo representAnte no 
Parlamento, subscrevo-me aton .. 
ciosamente - Eu.tr411.o l'crTolra. 
secretário politico". 

. :IStO é · verda.de, e n1o ~ " pr1motr& 
vez que acontece. O no'b:o deputado 
ta.lvez esteja. de!endendo wna cauo. 
injusta, porque talve:: nAo to Mhc A 
par da polWcagem quo H tu noa 
mtmlc:ipios, . <[U3.lldo oa ctdadioa nlo 

. eStão de acOrdo eom ac au~rlda"~• 
· loCais e com o Prefeito. 

O SR. PRFSIDEN'I'E: - Lembto 
. ao orador 9.11e o . tempo está findo. · . 

O SR. GR'EGORIO B~..RA :,_ 
Tra.ta-se agora do centro Paulista 
dos Lundgren em • P.erna.mbuco. A 
Compa.nh.la. de Tecidos dessa. cidade 
está.· demitlndo cüàrlamente dezenas 
de operários, negando-se a. pagar-lhes 
tem~ 14o a.>rviço, segundo prese1:evem . 
as leis trabalhista:., · :qtte fa-cultam . ao -
patrão, quando não ~stá. :sQ.tisfeita 
com o ope:-árlc, di-lha oito à.ias de 
aViso préVio, pagando depois a inde
nização legaL 

Asshn, Srs. Constituintes, estão bur
lando a. lei · muitos patrões·. reaclollá- ' 
rios de Perna.mbucô, de~ a. 
poUcla., em certos munictpios •. a qual 
dessa torma foc;e às detenninações 
dos seus superiores bierá.rq_uieos, 
ni'á&:e~~f.fiç.uldades . à. própria. . aãmi- . 

· - - 4::'.-..:Q.do__e da República. , . 
E1s o telegra.Illa que~------ ,.;-_.,..-., 

quclo. c1da.de perna.tnbucana: . -:.~·' 

-~o verdadeiro . térror pt 
companbi~~'l'êC!des·'P.aulista. . . -~-
denütindo dezenas operános · ne
gando se fazer indenização a.côrdo 
leis trabalhistaS so~cltsmos enér~ 
gica.s providências contl"a atiVidade 
fascista Antônio Jcrge Costa.'' •. _ 

Era o .~que tiDha. a dizer:· · <Mui~ 
bem. Palmas.) . ' ' 

O SR. SOUZA . LEAO - . Sr . . Pre
sidente, · p~ço a. pala-na, pela. ord~. · 

o sa.. PRESIDENTE - .Tem _a pa
la.vra 0 nobre Representante. 

O SB. SOUZA L:EAO <Pela orã-nm) 
_ Sr. Presidente, tive a oportunl-· 
dade ontem de votar contra . mna 
emends. da. . bir.nea.da da União De
snocrát.iea Nacional, . à . moção $Ubme
tlcSa à aprecia.ção ds. a.ssemblêla~ .· 

Apravelta.iw>-me, agora. do. e6sejo, 
vou dar os motivos em q_ue fund~ 
JDeU voto, em divergênd.a· com a U 
~mocrá.tica. Nacional, que tem .1l5 
mesmos pontos de -nsta. que- o me: 
Partldo; ou melhor, vou ~ca~8 ·cU.vergtnda. entre mim e o I1 . , 
J)e'putado Sr • _OtAvio. :Mfm8Sobelra. 
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As razões àessa· divergência são de 
duas ordens. · 

. Em 'Primei.To lugar, eu não disse, 
em· aparte que não !oi oomado !i te~ 
ralmente · pela ta.qui.grafia, que Q Pa
rs.guai -etil. uma. -democracia.. A!ir~ 
mei que o Pa.ragwú, pelo seu govêr
·no, queria iazer-.se acreditar como 
uma. democrs.cia e, por isso natural
mente, .1rla receber a. nossa advertên
cia, os nosso-., votos, como um ato de 
grosseria.. Em sesundo lugar. devo 
acentuar à casa que ainda esta
mos plasmando a nossa. democracia; 
ainda nos 4chamos no regime dos de
cretos-lei e de.s tnterventortas. Nic) 
temos. portanto, democracia. Onde, 
pt~ls, vamos busear autoridade para 
recomendu aos outros ps.ises que ado- . 
tem essa democracia. qu2 não possui-
mos? ' · . 

Asseverou h& pouco o nobre Depu
tado comunista . que me precedeu na. 
tribuna que a nossa democracia está 

... em max-cha. Quando -~ se ·efetivar, 
podemos, .então, tazer a nossa adver
tênCia ou dar o nosso conselho. Por 
ora; parece-:-me_ que não temos muito 
autorirls.de para. proceder dessa for
ma.' ' (Muito bem; mUito bem.) 

O SR. CARLOSP!N'ro ,_ Sr Pre
sidente, peço . a palavra, pelo or-
dtm. · .... · · 

Ó SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavrB. c nobre Representante. 

O SR. CARLOS PINTo (Pela or-
. ãem> - Sr. Presidente, o que ·me 
traz hoje à tribuna. ê o disCurso -do 
11ustre c:ieputado Sr. José Leom11, pra
nuncla.cto ne. sesaA.o de segunda-fei
ra. 

O caso abordado por S. Ex.• pren
de-se a.o crim1noso intema.clons.t Adol
fc Langsner, 0 notre COlEga., COln 
quem J:XULntenho rel~ a.mistosas e 
a quem· guardo ~spe1to, pelos seus 
predlca.<Soa morais e 1ntel~tua.is, de-

-.. ntmciou de certo mOC!o o govêrno do 
~tado do R.lo de Ja.ne1ro. 

O Sr. José Leomn- Denunciei, não 
só o govêmo do .Estado do Rio, como 
tamMm o ds. Bep11blica. v. Ex.• con
.tests. que êsse eidadão· esteja prêso, 
há cinco P.nos, tnegularmente. na Pe
xiitendária. do Estado do Rio de·Janei
rc.?· 

O S.~ . ·CARLOS PINTO - V. Ex.a 
fez uma denúncia. improcedente. 
· c Sr. José Leomu - Confirxno.a. e 
provarei tódas -a.s ·mtnhas argüiÇôe3. 

O S..~. CARLOS Pll-."TO - Confor;. 
mt vou ter oportunidade de deinüi .. 
tr2r à C&Sa., S. Ex.a não tem ~o

O Sr. J'osé Leornil at'Irma que está 
. ilegalmente preso na PenitenciAria de 
millha terra. um homem que se diZ 
inocente, que ali se encontra !lá cin
co anos, sem . que contra êle eldsta. 
qualquer .sentença condenatória.. 

o Sr. José Leomil - Perleita.Illen-
·te. · _: 

O SR.. CARLOS PINTO - Olsse 
mais S. Ex.a que o tinha. na conta. de. 
homem de bem. . . . 

o Sr. José Leomil - Fí-lo em f a .. · 
ce ds.s entrevistas de . -yári_as pessoas · 
idôn.~ss concedidas a "R~ncia". 

o· SR. C.A..l=U..OS P!N'l'O - • • . de 
bomelll de pàssaào liiJlpo, contra o 
quál até hoje as autoridades não 
apontaram qualquer crime por êle 
pratica.do: ou quaisquer fa.~ desabo
nado-res de sua conduta. 

srs. Representantes. contra. tatos 
palpâ~eis ·não bá. arguxnentos. Será 
im-p\\ssivel, 11~ c~o, t>bstul'ecer ~ ver• · 
dade, como vou demost~. 

o Sr. José Leomil - Qual 6 a 
verdade? · 

ti 

O SR. CARLOS Pil-11:0 - ·vou ·. 
apontã, .. la. _ . 

O citado polonês em u2-12-1937 fol 
-oracessa.dc como incurso no art. 
2o3 da Consolidação das Leis Pe-. 
nsis no 2.0 Distrlto.l?olic.tai. ·· 

o Sr. José Leom.ü - Isso não 
justifica. eineo anos de prisão. 

o srt. 303 refere-se A !er.izne22too 
l~ves e. aliás, foi. revogado pelo Códi
g.o Penal atual. A pena. mtnima 
é de três meses e a máxima de t1ln 
8-!10. 

O SR. · CARLOS PINTO - Ouça
me, v~ Ex.v.; por favor . Vou ·desenro
lar UI4l rosárló de <:rln::t~ !Jra.ticados 
por êsse individuo no :Sras!l e ~-em pa.1-
ses estrang-eiros. · . ·' 

Ouça. o nobre colega com ca.I.ma, pois 
foi mteliz na -sua .acll5a9áo. Não pro-



-122-

curou a verdade dos !atos para. vir · 
- à tribuna. denunciar o govêrno do Es- · 

tado : d~ Rio. 
O Sr. José Leomil - A veniadc é 

~ que o homem está p~o. 

· O SR. CARLOS PINTO - "Em 
18-4-1938 foi processado como in
cuno nc an. l31 d3o Consnlida~o 
das Leis Penais na 1. a. Delegacia 
Auxiliar; em 3-11-~38, foi reco
lhido à. Casa de Detenção, a fim 
de cumprir ·a pena. de 9 · meses e 
·22 dias de prisão;" 

O Sr. José_Leoinil - Já. a cum
})l'iu. 

O SR. CARLOS PINTO - "Em 
30-12-19138, .Dor sentença do Juí
zo. de Direito da 1.• Vara Crinli.
nal • . foi candenatto a ~ meses e 
15 diaS de prisão; 

Em · 26-10-40, foi preso, ,passado 
à. disPOsição do Exino. Sr. Chefe 
de .policia; 

Em 20-3-41, requereú cancela
mento de notas sendo indefmda 
. a petição.·· 

o ·sr. J03é Leomil - Prisão negai 
essa ·o ctue V. Ex:.a. alude. -

O SR. CARLOS PIN'l'O - O cita
do indiVíduo "!oi processado em São 
Paulo por. crime de falsiticação; 
fOi naturalizado cidaõãc brasilei
ro, f:üsificando o registro de sua 
filha, Elen Mary. Por todos ês
ses u;otivos e mais o que c:onsta. d~ 
p:rocesso regular a <r.le !oi· sub-

. metido. em virtude de ter tics.do 
J)l'Ovado tratar-se ãe elemento in
desejá-vel ao pais e Já expulso· Wl
terio11nente da 'l'cbecoslcm\ql11a; 
fQi sOlicitada a sua ·expulsão, de 
aeôtdO eom · o Decreto n.o 479. de 

' . d~ ~Ubh<> de _l.SG8, te.b.do sido. 
em. conseqüênc:Ja, cassada a sua 
naturallzaçfi.o, bem· como -decre
tada, em 16 de dezeDlbro de l.SKl, 

a st:a ~o do território na-
e!onsl... . 

- O Sr~ ·j~ Leomil- ·Mas êle cem
. t\mm. ]JreSO~ 

O SR. CARLOS PlN'1'0 - .,Pot 
~ o presente iDQuértto 
de ~ contra ~olfo xa. 

ximUano Langsner, na.tural _da. Po- . 
· lonia, em virtude de séí- elemen

to pernicioso à Ordem Pública. co
mo· ·bem diz a Delegacia Especial 
de Segurança Politk:a, e Social do 
Distrito F.ederal (telegrama de 
fis.) pelos fatos delitUOSOS que 
vem .cometendo no Pais, desde sua 
e'b.egada em ea'tá.t~'I d~initi"V<>, ·em 
1935, ou sejam, há· 6 anos e ser 
vagabundo sem profissão defini
da e sem meios de SUl)Si.Stêneia 
para se manter. •• · 

O Sr. Adel71Ulr Rocha. - E fol na
tUl'alizado brasileiro. Que triSteza! 
· o Sr. Jose Leomil .- Mas -prestou 
relevantes serViços à ·policia de São 
Paulo. · · · 

O SR. CARLOS PINTO ~ "'ii màf
Vidualidade do expulsando está. 

· per!eitaznente descrita ~lo titu
lar da Delegacia Especial de Se
gurança Politlca e Social do Rio 
de Janeiro, que no teleg1'1Ulla de 
fls. infonna tratar-se de chanta
elemento pernicioso à sociedade, 
elemento .. pel'llicioso. · à socldade, 
explorador de m'lllll:ere.s-liPdD-- a. 

. organização judá.ica. de Moscou. u- ·-

Sr.;. Representantes, o · referido in~ 
dividuo está expulso do território na~ 
cional à cUsPosiçã.o do Sr. Ministro 
da. Justiça. Tenho -aqui a cóp!ft· do 
decreto de expulsão. Afmia agora. há 
U1lS oito dias, o Sr. Ministro da Jus
tiça oficiou ac · govêrno do Estado do 
Rio de JB.ILeL-o o. segitlnte: . 

ti Em referência. ao oficlo-- n. 0 

S-7, de 7 de março do corrente 
ano, dessa Secretana, tenhO 2 hon- · 

. ra. de informar .. a · V. Ji!La que. por 
deQacho · cie 24 de abril óltimo, o 

--Sr.. Ministzo determlnoa .sejam 
tomMM as nee~ p~
cias ~-a e!etuar a expUlsão do 
terr.itórlo .nacicml do· estranle!
ro Adolfo Ma,.'l[inituano Laz2ssner. 
decretada. em 16 de dezembro de 
1941. u . . 

O SR. PRESIDENTE ...:... AteDçlo! -
Lembro· ao nobre orador que seu-tem-. 
PG está esgotado. . 

O SR. CABLOS PINTO - Sr • .Pft
sident.e. permita-me mais algumaS pa
lavras. 
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Srs. Re1nesentantes, a prisão do in-
desejável individuo deu-se . durante o 

· Govémo do Sr: Amaral Peixoto no 
·Estado do Rio . de Janeiro, Gcvêrno . 
que sempre agiu com ponderação. ins
piz'ado por wn alto espírito de justiça. 
reconhecid.o nãci só pelos !luminenses. 

. mas .por todos. os brasileiros, pois o 
~ Sr. Amaral PeLxoto é um democráta 

n2. extensão mais ampla da palavra. 

O Sr. José Leomil - Prendeu vá
rios fluminen.s€s ilustres. 

· O SR. CARLOS PINTO - No Bra
sil, devemos receber ·de b:raços :l.ber
tos todos os estrangeiros que quise
rem trabalhar e cooperar conosco, po
rém não chantagistas e escroques co
mo Adolfo Langsncr. <Muito õem; 
muito bem.) 

O SR. ANTONIO FELlCIANO -
Sr. Presidenta, peço a palavra, p::~3 
ordem. 

O S~. PRESIDENTE . - Tem e 
palavra o nobre Representante. 

-- O ' SR. ANTONIO ~CIANü 
· (pela ordem) - Sr. ?residente, em 
várias sessões· desta respeitável -\8-

. sem.bléia.. focalizando ~unto de fel
tio co.nstltucional, e.tnínentes rep .. ·e
~tantes cuidaram ·do regime tri.uu-

- tátio fiscal com o propósito àe CO'l · 
ceder ãs ~omunas meios . que às m~.i
mas proporcionem melhor e . mato: 
C!esenvolViinento .· 

Assil:h. !alaram .ilustres e honra·jo.s 
parlamental'es, como Ecl'ácio Lar c-r. 
Mirio Ma.sagão, Gofredo Teles. ~v
veli Júnior, sadias expressões da clli
tura .e do Pl:l.triotismo ·ae São Pa·n~. 
e _(!o pror. !.:ufs Viana, uma cia.s per:; J -

· nalidades que . ~OlU'8lil e eligrandec~m-..... 
esta Casa. · · · 

·As orações dos preclaros m.em'.Jros 
da Constitufn~ eco~ram no Esta~o 
quo: rePresento. Um moVlnlento de co
orden&~ de esforços sF projeta oos 

. mlmiclplos paulistas, sor as bençâos 
· do -Govêmo estadual, piopUgnanct-:> 
por ·que na Carta polftlca a ser ?c
tada 1)ejam contemplados com mel!\ 'l
rea rendas e se fortaleça a. sadde n
a1ea ·e moral dessas ·entidades· ·da Fe
d_er&çao. 

A êsse :respeito, Sr. Presidente, rea
niu-se em São Paulo. em forma <.l.e 
cc:..gresso regio:'!al. Ur;:J g-rupo de co
zuunas bandeirantes, onentados pdo 
órgão administrativo d<! cidade d<=; 
Limeira e clabor&:ram suostanclc5.> 
memo:-:z1, st;.'bsc!"ito pelos Srs. Otavio 
L-opes de Castelo Branco. Luis Dtas 
Alva1·~:1g:l e Joz.quim 'l'ibiriçá, gov !:
nador::>, re$pzctlvamente. das c1d~
õ.es ~e Limeira, Desca!vado e C9.r~· 

pinas. 

Sou oortador dêsse memorhl, oncte 
c orobiema é tr::.:ac:!o t!:';nucicsalll.Pi'l · 
te ·e através õo qual se pretende ll.ata 
contemplação percentual das rendas 
auferidas pela .Fedreação para que os 
rnunicipio.s passam reati7.ar os vanos 
enca~o3 que lhe são ~om.etidos, ;~m 
que permaneçam na situação deficit~
r::.a tm cue se enr:o:ntrrJ.m e com ;.::1:s 
movimentos tolhidos pela impo.s·~!
bilidaàe de recursos econô::nicos. 
. T~nno a honra, Sr. Presidente, no 
instante; em que falo r.ela ordem, de 
encami!"..har é.:;se mcmc•Tia.l a . Voss~ 
Excelê!lC!a. a fim de Q.Ue O cond•t~a.. 
à . Com!~ü.o Constitucional, deter!'lu" 
nando, ainda, sua publicação no J ~r
r.al àa Cas2., para conhecimento de 
todos os ConstitUintes. 

Movimentos désse fei~o revelru:n IJ. 
ínterêsse do -Brasil inteiro pelo tr:.L
balho oue nos reune oéste censrl,') 
de tantãs tra:iições e onde brasiletr:Js 
de diferentes convicçõe~ partidá.rte.s 
e eren~as :rellg1osas d!v~rsas. mas ::um 
~ mestno objetivo, trabll.lhaJn f! se es
forç:.un por que ao Brasil seja. OUt'J:"• 

gacia uma Carta politica pela q•Jal. 
com a evolução .-:'los princ1pios ;,;u~ 

arejam o · mundo, possa realizar D...>.i
sa ~ãtria tranquilamente: seus gra..."1-
des e opulentos destinos. <Muito r>em.. 
Palmas~) 

(0 documento, a q'IU! .se re:ete 
· o oràdpr, será publieado depois.:: 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Sr. -Presidente, peço a palavra, pela. 
ordem. 

O .SR. PRESIDENTE - nm a. pa
Javm o nobre Representaz:te. 
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- -~A T ""'"' p A:"""HECO o Sr. José Armando Peço li-O SR. ~ .. ~ :v is j 
..(pela ordem) Sr. Presidente, cença para fazer, ma uma. vez, us ... 
Srs. constituillres: vim a tribuna. em tiça. aos jornalistas brasileiros, Que 
cumprimanto de meu dever e coere.n- merecem ·nosso maior respeito . e 
.t,e com as 'palavras que pl'ofen sexta· aeatawento. 
feira última_ quando declarei que aqui o Sr. . Antômo FeZiciano - Seria 
~olta.ria a queJquer momento, se ne- cl~ grs.nde e!elto que o ~obre orador, 

.. ..C~á.rio~ para d~!endet os traball:la- no :.nsts.nte em qu2 fala com tanta 
dores de Santos e Ço Brasil. eloqüência rela.tivamente ao pro~le--

0 nobre De!lutad.o da bancada. do ma ·da publicida.Q.e · dessas notiClS.S, 
.?artido Trabalhista, Sr. Benja.mm eonc:reti2s.sse o qu~ acaba. de dizer 
l"'arah~ · teve oportunidade de le.!' um declarando '-à-.. Assemblé!a quais os 
telegrsma do :Ministério do Trabalho, jornais ccmpradõs:---·--
dando A . C2ss. a impressão de · que a. 0 SR. csv ALDO · PACHECO 

· -votação secreta procedida entre aque- São os que, dia a dia, vêm fazendo 
les traballu!dores significaV'a apoio a deelarações que provaremos serem 

· . .tJ.·titude de descarregar os na.Yics espa- tendenciosas . e que desmascaremos . .. 
.:llbois. São os que 'i11timamente· vêm fazendo 

No entanto, ·Sr. Presidente, essa . intrigss entre o nosso pais e a Vnião 
vrotaçãc se fêz entre os trabalhadores So-.;i~tica. · 

. .do S~!"1,iço portu~io vulg~ente. d~- ~'dm1rs.~e-muitQ. __ cQmo .. represen-

. Ilommados d~ueu-os, e Ilao constitm~ ta.nte do proletariado e do-po-vo-' · de-· 
, demon.str3ção de . solidariedade para. Santos, que V' • Ex."" e 0 :nobl'e colega. 
· ~aball'1a.r nos n~vz~s de Frs:tnco; ms.s, josé Armando · n2.o · tenham 1evru1ta-. 
sun, d! c~ncordã.nc1a com o ~u.:nen~o do suss vozes contra as medidas ar .. 

~.-de 54 :ro aetertllinado pelo Ministéno_. bit~tiaS ~das não só contra os 
:do Trs.ba.lho._l?ort.anto, ~a.da. tem a ~er estivsdores W1quela cidade, como· ta.IJ:l-
~com a questão dos ns.Vlos espanbolS. bém contrà a familla santista., pois 

O Sr. José Armando .....:. E.' lázne~- - que o lar do poz-!;uário Leonardo Reu
'.táve1 QUe · as in!órm.ações vindas de · tman foi violado pe~ polícia., que 
:Santos para o Partido e c1.- imprensa ameaçou a senhora com 8.4--m.as pon-
·êe V. Ex.::. sejam inteir~ente ciife- do-a ::m rua aos prantos. No entan~o, 
rentes e em completa discordância as vozes dos nobres colegas ainda. nao 

.. com as recebidos pelos dexnais jor- se leva.ntarm:n para; protestar! · 
, nais do l3rasil. o sr. josé Arma~ - As infor-

·O S..~. OSVALDo PAcBECO 
· ~ f3:to, ~s noUcias· veiculadas pelg, 
·.llia.iona dos jornais têm sid.a ccm.tra. 
··D proletaris.do de Santos e s. favo ... do 

A 4 -.;,governo falangista. 

. . ~ ~r. · Jos'4 Artnar..ão - Faço jus
-tiça a inlprensa I!vre do Brasil, q~e 
_jamais ·fol cot;trs. · o proleta.ria.do. 

·. O SR. OSVALDO PACHEcO 
~Infelizmente, tem sido contrs. o pro
: letariado. 

O Sr. José Armando - Discordo 
.de v. Ex.n.. • 

mações que possuimos, são que. as me .. 
didas toma$$ pela pollcia . paulista, 
~...saram a. impedir que ·alguns operá
rios estrangeiros prosseguissem na 
campanha. triSte de evitar que o~ ope ... 
r&rias brasileiros trabalhassem na. ca.r .. 
g!\ e descal'gs. tlos navios espa.nhois. 
Não . tivemos, ainda., conhecimento, 
talvez porque não lemos 'os jornaiS 
~m~~.d~~&~suhl~ 
qc.e v . Ex. a. ã1Z i)ratlcadas })ela po .. 
liei.a. de Santos. .. 

' . 
O $ . OSVALDO . PACHECO -

lts medid.&.s a.rbitrá:ias são as Qtre 
apontei e .. mv~ta.s outras que, com o 
tem-p.o vi"tem~ l)Ycva:t. 'Labento que V. . 5l SR.. OSV.u;oo PACHECo - · Ex. a. esteja batendo ·na mesma tecla 

Nao Quere:> dizer que sejam os jorna.- · dos tra.ba1hadores estrangeiros extre .. 
listas, porque bem se! que a maio- mistas, . po:que. na realid.a.de~ ~omo já · 
l'ia., · dêles ·escreve o que não quer · &firmei desta.. ·tribuna, _os verdadeiros 
~una ~ez que as j~l'lla.is são compraaos: 4:ulpa~os sã.o os magnatas que estão 
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.entra va.ndo o progresso de nossa.. pá· 
tria. e contra· os quais o Mlnistérlo do 
"Trabalho até hoje não tomou qualquer 

· providência. 
Não posso responder a todos os 

a.pa.l'tes . dos nobres colegas, porque. 
falando pela ordem, preciso terminar 
minhas considerações. 

Vou lêr, Sr. Presidente, um tópico 
da "Folha Carioca", . pará prov"'S.r o 
que está acontecendo com o proleta
riado de Santos. Diz o .seguirite: 

"Prossegue nesta cidade, o inter
rogatório dos estivadores sõbre se 
descarregam: ou não os n.a.vlos es· 
panhóis já. programados ·para . o 
põrto de Santos. Ontem, um óni
bus condUZindo cerca de 20 esti
vadores presos para S. 'Paulo, ao 
·chegar na. subida da serra, perdeu 
a direção indo chocar-se de encon
tro a barreira. Do Clioque. que 
foi bastante violento · resúltou 
sa;rem: feridos vários estivadores" 

Ai temos a prova, Srs. Constituin
tes, de -qu-e as autoridades policiais · 
de Santos estão tomando meW.clas at
bitrárias, prendendo estivadores e le
vandO-os, sem destino, deixando as 

· próprias fa.riúlias na. mais abSOluta 
ignorância do seu paradelro. 

os necessários esclarecimentos. A Mesa. 
jamais deixa de computar o voto uos · 
Srs . . Representanres, antes de pracu
mado o resultado da votação; mas, 
anunciado êsse e requerida verifica
ção, é sôbre êle que se procede à no- · 

. va contagem. Nada impede, então, a 
entrada dos Srs. Representantes no 
recinto. seus votos, porém, não são 
computados. De· outra. forma, "jamaiS 
termillariamos a votação. Foi o on
tem aconteceu à erlação a quatro se- . 
nhores Representantes, aliás de diver
sos Partidos, o que patenteia, mà1s uma . 
vez, a absoluta imparcialidade da Me
sa. <Muito bem) • • • • • • • • • 

o Regimento Interno, no art. 67. 
_§ .3.0

, é explicito: 
"Depois do Presidente proclamar 

o resultado final da · votação nin
guém poderá ser admitdo a votar". 

O art. 70 determina: 
"Se a algum Senador ou Depu

tado parecer que o resulatdo de 
uma votação siinbólica, proclama
do pelo Presidente ,não é exato, 
poderá pedir a sua ver!ficação. 
· § 1.0 Requerida a vert!icação, o 

Presidente convida.l"á os Senado
res· e Deputados que votaram a 
favor a se levantarem, permane
cendo de pé, parà. serem conta-

Além disso, há o propósito de tncom- -
patibillZar o . proleta.riadc> de santos 
com a: opinião pública. <Não apOia-

·,ttosQI. . 

dos, e, assim; :tará, a seguir, com 
os .que votaram contra. . .. 

§ 2. o Os . secretários contarão os 
votantes e comunicarão ao Presi
dente o seu nlinlero. Conheço intimamentet o caso da. na.. 

vega.ção de Santos, porque sou estiva
dor há nove anos. Passo a.ssegura.r 
que os ilavios espa.nhó!s jam'a1s trou
xeram trigo para aquele pOrto. se 
tal ocorresse, nos dias de· hoje, tenho 
pl~na. convicção, dado o patrtoitsmo 
daquele proletariado, de que êsse trl
go serià descarregado, para suprlr ;lS 

~ecessidades do nosso pais. 
O SR.· PRESIDENTE- Atenção! 

Está findo o tempo de que dispunha o 
.nobre Represents.nte. 

·o SR. OSVALDO PACHECO -Os 
.trab2.lhadores do pOrto ce Santos não· 
concordam, isto sim, Srs. Represen~ 

. tantes, em concorrer pura o fortaleci-
, m-ento do Govêrno de Franco. depois 

de ha.vermcs lutado, como lutamos, 
pela vitória da democracia, dentro do 
.nosos pais. <Muíto . bem; mutto bem. 
.Palmas). · 
. o · SR. PRESIDENTE- Reportan .. 
do-me à questão de ordem levanta .. 
da. pelo· nobre Represenatnte, Sr. Os
-valdo Lima, venho prestar a S. Ex.a 

·. 

§ 3.0 O,....Presidente. verificando, 
assim, se a. maioria de Represen~ 
ta.ntes presentes votou a. favor ~u 
contra a. matéria em deliberação, 
proclamará o resultado det1n1t1vo 
da votação.'~ 

Não pode; portanto, a Mesa. adm1i 
tir que o voto do Sr. Representante 
ausente a<> se anunciar i> primeiro re
sultado seja. considerado depois. .A 
verificação tem por objetivo constatar
se a proclamação da M~sa f_oi certa 
ou não. . 

Esta a inteligência que a Mesa tem 
dadc aos . disposltivcs _ regimentais e 
que antiga prática aconselha . 

Reeebo sempr~ com boa vontade e 
simpatia as sugestõeS dos Srs. Repre
senta.ntse. Tenho mesmo o des-éjo de 
corrigir erro ou desvios porventura 
cometicl~s. Sou humano, e, por isso, 
também posso errar . 

Levo, ainda, ao ·conhecimento da 
Assembléia. que o Sr. I>eputado João 
Amazonas, membro da Co~são de 
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Estudos da SitW!ção dos Trabalhado
res da Companhia de Carris, Luz e 
"FôrÇa do ·Rio de Janeiro, Limitada, 
em Virtude de ter de se ausentar.' sera 
su'bstituido pelo .Sr. Representante Ba-. 
t!.sta ·Neto. · 

Está. sôbre a Mesa. o · s-eguinte re
querimento de voto de pezar pelo !a":' 
leciinento de n05So compatriota uus
tre, o ex-senador Ribeiro Jtl1111Ueira, 
um dos grandes valores da polil:'J.ca 
mineira, e do Brasil, notável ~~dadáo, · 
cujos serviços. à Pátria todos reco-
nhecemos. · . 

Rtqueremos que se lance na ata. 
um 'Voto de pesar pelo falecimento <to 
Dr. José Monteiro Ribeiro · Junque1ra. 
ex-Deputado e ex-Senador federal 
pelo Estado de Millas Gerais. 

Sala das sessões, 15 de maio de 
1946. - Israel Pinheiro. -Benedicto 
Vall~es.- Bics Fortes. -Alfredo 
Sá. - Olynth:o Fcmsec:a.. - José Bo
nifácio. -Daniel de Carvalho. - Ga- · 
briel Passos. - Philippe Baibt. --Jo
sé Maria. Lopes Canç4do:--:. Jacy Fi- . 
gu,eiredo. - Lah:yr Tostes. - Arthur 
Bei'r.o.rcles. - João Henrique.-Magr;.
lhá~ Pinto. - Lycurgo IJ<:ite. -Mon. 
teiro àe Castro. - Fernando Mello 
Vianna. · 

O SR. WELLINGTON BRANDAO
Sr. Presidente, peço a. palavra pela. 
or.den. 

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

O SR. ~GTON BRANDAO 
- <Pela ordem) • (Lê o . seguinte dis
curso) - Sr. Presidente; Srs. Re
prEsentantes. 

Cabe-me a dolorosa incumbência. -e 
anuncir à. casa o lalec~ento, ontem. 
ocorrido, do Dr. José Monteiro Ribei
ro Junqueira - uma dos mais altos 
padrões humanos, soc1ais · e pol1ticos 
da terra. mineira. 

Faço-o em · nome do Partido Social 
Democrá.t1eo e, iPOr honrosa. extensão 
do mandato. da Uni.So Democrática 
Nacional. do Partido Republicano, do 
Partido Trabalhista. - portanto, na 
certeza. de .que, no momento, . inter
preto os sentim~ntos gerais de wna.s 
e do pa.fs. . . 

o-Sr. Jact Figueiredo - V. Ex.• m .. 
terpreta. o sentimento generallza.do do 

· povo mineiro. 
. O Sr. Fernandes Távora - A ban .. 
<:ada ·cearense acompanha. a ni1ne1ra. 
nessa. justa. homenagem qu~ se })resta. 
a Ribeiro Junqueira. 

O Sr. José .A.~ncÍo - A bancada. 
do p~.rtido Social ·Democrátlco de São 
PaUlo também se solidariza com a 

· ;homenagem. 
O Sr. Dolor de Andrade - A União 

Democrática Nscional, de .Mato Gros
so, subscreve a declaração do nobre co_ 
lega. · 
. ·O Sr. Aureliano Let*'te. - Peço ao 
nobre orador incluir. também, a Unlão 
Demccrá.t~ca . Nacional, seção de São 
Paulo. · 

O Sr. Leri Santos - Idêntica. de
claração faz a bancada trabalhista de 
Minas Géraís. . · · ·- ·· · ----

0 SR. WELLINGTON BRANDAO 
- Sr. Presidente, ao ·finado se devem 

· homenagens excepcionais - porque 
excepcionais, em verdade, foram os 
seus .sernços ·à causa do Brasll, .par
ticularmente de seu Estado natal -
numa. longa, aureolada c3.rreira. que, 
~~nf~~~~~=-· ~-ã~- conheceu des-

-..... ' -... 
Sr. Presidente: 
José Monteiro Rib~irc Junqueira, 

com efeito, tem o s-eu nome merecida
mente incorporado à história da vida. 
politica do pais,· e em Minas, sobretl,I
do, enquanto houver quem ame 1:\. ver
dadeira. democràcia e estime o esptttto 
público, a capa.ci~de .de trabalhar, a 
identificação do homem aos imperati
vos· de honra e nob!"'"..za que o devem 
conduzir na. ca.rre11'3. po11t1ca, Ribeiro 
Junqueira será lembrado, porque per
tence, ali, à galeria àos João Pinheiro. 
dos Raul Soares e de outros altos es
piritos qil~ souberam .enCQ'nar as vtr- . 
tudes do povo alteroso na. dinâ;mica 
dos mais expressivos acontecimentos 

· nacionai~. 
Não preciso rememorar à Casa oque 

foi eSsa. tão longa vida de dedicação 
à causa púl:'ll.ca aos superiores 1nte
rêsses do Brasil, de Minas e dessa 
encantadOra. terra leopold1Imese que 
teve a felicidade de vê-lo nascer e a 
.que êle serviu no mals d.lto sentido 
humano e brasileiro, trans!ormaDüõ-a 
numa comuna. modelar. 

Sob ·as próprias arcadas d~ta es.sa. 
em que par .vá.rias vêzes, como senadol." 
e Deputado serviu ao Estado e ao 
pais, como um dos mais ma.rcantes 
valores politlcos nacionais, - Uder de 
bancada., lfder de ma.!orfa, relator e 
p~dente de Vãrlas e un~o~~· 
mas, sua conduta 1mpecavel, sua inte
ligência nobillsslma,. sua competência 
e sua identi!ica.çlo eom o interesse p'Q-
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blico deixaram traços ou ressonâncias 
imperecívéis. _ 

;Agricultor, homem de finanças, edu
cador, industrial, .banqu~iro, 'advogado 
militante, estadista na verdade do têr-. 
mo - Ribeiro Junqueira foi daque
las vidas que Carlyle teria incorpora
do à sua galeria. de heróis. produtivos 
da paz. Em nenhuma. clessás atlVida-

.oos. que exerceu paralela ou sucessi
vamente co:n intensiadcle. falhou aos 
superiores desígnios de sua formação 
privilegiada. . 

o seu L:.be.rallsmo, · notório~ • sobre
tudo,_ onde !Ilais concentradamente se 
~xerceu, - a sua terra natal e o seu 
Estado, - não era uma · virtude de 
fachada ou arranjo artificioso de sua 
-cultura política, porem, i:fnposição de 
seu alto caráter e de sua requintada 
educação social. NE:ste último parti
cular, tinha, ~m verdade, a vocação e 
direi mesmo, a vol_úpia. da educação, 
sendo-lhe a obra·mais marcante, nesse 
sentido, o G-inásio Leopold1Il-ense, -es
tabelecimento de ensino que, já. nos 
primórdios dêste sécUlo, antectoava 
métodos educativos que só mais -tar
de se Vieram a·.generaliza.r no Pais e 
que êle fôra buscar à nação mestra, a 
Norte. América, em cujas instituições 
universitárias PTO!undamente se ins
pirou. Para. glória. de Ribeiro Jun
q~ira, aquele educandário, desde ·'l906, 
se fizera 1liiÍ paradigina a outros es
tabelecimentos. de ensino do Estado e 
do Brasil e, acima. de tudo, um dos 
mais poderosos !ocos de ·cultura peda
gógica nacional, mat:iz onde se fonna
ram valores pro!-essorais como José 
Botelho Reis, Carlos Luz, Jaques Dla.s 
Maciel. Auugsto dos Anjos e tantos 
outros e ~de superiormente se impre
gnaram gerações discentes hoje ricas 
em expoentes de vida. pública, soctal e 
profissional. A uma dessas gera.wes-_ 
já a.madurecen".lo ou envel!lecenclo -
tive a honra insigne de pertencer; e 
!oi quando, de perto. tomei contacto 
com a 1ncon!und1vel persona.lida.ae de 
Ribeiro Junquc1ra. e lhe co:mect a obra 
talvez mais burilada e mais enterne
cido.mf?nte condUZida à perfeição -

. uma obra local, sim, mas que, _ ns 
majestade e direi mesmo, na unlver
salldade de seus !1ns, principalmente 
na eoorênefa. seus processos educati
vos, se converteu numa das eúpolas 
do -en.c;Jno sooundé.no do Brasu. · 
~ homem, que era de· uma. fi

nura social completa, de uma acUida
de e sobretudo de uma receptividade 

encants.dcras, qu~ se mcstrou s~mpre _ 
accessivci e perm~ável aos grandes 
movimentos da cultura e da econolllia 
nacionais e humanas. foi um demo
crata como o pedem as -;-erda.deiras 
democracias : sincero, pond~rado, rea
lizador, trabalhador incansável e, mais 
que tudo, escravo da razão moral e do 
dever superiormente politico. 

A terra leopoldinense reclamou o seu 
corpo Yencido. Podendo êle ter sido, 
segund'o a concepção luminosa de_ Um. 
Gcethe e de um Wilkie, um cidadão 
do muncie, teve a felicidade de cer
rar os <>lhos, possuido daquela consci
ência dos ~leitos: de que a sua vida 
pert~nceu, in totum, à humanidade, 
porque· foi um insigne brasileiro e um 

· grande mineiro. <Muito bem. Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que aprovam o requerimento · 
queiram levantar-se. (Pausa> • 

Está a _provado . . 
liá ainda sôbre a mesa o segu1net 

requerimento: 
R.~ueremos que, na ata de hoje,. se

ja consignada· um voto de congratu
lações ao glorioso 1.0 Regimento de 
Carvalaria Divisioná.rio <Dragões da 
Independência) que vem de completar 
-o 138° aniversário de sua. criação, es- · 
bndo atualmente sob o comando do 
ilustr!! Coronel Ary Salgado Freire. 

Sala 'dai:> Sessões, 14 de maio de 
1946. - Edmundo Barreto Pinto.- -
Flores -eLa Cunhe.. - José Romero. -
Vespasiano Martins. - Otávio Ma1!.
gabeira . - Joiú:J Vilasboas. - Ben,1a
min Fara.h,. - Hugo Carneiro. 
Acurcio Torres. 

A imprimir. 
O SR. PRESIDENTE- Os Senho

r€S que o aprovam, queiraii.l levantar
se. (Pausa) . Está. a.pr.ovado. .. 

O SR. PRESIDENTE - Vem à 
Mesa o seguinte requerimento: 

Pedimos urgência e preferência. pa
ra cUscussio co requerimmto n.<> 30, 
.. solicitando ao Pocier Executivo tm:or
mações sôbroe o andamento das reall
za.ções empreendiclas em Alagoas pela 
Companhia. Hidroelétrica. do S. Fran
cisco, autorizada a organizar-se pelo 
Decreto-lei n.o 8.031, de 1945". 

Sala das Sessões, em 15 de maio de 
1946. - Gerci:!w Pontes. - Etel!Jino 
Lins. - OS"üaldo Lima. -Oscar car
neiro. - Daniel Fara.co. -- Alfredo 
Sá.. - Cicero ~eira Vasconcelos.- -
Arntda Câ1'1ULTa. Galeno Para7'1JU>S 
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- Waljredo Gu.rgel. - Antônio Felí
ci4no. - .M'ota N~,o. - José Jo{iU. 
~ Pedro Luào1Jico. - Darfo Carçtoso. 
- Diógenes Magalhães. - Begis Pa
checo. - Meediros Neto: - Sigetredo 
Pac1tQco. -Jacy Figu,e!redo. - Ve1·-

. gniauà Wanderley. - Ernani Sátiro. 
- José Crispim. - José Cã.nd.ião Fer
raz. - DiocléçiQ- Duaret. - José V a
reza. - Olinto Alves. -Pereira Pin-

. to. ~ Eurico Sales. - Barreto- Pin
to. - Hugo · Cctmeiro. - · Matias 
Olimpio. - Lino Machado. - Bar
bosa Lima. - Valãemar Peàrosa. -
Esmaragdo Freitas.- Jand:ui Carne%- · 
ro. - Pereira da Silva. - A Zvaro 
ilã.oljo. - La:~ra Bittencourt. -
~Carvalho. -João Botelho. -
Nelson Parijós. - Crepori Franco. -

· Leopol@ Pere$. - Pessoa- Guerra.-- · 
AgostinhO Mcmteiro. - Góes Montei
so .. -José Malria.-Vieira de Melo. -

' IAuro Freitas. - Negreiros Falcão. 
Eunápio àe Queiroz. -Nestor Duarte 
- João Mendes. - Domingos Velas
co.· - Mário Gomes. - Dantas Ju
ntar. - Man:uel NoVais. - Alberico 
Fraga. - Rui Santos. - Rafael Cin
ciLrá: - Leite Neto. - José Fontes. 
- Segadas Viana. - · Ulisses Lins. 

A impr'~r-

·0 SR. P&ESIDENTE ·- Em dls
cilssã.o o Requerimento n.o 60 de 1926. 
Tem a palavra o Sr. Gabriel Passos7 
primeiro orador ~to. · _ 

O SR. GAl3RIEL PASSOS - Se
nhores constituintes: 

Em dias seguidos, os Deputados 
udenistas por · Minas Gerais têm 
ocup:uio a atenção da ilustrissima. 
Assembléia, debatendo coisas e· fa
~s da admin!stração · do Sr. Be
lledito Valadares, ezn nosso Estado. 

Não é com· prazer · que o temos· fei
to, nem mov.:.dos pela preocupação de 
retalhar reputações. P.xib1ndo erros, 
falhas ~ pondo a nú aots que atenta
ram gravemente co11tra os interêsses 
do Estado. 

Nem é sem. grande pesar que, ao in
vés de mcstr:u- à ,Nação a Minas tran
qüila e l:1.borios:L de outros tempos, os 
seus gcvernos retos, probos, dignos e 
exemplares de outras C!'3.S, apresenta
mos a tlossa ca.ra terra envergo!lha
Ca. e triste nos seus sofrimentos e na 
sua !lrme resistência à longa dur2.ção 
de u.:n go'\·~mo deS:l.st:-ado. 

Somos forçados a ·fazê-lo, em pri
meiro lugar, como um brado de pro
testo contra o tratamento que lhe to! 

· !n!ling!dÕ dm2.nti~ anos· sucessivos; 
depois, como exempio e alerta. contra. 
os r~gimes de perda da liberdade . 

O Sr. Olinto Fonseca.- V. Ex.n. me 
rermite um aparte ? 

O SR. GABRIEL PASSOS - Deix~ 
me concluir ·meu pensamento. . ·. 

A grande noite de que Minas tenta. 
emergir tem sido J~~~a. e dolorosa; 
durante ela, apertada. rêde de inte
!"Zsses políticos, econômicos .e finan
o~iros foi cu!dadosa.mente entretecida 
para que. em plena vigilia., co.z:itinua.s
se a sUjeição · da vida politica. do Es
ts.do à vontade despótica que o amor- . 

. daçou nas caladas da noite. 

-Doze anos de domfnlo no Estado, 
dos quaiS ê!õis·-têrços- -tranScO~l:_~-~~ .. 
sem Parlamento, sem ·Tribunal de 
contas, sem imprensa livre ·-e, ao · re
vés. com imprensa. dirig!da, custeada. 
pelos cofres públicos estaduais ou por 
êla ·subvencionada, com rádio _condi
cionado, com o tesouro público utili
zado pelo govêrno-~ricionà.r!amente, 
sem fôrça de contraste, 5em órgão de 
fiscalização, com poder legiferante dó
cil aos caprichos· do Governador, com 
juízes sem garantias funcionais, o an
tigo Governador implantou ·em Minas 
uma ditad.ura. minuciosa, que preten
de se prorrogue no tempo, através d-e 
prepostos ou de r:ompa.rtlcipantes da. 
mesma. ·corrente de !nterêsses. 

O · Sr. Aureliano · Leite - Aliás, iSSo 
foi gel"al no Brasil - assinale vossa 
E.~celência. · 

O SR. GABRIEL PASSOS -Não 
é o bem públlcc, a fel!cicladc da terra 
o que procura~ e .· que legttimarla. 
de certo modo, s. ambição poU
tica: é o gOzo pessoal da coisa pú
blica, a u.su!ruiçáo do poder, a defesa 
dos despojos, a mantença das posi
ções, das beness-~s e dos favores d~
trlbuidos a. amigos numerosos. a. le
giões de parentes e de apaniguados. 
colocados em posições chaves, semptc 
b~m remui4er:tdos. 
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A cousa. pública -em :Minas se :or
nou prêsa de um grupo, de jeito· que 
os representantes· do povo que a rel
vindica.m para o povo, que pretendem· 
a participação real do . povo nos ne
gócios públicos estão sem armas . rel
vinclica.tórias. po~s as posiçõ2s, ém to
dos os setores. estão tomadas por pes
soas identificadas p e 1 o interesse 
comum e os veículos de opinião -.não 
existem no Estado, ainda sem Parla
mento e com os órgãos àe publicidade, 
,ou possuidos pelo Govêrno, · ou impos-
sib;litadcs de desvendar as nianooras 
extensas e intensas para trazer iludi
da a opinião pública. 

Dentro l!o Estado continuam d.5 

consciênCias com VCY"...aÇão liberal em
baraça.das p~los resíduos de uma era 
que pretende perpetuar-se. 

Eis outra razao por . que é desta ~rl
buna qu~ se. faz OU'\-:t" a voz de Minas, 
embora humilhada. .por não poder 9.1-
tet.r-se ao timbre das antigas vozes 
qu~ proclamavam a sua grandeza e 
a sua !elic~dade, na época em qu-~ a 
nos~a terra era: engrandecida por ad
min~trações exemplares e os mlue!
:r_os se sentiab felizes no gôzo da ll
uerdade d~ntro da ordezn. 

·· No exame a que procedemos do go
vêrno dê>" Sr. · Benedito Vala.da.r~ 

· ·não fomos facilitados com elementos 
oficiais oferecidos honest:Lmeiíte n.o 
julgamento público. mas t~o só com 
aquêles cuja publicidade era 1mpres
cinciivel e com os quais fizem~s prova 
- às vêzes direta. vêzes outras 1nài-

·reta - das omissões ~nprmes da ad
ministração no que se relaciona ao 
Ensino, à Sn.úde Pública, acs Trans
portes. ~ Produção,' às Obras Públicas. 
e os erros de graves conseqüências 
na aclminlstração financeira, com a 
tributação a.nti-econOI:l.ica e a extor
são fiscal. nas realizações erup-reeucil
d:tS, sem planos. sem critérto. ou com 
pura. pr·eocupação de embasbacar os 
papalvos ·e de iludir a opinião. 

O Sr. Olin.to Fonseca. - Tom. o a li
berdade de solic:tar novq.n:ente a 
V. Ex. a . que me permita um aparte. 

O SR. GABRJEI.a PASSOS - Es· 
sa.s omisSões, ês:ses erros. êsses des-

mandos aõmjnjstrativos é · que de
terminaram o êxodo de centenas de 
milhares de mineirOs para São PaW.o, · 
para. Goiás, para o norte do Paraná, 
para o Estado do Ric c para est& 
Capital. E não só oo trabalhaJd.CJ(t"es 
ru:ra.is - ótimo elemento humano, 
rico de vigor e de saúde ·moral -
fe>i cooperar na pros-peridade de ou
tra.S terras, onde numerosas familias 
m.ineii-as foram buscar sossêgo e con
dições favóráveis à ·sua vida; . tam
bém profissionais de classes libara.is, 

. professôres, enge:1heiros, advogados, 
médicos, industriais e co;nerciant·es 
largaram com tristeza a terra :o.a.tal 
para eleger no-vos centros de ativi-
dade. . · 

Ao sangue, à capacidade -individua.l, 
seguiu-se a · emigração de atividades 
organizadas, fábricas que se tra.DS
pls..ntaram pa.ra Estados vizinhos, às 
vêzes atraídos por favores facilitados 
por seus solenes governos, ao mes
mo tempo que eram tangidas d~ Mi~ 
na.S. pela indiferença governamental 
ou . pela. sua inépcia fiscal. 

Foi na plenitude do pode!' do Se
nhor Valadares que Minas ficóu pri
vada da realização do seu, velho so
nho de ver resolvido dentro de sua3 
mo~ltanhas o p!'oblema da. grande 
slde:-urgia a. carvão m.1nera.i. . · · 

A te:r:l que, desde a era das for
jas catalãs. vinha se ma...'"'<:ando como 
pioneira da indústria siderúrgica. 
aguardava. esperançosa o dia em que 
não mais fôsse necessário devastar 
irremediàvelmente suas matas, de· 
dificil e quase impossivel recupera
ção, p~ra ft.:ndir o minério de ferro 
que estrutura. o seu solo. 

Chegad2r essa hora. !oi-lhe arreba
tado o direito ·de primaz_ia. por outro 
Estado que nã.o possui :1em ferro, nem 
carvão, _nem· manganês, nem qual
quer dos minérios neeessários à in· 
dústria. pesada, bem distante das fon
tes de matéria prima. ou das de com
bustwel, ame:tçando-se, · contemporA· 
neamente, de estra.ngula.mento o trã
fego da. ptincipa.l ferrovia. que do 
litoral . procura os s.ltipla.nos minei
ros, com o transporte do minério, 
quando Volta. Redonda. estiver em 
plel'!o funcions.mento. 
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o Sr. Amaral Pei:J:ato · - Qu.a.uto o Sr. Vitorino Freire - Perteneia. 
A localização, em Volta. .Redonda, d.& ao gabinete do ex·Mini.Stro .Mendon-

,usina.- Siderúrgica Nacicnal, espa- ça. Li.ms. e posso afirmar que e> $e-
lhou-se no Rio de Janeiro, e, acre- nhor Amsral Peixoto ·jSJlla!s inter-
dito, também. no ~eu Estado~ a. not1- feriu- em favor ~ localização da U.sl· 
eia de que, de algum modo, ha.Via na. S!derW'gica Nacional ne> Esta.dQ 
eu infiuido pal'a. essa. loca.liza.çã(), do Rio. . 
Poderia. silenciar, neste instante, por .. · . O Sr. Amartü Pei:roto - O Se-

. que nenhum serviço que pOderia nhor 1-'rfi.nis!:::!'e>-_da Viaçf.o, conhecedor 
prest3.I' ao Estado que tive a honra. profundo do· problema., l)oderi. pres-
de d irigir seria. maior que êsse. tar · quaisquer esclareCimentoo nesse 
Devo, .entretanto, dizer a V. Ex . .a· sentido. 
que não tive participeção alguma. 
no caso. pois a solução !oi da.üa. pelo 
técnico encarregado d-e resolvê-lo, o 
Sr. Coronel Edmundo de Ma.cedas 
Soares e Silva. ·-

O Sr. Bernardes Filho - Seria in
teressante conhecermos as razões d.e 

, ordem técnica. 
O Sr. Amaral Pei:r:oto - O Coro-

nei ·Edmundo Macedo Soa.t:es que, 
&tualmente, com gTa.Dde brilho, ocupa. 
o cl.I'go de Ministro da Viação, po- · 
de:-&. re51l<?nder a.. ~. Ex. a. 

-
O SR. G.A.BR.IEL PASSOS 

Agradeço o aparte do nobre colega, 
Sr. Amaral Peixoto, e deva dizer que, 
caso ~- ~ ... tivesse. como todos do 
Rio ·de Janeiro, proema.do resolver 

··ou !:l!'itrl.r na.. solução do problema 
Biderúrgi<:o de maneirá. a se Ioca.lizar 

: . ll1 a gra.nde usina..· evidentemente 
esta.rla servindo ao seu Estado, es
taria cumprindo um dever de gov-er
nante zeloso pelos interês:;es de sua 
terra. Não acuso o Rio de Ja.neil"o 
por ter f~ito essa grande aquisiçâo, 
parque, eomo Estado U'mfi.o de Mi-

. nu, merece,· naturalmente, tôdas as 
atenções, todos os favores e estim.u
·los coZldizentes com a 1ntellgêne!a. e 
a eBIJ)aclda.de de seus !!lhos. 

O Cllle desejo verberu - e a . isso 
. clreu.'"lScrevo a discussão - 6 o des
leixo do Govêrno de M!na.s- em nii.o 
PUi'Jl&r por que a localiZação ca m
ddstris sid~ca. se f~e dentro 
~o temtório mineiro. 

O Sr. A.ma7'41 Pd:roto - S~ V. 
J:x.a quJ.ser solicitar ao Govêmo Fe
deral 1nfmmaç6es s&re os motivas 
determmante5 dessa locallzaçlo, da-
. m _3 m!nha a.ss!natura a qualquer 
reQuer1mento que faç3 nesse senttdo. 

• O SR. GAJ3RIEL PASSOS. (lendo) 
- Tudo se. cfez diante do sUênc1o pú

. bllco do Sr. Benedito Valada.res, cal
. culadamente discreto. para mo perder 
o cargo de Interventor, a que devens 
ter renunciado como protesto;-se- tt· 
?esse amor real à terra. mineira, e não 
apenas quisesse viver da telicidade de 
nela. haver nascido. 

Esboçou, ao que em surdiil~J. pro
·paJa., por enquanto sem comprovação, 
pállda "defésa." da. loca.llzaçã.o .em Ml· 
nas da grande siderurgia.; ma.s o que 
fez foi um~ ressa.ltia., para. servir de 
futura. ~xcuSã-à-suâ,- df.ta· venia, en
m1nosa incúria.. Preocupou-se co:lSl·, 
go, e não com o destino, com o futUro 
de suz. terra. Nunes. se opôs,· com m· 
Dor conf]eniente1 à · escolba · da. região 
litorânea, longe dó carvão e do Zlllné· . 
rlo de !erro. reeeloso de que a sua 
tenae1da'de na. dens& do ponto de v'..sta 
mineiro, al!ás ms.1s· conveniente ao:~ 
interêsses , na.clonais, .O fizesse incOl"• 
rer ru. nialevolência dos que lhe pro· 
tegiam, ns ocasião. a pennanên.ela. no 
poder. . . 

. . 

O Sr. Monteiro ele Castro - Se 
s. F.x.• quis-?sse · opor-se .com vigor 
à !uga 'da siderurg:l.a. do seu . Estado, 
teria a ampará-lo brllha.nte parecer 
da. Sociedade Mineira. de Enge.nha.rl&. 
que 'se ma.ni!estou contràriamente a 
Ida. da. siderurg!a pa.ra.. o Estado do . 
Rio. · 

O SR. GABRIEL PASSOS_..:. F.u.· 
tamente. Citarei isto no meu discurso. 

Não pediu a técnk:08 um parect:J 
pua nêle se apols.r e ·defender o in· 
terêsse nacioDAI. pe:·!eltrunente eo!.nct .. 
dente com as raz6es d~ Mlnns: pedt'.l · 
um .documento que, guardado. mai! 
tarde pud~ ts.zer p:l.SSu eomo lus· 
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t1fiCativa. de impotência. Tanto· assim 
·que· colaborou ao silêncio impOsto ao 
<:S.So, jainàis publica.n.do o parecer d~ 
técnicos mineiros, quand-o a : respo~ 
a êsse parecer !ol P.ubllcada.. 

A s.tltude acomoda.ticia. e interessei
ra do Sr. Benedito Valadares na ques
tão da localização da indústria side
rOrgica no Brasil é crime contra fun
d.Blnenta1s direitos de Minas, do ·qual 
s. Ex.• jamais se red!m1rá. 

Acusado solenemente desta. Tribuna 
por llustres colegas, que posit1varam 
suas a5sertrva.s com dadoS o!ici.8.1s, 
como admi.n1strador infellz que acar
retou para Minas copiosos Inaleffc1os, 

. ·em setores tinportantes da vida do · 
Estado, o Sr. · Vala-dares proferiu lon-

. go discurso, que as seções pagas dos 
joni.ais (p_agas pÓr quem?) trombe
tea.ra.m como proeza muito de ver-se,. 
como plrotecnia. d-e alto prêço. uma · 
reVivescência daquelas custosas "pu
blicações de mensagens••, que a. nossa 
gente, cheia de !!nur.c;., recebia -com 
·sorrisos, entre lrõnica e cética.. 

O Sr. Berna.rdes Filho - Vos• 
sa. EX.• consigne alndã q1re o ·Sr. Depu
tado ·Benedito 'V'ala.da.res abusou do 
direito de rever o seu discurso, subs-

. tJtuindo palav.ras, que aqui não pro
feriu, para. dar-lhes outro sentido na. 
reVisão e cortando apartes de seus co
legas. 

o SR: GABRIEL PASSOS - E co
locando respostas "felizes a outros. 

Eu mesmo tive oportUDidade de ve
tificar êsse espirito retardatá.rio. 

O Sr. Bermzrdes Filho- - A 
Casa é testemunha. de como se pra
cessa...-am as debates e como !ol Sua 
Ex.• aparteado. Entretanto, na5 publi
cações feitas. figuram apen2S os apar
tes que convieram. 

O SR~ GABRiEL PASSOS -
V.ss, detenha-se alguém dlante dêsse 
resumo ds. ópera - da. ópera. etn 
so!ilóquio, que teve por palco o 
Gavêrno de Minas durante tantas 
anos, e se verá que os dós d~ p!lto 
são falsos. que os córos é que pro
curam concertar ruidosamente as des
~da.s do ~Usta. 

Começou S. Ex.•. ao veriflca.r -que 
• 5tl2. gestão administra.tiva. já era bem 

conhecida da. Assembléia, e que os re
presentantes do J10vo não estavam dis
postos a deixar passar sem reti!teação 
os e<tu1vocos, ln.tenclone.is ou não, as 
a.finnà.ções menos éxa.tas, oS passes 
de mágica., por vedar-lhes os apa"t'tel;, 
numa atitude inusitada e que, a não 
ser repelida com energia, se consti
tuiria em m2.u· prec-edente. Se é que · 
o vedar &partes a representantes ~
tranhos a Minas não foi uma. triste . 
es;>erteza. para livrar-se d3s respo:>
w "ad hamlnem" de que S. Ex.• ta.n
t<' abusou em seu discurso, pois em 
relação a Constituintes cUja. vida !~o
ra, nã.Õ.poderia S. Ex.a trazer à -baila 

· arg-...zmentos pessoais," que não expli
cam o assunto e desborda.m do tenu 
em debate. , 

com a reação, jâ. histórica, detxcn 
a U. D. N .. firmado. por . fôrça da· 
prc;vocaç&o do Sr. Valaciares, que to
dos os assuntos · debatidos numa As
sembléia. Nac:r..ona.l, devem ser- versa
das por qualquer representa:ct.e da 
Nação. 

Do contrário. a Assembléia não se-
. na Nacional e sim um arquipélago de 

ilbaztnhM regiona.is, com mar grosso · 
a Últerceptar a ·coDluxdcação de ~s 
com as outras. Quando um oracicr 
assoma. a esl;a tnbuns., está !alando à 
Nação, não tendo. portanto, direito ·a 
emudecer qualquer representante, com 
a alegação de que a Nação nada tel:l 
a. ver com o que está falando. 

A at~tudc c!e S. Ex. a foi, pôsto de 
lado o seu desprlmor. "ca.rrément•• 
contra.dltórla.. ·· 

A repulsa. que ela. mereceu fol opor
tuna, j-usta e Ilecessária.. Não se .i.1m1~ 
tou c Sr. Bet~edito Valadares. no seu 
discurso. a. pret..ender o isolamento· d~ 
Minas na ~edemc;ão, com o intuito · 

· de :znonologa.r entre amigos compla:
centes sObre os despoj~s . de :;eu C1o
minio no Estado, pundonoroso de 
"mtas estranhas••. como quem pra-

. tica. uma ação. feia, como quem age 
na.aombra e teme a:s amplas inTeatt
ga.ções e os llit1d0$ esclarecimentos. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Esque
cendo-se de que era Presidente 
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do Partido Social Democrático, que é 
· partido majoritário~ 

o :::;r. Lino Machado - Al!ás, o vi-
o cio de monologar foi um vício que 
nos veio da. DitadW'2., que levou 15 
anos monologando ... 

O SR. GABRIEL PASSOS..,- Vos
sá Excelêricia tem ·razão. 

Terá. suas razões . para. isso, embora, 
sem convicção e ferindo a seus corre
ligionários, descon!ie de segundas in
tenções na ma.:n.tfesta atitude d05 que 
<\ coml:iatem sob a inspiração ' de ser
vir a Minas e· ao Brasil. 
N~ sua de.!çsa de almms .Prefeitos 

mineiros, quis lograr desfazer as imo 
pressionantes declarações trazidas ao 
con.."lecimento do Pais, pelo joven e 
valoroso Deputado Monteiro de Castro. 
se esqueceu S. Ex.o., de acentuar que 
à frente das prefeituras mais impor
tantes. quiçá as mais rendosas, teve 
o cuidado de colocar numerosos pa
rentes. como se se tratasse de dádivas 
ou ·de feudos distribuídos por um grão
senhor. Acontecia mesmo, que isso se 
verificava também nas estâncias de 
repouso e d.e veraneio da predileção 
de S . Ex.a., o que, pennits.-se-nos acen-

. tuar, é condenável; pois nelas o Estado 
dspendeu somas vultosas · ~om hos
pedagens de numerosas comitivas e 
com convidados avulsos, em geral re
crutados entre pessoas que na· impren
sa ot~ em outros setores pudesem tecer 
lôas ao Governador mineiro · e servir 
à. sua bem organizada máquina de . 
propaganda, ainda hoje em pleno fun-
cio:l8Jllento. o • 

Essas c ousas merecem explicação; as 
contas pagas pe!o Estado devem ser 

· meudamente publicadas; as rendas à o 
Jógo das estâncias devem ser anun
eia.éias, !lSSil:n como a sua aplicação. 

1:: o mfnimo que se pode desejar 
de um govi>.!'Ilo que ·pretenda passar 
por correto.. . 

Qua.r.to às acusações q:ue · chegaram 
à U.D.N. de perseguições. vexames 
e mortes de nossos correligionários 
no ~tado, o Sr. Deputado Vala.àares 
ofereceu uma espécie de contesta~o 
por negação geral, OO.Seado em i.n!or
.maçõcs dos opressores e perseguidores. 

Nesse ponto, ·chegou S. Jix.& à. s1n-

geleza ·de pretender que certo pre!elt;o. 
era r...rtuoso por ser irm.~oo de um 
digno sacerdote, fazendo-se de . esque
cido de que êsse mesmo prefeito ·· jâ. 
matara. a outro irmão. 

Contesta as \iolências e a opressão. 
.Cazendo o elogio dos prefeitos ameia. 
dóceis ao seu domínio. 

Cita a violência a um cidadão em. 
Raul So~rcs; cleg-az:.do qtle se tratava. 
Cle autuação por porte de an:1a proi
bida, uma. das maneiras mais vulgares 
de se huml~harem os...__ adversários do
govérno, · sem se dar conta-..a_Senhor 
Depuro.do Valadar~ 'do volumoso tra
buco Qlle lhe quebrava a linha. do pa
litó. em plena Assembléia Constituinter 
onde as armas a se cruzarem devem 
ser as da inteligência. 
Lo~o no inicio de seu discurso, · o-

. Deputado. Valadares. como quem ~
farçad~ cobra um serviÇo, afir-
ma que percorreu-par-te. do o~~~ em. · 
propaganda da democracia e de>: Ge.;;. - .· -
neral Dutra, esquecido de que a cam
P:.nba democrática era a negação cie 
tudo quanto S. Ex.11 fizera durante oito 
anos e, ig-.mlmente. esquecido andava 
de oue um Governador que sat pelo 
Estado a fazer campanha por um can
didato, não está fazendo, contempora
neamente, campanha democrática, pois 
o go~êrno que presa o próprio decôro 
deve abster-se de facciosismos, de par
tidarismo por um dos candidatos que 
c': -;>utam o ·poder. · 

o Sr. Osvaldo Lima - Mas Roose
'\"élt fazia propaganda de :s'!lfL candi
dat'..lrs. · estando nó poder. 

O SR. GABRIEL PASSOS_:_ Mas 
isto. numa. República democrática. como 
a dos Estados Unidos, com imprensa 
livre, Parlaroe!lto funcionan~o. ·à custa 
do dinheiro de seus· ~artidos, e com a 
o:-!cião pública. f~lizando êsse cida
dão. Sã.o circunstâncias bem dife
rentes . 

Ao demais, esqueceu..;se S. Ex.f'. de 
acrescentar que fez a e.~cu..1'São com 
nmnerosa comitiva. à cU.sta dos cofres 
público e distribuindo como favores. 
eleitorais beneficios há anos reclama
dos :pelas ·populações. em súplicas va.s. 
e desesperança.das. Aliás, essa distri
buição de favores não vi..sava ao inte
rêsse público, mas a fins politicos. par-

'o 
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tidár!os e 2ra.m outorgados como con· 
dição de adesão polttica .· A sua. relação 
·é numerosa e todos serão ainda, opor
tunanlente, examinados, para que S8 
evidencie a maneira perdulár1a com 
que eram concediclos e quais !oram 
c.; seus beneficiários. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Ele es
tava. azeitando a lnáquina. . .,. 

O SR. GABRIEL PASSOS - O 
capitulo financeiro do discurso do 
chefe do P.S.D. é encimado pela de
solada meditação: "Não .. nos devemos 
esquecer que a politica é madrasta dos 
homens que nela ingressam, Princi
palmente· daqueles que para ela têm 
menos pendores~" lt de fazer dó: A 
J)Olitica madrasta., -pare. · o Sr. Bene
dito Valadares! Qualquer comentário 
a· -essa. insincera e meditabUDda con
clusão seria. desairoso. ---Não é neéessá.rlo nos determos na. 
a.Ílálise do que foi a desastrosa. admi
nistração fi.tlNlceira do Sr. Valada
res à !rente do Estado ele Minas; o 
nobre e brilhante colega. José Boni
fácio o fez de tna.neira irrebativel, 
documentando as il'regularidades fràn
teiri~a.s do ilícito penal, os êrros, os 

.&busos, as mistificações .de que to1 
vitima indefesa. a economia. mineira. 

o Sr. coelho Rodrigues - E ainda 
teve coragem de citar ci!ras, em 10 
anos de govêrno, âpesar da inflação. 

O SR. GABRIEL PASSOS- Mas 
o Deputado José &mi!áclo reduziu a 
pó tôdas as suas 8.firmações. 

· Depois de vagal:" em ·generalidades 
financeiras que O 6r. JoSé Bonif~O 
pulverizou, em discurso proferido · no 
dia .únediato, passou o Sr. Valadares 

· para a Educação :no seu govêmo. 

A:lnda ai não logrou desfazer uma 
só. daS acusações assentes em dados 
oficiais com que o jovem Deputado 
·ucurgo. Leite provou o desmantelo 
-que os anos de fériaS, passados pelo 
Sr. Valadares no govêmo, trouxe à 
Instrução pública de Minas. 

O Sr. BeT7UJ.ràes Filho - Na esta
Ustica lida pelo Sr. Benedito . Val.a
_dares, ·s. Ex..• englobou uma série de 
escolas e centros de saúde que foram 
criados para fiDs eleitorais e .<Ple me
Ihol"al'3ln, portanto; a média de todo 

seu go·.rêrno, :mas que, realmente, nun
ca foram instalados. 

O SR. GABRIEL PASSOS - Isso 
é um rato. 
N~ste capitulo ainda seria. nece.ssâ-· 

rio referrl às ca.ixa.s ~lares que 
existem desde o govêrno Bueno :i:n'an
d.ão. Depois, que essas caixas eram 
instituidas com contribuições pa;rtt .. 
cula.res espontâneas, estas se trans!or
.maram em contribUições compulsó
rias recólhidas, não às caixas, mas 
ao Tesouro do Estado. E dá S. Ex.• 
cc;>mo sendo obra ~e seu govêrno. Fol 
um veroadeiro confisco de rendas. 

O Sr. Aureliano Leite - v. Ex.a vai 
cuidar da instrução primária em 
Minas? 

O SR. GAERIEL PASSOS- Não, 
porque o Sr. Deputado Licurgo Leite 
jà disse o essencial. E' escusado re
petir, porque se disséssemos, pol" miúdo, 
.tudo o que ocorreu de maléfico no go. 

. vêm o do Sr. Valadares em :Mit:as, o 
prazo de Uir'. discurso ·n~o b::t.Starl.a 
e ainda· mesmo o de uma semana. · 

O Sr. Aureliano Leite- V. Ex.a vro 
me dar licença. Para. trazer Uih subsi
dio ligeiro. a.o ~eu ~cursa. Citei. a.qu1, 
há poucos ili.as, um mapa relativo à 
prol>orção de alfabetização no Brasll~ . 
mapa devieio à. paciêneia e erudição do · 
Sr. Rafael Xs.vier. Nesse mapa. havia 
a. percentag:m1 de Mina.s, nos últimos 
anos, em relação à alfabetização e 
é triste que· nele figure Minas em 11.0 

lugar. 

O SR. GABRIEL PASSOS- Isto 
é irrecus:ivel. Entretanto, para conso. 
lo de nós, mineiros, êsscs fatos verifl· 
cam-se cotn pesar, não só para. tocla$ 

· os homens res!>Onsáveis pÕr M.lLas 
como também para. o professorado mi
neiro que é dos ms.is capazes e dedi
cados ·do Brasil. :esses :fatos decorrem. 

· exclusivamente de uma orientação go
vernamental em que nem mesmo os 
secretários de Estado podiam ~elar 

_ pelaS postos por que e:-2.m respon· 
sá.veis. · 

o Sr. Aureliano Leite - A percen:. 
ts:;em de alfabetização em Minas, por 
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êsse qll:l.d!-o do Sr ~ Rafael Xavier é 
de 36,4; significando que a anal!a.be· 
tização sena. de b"3,6. · 

O Sr. Coelho Rodrigues - Deve tet 
co:ncorridd também a emigro~ do:, 
homens válidos. · 

O SP... GABRIEL PASSOS -
A dE:S~ulpa. q\!e oferece para o ·!e
cha.!nento Ga.s Escolas Normais e g1na.. 
slos seria de "cabo de esquaCl'a", se 
certos "cabos", como Hitler, não ~ 
Vissem em tempos recentes promoVldos 
a. marechais, e o Sr. Deplltaáo Dã.o 
!ôsse, e:n verdade, obedecido, respeita
do e temtdo pelos seus corre!igionáriOó. 
come o general do P. S. D. naciooa.i, 
o c..ue assilla.lo eomo cont;:ibui~ t. 
sua justa valdaàe. 
~nca. .QUe os ginásios e as esco~ 

corma.is foram fecb.a.dÓs porque haVia 
outros estabelecimentos no gênero, nas 
respectivas ·cidades .•. Sê o Sr. Vala
dares !ogmsse .ser Presldente da Repu
bllca, como já chegou a pretender, 
ceruuue:nte fecba.ria. a Universidade do 

.Br...sll, o Pedro n, o Instituto de Edu
caÇão e todos os estabelecimentos o!1-
c1a1s de ensino da Capitsl da Repu
bl1ca e do País que contassem, como 
êsses contam, com concorrentes. 

.Mas, em verdlúie, . não 1aria. tal: 
trata-se de mera desculpa~ sem a 
menor importância.. Alegando que ~ 
estabelec!mentos de ensino oficiais de 
Minas se tmcont:raval:l mal aparelha
dos, o Sr. Valadares, ao invés de apa
relhá':"lOS, como lhe cumpria, os supri-· 
m1u, .. tout court ... '' para s.~elhar· 
o · Estado de cassinos. Não obstante 
asscvc:a.r que era seu · propósito m.a.n· 
ter gir~o oficlal na capital como 
modêlo, suprimindo os ce lugares que 
contasse!%1 com estabelec!m~ntos anã-
lagos ·- · o que ela ta vênia;· é descrlte
riosa politi,:;a - · !undou em s-ua. !.e!'Ta 
um g1n2.sio quando cxtbguia o de ou· 
tras clda.ãcs, forçando o que lá existia. 
a emigrar .•• 

Data ven!a, ta.mb~m. nesse eapS:tu!o 
os !atoo andam de um lado e as a.!ir
u-~uvas .do Sr. Deputado n!l-Vcg:un lXlr 
outro. • • restando a triste ev1dênc18. 
de q1:C o 5r. Va!á.d:l.res !echou vâ.rios 
~os e escola~r nonru:.ts - estabele
clm~~·~ qua o Estado sempre e.x!ge 
J.l?.~tipll:ca.dos. No seu jôgo .de pala
vras chega a essa afirmativa: · .. E 

ta.ntc esta orientação está. certa que, 
em 1934., havia 55 gin3stos no Esta.do 
e que atU2lmente há em · :funclona
·mento ·155 ginásios". Essa tirada em
beveceu .dois Uust:'es Deputados apar
tcar..tes, que, na sua boa. fé, . não aten
ta.ra.m em que os 155 ginásios re!eridos 
emm todos devidos à iniciativa pa.rtl
cular, exclusivamente. e se dêles teve 
noticia S . Ex.~ ioLaóor:l., pois o Se
nhor Valada!'es O· que tez, ness~ tna.-

. téria, !oi suprtmir ginásios e Escolas 
Normais. 
~tretanto, o'povo mtneiro. continn& 

a.mant<: cia instrução. batendo-se por 
ela., instruindo-se, apesar da desor
~~o do govêr.no do ES~o~ 

Enumera o sr. Va.lad.a.res escola& 
pro!issionais existentes no Estado bâ 

. muitcs anos, algumas há. m.a.ts de ao. 
para. apresentar como obras suas, para 
~azer Yolume, falando em exten..c;as re· 
formas_ · 

Nessas condiçüés se enéontram··o 1g;..; · 
mcso Instituto João Pinheiro, b:lti.zado 
como .. Gnin.ía.-Escola João Plnbe1ro" 
e _.. velha "Escola Altredo ·Pinto", cris
mada, pa-"'8. disíarçar, como "Ofic1ns.
Escola Alfredo · Pinto". O Instituto 
Barão de camargo não teve o nome 
rnodilicado, ·mas foi enunciado para 
que o leit-or desprevenido, ou o ouVinte 

. desatento, pense que se trata. ce res.
. · lizàção do govêrno Valadares. 

O Sr. Berr.ardes Filh.o - Não ~el 
como S . Ex.• não ineluiu ai a. Esoola 
Superior de Veterinária. e Agricllltura 
de VIçosa. 

. O Sr. GABRIEL PASSOS (Zendo>
Até o Instituto ·pestalozzi • . o Senhor 
Valadares quer passar como criaçãO 
sua. quando ape~ aconteceu· no se~ 
tempo. ·Que o Ciiga. a notável Dona. He
lena Antipo!!,. na. sua. luta tremenda 
para. crf..ar tel jo!a de técnica peda· 
g6gica para os retardados. 

Essa · !lustre professora, colabo:-adora 
de Ciaps.rede, !oi !orçada. a recorrer 
a !estas ce bene!leêncta :nesta C:3.~1tal. 
psrs. manter e ampliar a ·Sooi~.e.de 
Pestalozzi, cujo alcance dentí!ico e 
hnmn.nitário já.mais foi apreciado pelo 
Sr. Valadares, a.gora empenhado em 
a~reseutá.-la como obra sua.. Perdu~m
nos, mas o abuso é sem llmltes. o Se· 
nhor Benedito Vala~ Cita · at6 . 
alguns ~os aUXilias à con!rar13. 
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de São Vicente como obra. gover- vêrno do Ests.dc, quando o contrt.i:lo 
· namental - o que c JU:Sto, ciesae que ~ c qut! s~ di. o que s~ sabe é que 0 -

em doze anos de govérno, quando S. ieprc~.io de 'l'r~s Corações esteve· !e-
Ex.• satu da rotina, !oi para. !~I c~óo muito tempo por culpa exclusi~a 
obras dispencllosissimas e algUlllás no- do govêrno Valadares .. 
ctvas, con!'Jrme o provou o rece:!te All..llhu. o Sr. Valadares, entre as 
Decreto-lei com que o Sr. Pres1- :-eallzsções de seu govêrno, o B3.nco 
dente da RepClbllca ~ttngtUu o Jogo, .Mtneiro da. Produção, esquece:a·dc-se·· 
dt-sa.Prova.ndo espetacularmenté a poll· _ sempre esquecido de el~..uil detalhe 
tica adm1ntstratlva. do goVêrno Vala- _ <ie dizer que colocou à. sua. !rente 
dares· um digno Irmão, e mais tarde, um 

Apresenta. como empreendimento ao seu genro. Ora, e--..sa ciicunstncia é 
governo a !undaçãc .. Benjamin Gm- .re!eva.nte, pois se trata óe bane:) em 
marães" notã.vel obra de assistência que 0 Govêrno tem depósitos e que é 
~ Cl'ianças depauperadas. levact& :1 uma espécie de sucursai da S~;-e-
efei~ tão só com os generosos recur- taria das Finanças. não sendo 'ie :-t>-
sos do filfrntropo mineiro, Cel. Ben- c J:nenrtar-se que na sua dil'eç'l.o s2 
Jamin Gu!ma.r-les, que· por essa e ou- er~t.o.nt:'e semprt. pessoa tã.o . p:OXLDl" 
tras benemerência.'> t~ve -o seu :l•.;me em parentesco,· o.o governador. 
Inscrito no "Livro do Mérito", tudo · . 
6CD a orlcntaçá.o ilumlnada do Profes- Arrolou também o Sr. Vaia.dares 
&Gl' Baeta Viana., longe das vistas go- como obra. de ver-se o pa vilhã.o qut 
vt:rnamenta.1s. se denomina "Feira de Amostras", &.o 

· ·- · · qwil _...; esqueceu-se S .. Ex.• de · dizê-lo 
A Universidade I:li:l.eira., criaçã\l d.e _ estava a.:feto 0 ~ôgo de visporas .Pú· 

Antônio Carlos e 1nsp1raçã~ de Mendes blleo que 0 Esudo bancou e de~!.!, . 
Pimentel, é a.·· cada passo citada. :~. t1- -~ ed - '"'"" tf i · tulo de . "Cidade Ullivers1tár!a.''. · 0 _ arre.LIII.Lou ou e eu - nao ~ no c s.!. 

Sr. Valadares se linlitou, exell1Stva.- ée"!'tas sôb:-e êsse negócio - s.té que 
mente, a trccar-lhe, -cont-ra a vonra- se l.naugurasse .o cassin~ da cidaue. 
de, a terreno par um ·outro, e a inu- Quem ler atent .. mente o discu-:so d~ 
trnzar o Pa.rc::,ue Mumeipal para a~- • sr. De!"lutado Valacül-res ficará sur
rentar que a estava !undanào; qua.n- . p:-êso ··como e possível, em ~o lo·.lg's 
do !ai fo.:ça.do ~, deixar o govêrno, s. tc-mpo, ·rnzer-se tã<> poueo~ · 
~- ob:ra nesse capítúlo, não· ~sou s. Ex.~. no relatório que proporclo· 
c:1& clássica pedra fundamental c~m nou à. Assembléia, se esqueceu também 
c:Uscurscs e multa publi~i.da.áe. · do que extinguiu e do muito ~ue dei-

Pois êsse "empreenill:nento" ~nt:-a l'Ou rlê fazer. 
também como mais uma. fanta.sis. de 
seu. cUsemso, aUás. maldisfarçadamen- Em primeiro lugar, se estiueceu de 
t:!'. Pois dlz a certo tr~cbo: "O Inter.. cumortr as' sentenças judici2.!'\. dei· , 
ventor João Bera.ldo acaba de 1niclar ~ndo cté pa.gsr as importâncias a. que 
a sua constrUção•'. os mineiros, pm-ém, o Estado era condenado durante anos, 
verl!icaram que o que não s.es.ba é d.~ a ponto de ser requerida a intervenção 
ter início ta.l .:onstrução. •.• d~ Supremo Tribunal . Federal para 

v~ncer a relapsla do govêrno d~ S. 
Ninc;-Llém ignora que o Govêmi> F-e- E:tcelênc1a.. .,. 

de.ralleva a . têl-mo um ampl~ e d.e:icn-
. volVido serv~ cont~a a. lepra e qt:e . Esqueceu-se de c:Uzer que matou uxu 
tem, com a auxW.o dos Estados, cons- .instituição cienti!l~ de ~oncelto con
truldo in.ú:neros le~rosár1os. Em t!nents.l, ccmo o "Instituto Ezequie! 
Minas, o g~~érnc C3. t..T:Ifã::> tornou a Dissn," d1rlgico por um sábio e ~!dadão 
st ~sse en:.preend!meutc. const:-ui.::l<!o emérito , o professor Otávic. Mnt;3.· 
~-ê.s hospitais, ~ndo menos da. metade ll:'..ães. estabeleclnlento ~amoso por se~ 
a contrtbulção elo Estado. O Sr. Bene- estudos sObre o veneno escorp16nic:ti t 
dito Valsldares não esclarece ~o.nve... o tUo exa.ntemático, entr~ outras no
.ntentemente a matéria e apresenta cs tú.veis pesquizas cleDtuieas e cUlturats. 
tatos como se o Serviço Naciottl).l de cnan.do em seu l_ugar, uma !é.b~e~ dt 
Lt1>:a apenas- .;~..a.borasse co~ o Go- soros ·cit- !inalldade mercantn. cllr1g1-
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~A. po: um distinto médico-parente cl.e 
S. Ex."-. 

Esqueceu-se de dize!" que a !amos& 
Escola de Viçosa, brilhante crlR
ção do Presidente Artur B~""!l.a.rcles, 
101 mutilaaa para que uma sua pane. 

• se localizasse ~m Belo Horizonte, com 
uma espécie le .3Ucursal em F1cresta,l. 
c:~trito de Pa:-ã de Minas. nas :-J!zi
nhançn.s da :untuosa Fazenda · ~u~. o 
S1". Valadares, de.P<>is de ingressar no 
g,>rêrno, constituiu· parn. s1, naqueló 
c.iC:aàe. 

Sôbre as famt.sas centrais elêtricas 
o jornal "Li~..rdade,. publicou, · se~ 
contestação conhecida até hoje, a se
guinte critica, de inteira procedência. 

"0 jornal oficioso "Fôlha de Mi
nas., publicou, há c:Ua.s, um artigo 
sob o titulo "O século da Eletri
cidade", pretendendo ·mostrar. as 
realizações do Sr. Valadares no 
tocante· à construção de centrais 
elétricas. 

44Enumerà êsse ar.tigo a usina de 
·.?ai Joaquim, em lJberaba, com 
10.000 cavalos, a de santa Maria, 
em Montes Claros, com 3.000 ca
-rnlos, a de Gaf~nhoto, em Divi- · 
n6'polis, eom 18.000 eàvalos e .a ru
tura usina de Itutinga a ser cons
truída no rio Grande, próximo de 
Lavras, com ma:.S 25.000 cavalos 
de fôrç.a. Eis ai, se não nos .en
ganamos, 56.000 cavalos postos à_ 
disposição da indústria. no Estado,. 
esgundo ·anuncia o .sr. Valada
res, pomposamente, no referido ar-
tigo. ' · 

Sé isso tivesse sido reaUza.do nos 
15 anos de cUtadura, em vez de . 
Quitan~nhas, Araxá.s e Pampu
lha~, amda bem • Seria,- porém, 
mUlto pot:co para um Estado como 
o. _?e Minas que, segundo as opi
nloes mais pessimistas, dispõe de 
um potencial hidráulico, facllmen-
. te aproveitâvei. de ··mals de 2 mi-
lhões de cavalos. · 

Em relação às usinas feitas e 
por !azer pe!o Estado - ~ céle
bres centra.is elétrlcâs _ que não 
llS.SSam de moqestislmos aproveita
mentos da nossa bulha. bt'mlca 
deve-se · esclarecer. 0 seguinte: ' 

PrimeiramentE>, só estão instala
dos na-usina-de Pai Jc:1quim 5.000 
cavalos e não 10.000, aliás pessi
mamente aproveitados por causa. 
da 'Vergonhosa distribuição do 
serviço em Ubera"ba e outras ct
dade5 adjacentes, inclusive ..Ara.m~ 

·Acresce. ainda, que · ~ 1iii.ha. de 
transmissão de Pai Joaquim a ~ssa. 
ctdade, que custou mais de 3 mi

. lhões de cruzeiros, d-eve ser recons
truida. tais os t;rros que foram co~ 
metidos no seu planejámento -e 

· execução. Qualquer· anonnalidade 
atmosférica perturba o serviço, de 
tormã que A'rnxâ e oútras cidades 
estão. a cà.da momento, sem luz 
e fôrça.. 

·~----- · 

A usina de· Santa Maria· não tem 
água nem para acionar uma das 
turbinas de. 1.500 cavalos. Onde 
e& tão, portanto, os 3. 000 cavalos 
a.nUDciados pelo governador?'Babe
se, perfetta.niente, que a. firtna . 
americana que forneceu as turbi
n.a.s._p_ara essa usina fêz referên
cias eiilstla--proposta. à falta. 'dá-· 
gua. mas o Sr.· Va.Iaaares-;a.o'-ter-
conh~ento do assunto, dlssera 
:ó.a ocas::ã.o que com ágúa ou sem 
á.gú.a.. haviam de. ser ins~la.das 
3. 000 cavalos e riada menos. Essa 
usina, igualmente, foi mal p-roje
tada, parecendo mesmo, <:omo · 
acontece agora, que a· água. Só dã 
para. produzir cerca de 1.000 ca.. 
valos, pois houve um grave er.ro 
no cálculo da. bacia de acumu .. 
la.ção, a qlll!.l ilem 'rinla ea:pa.c1dade 
muito inferior _ao eStimado. . 

.• 
E a· tal usina de Ga.fanh<>to? Ar1 

então é q'.le a decepção do go-. 
vêrno foi . enorme. Essa usttta 
está. crivada de erros. A c:.ueda· 

aproveitã.vel :no rio Pará. tem 30 me
tros. O rio tem uma. va.são de 14 
metros cúbicos durante o penado 
da seca. que. vai de abrir a. outu
bro. Não há. acumulação <1á.gua.. 
Resultac!.o: se as turbinas t-aba
lharem com ótimo rendimento, a 
usina. não poderá pro~tiZlr ma.1s 
de 5.000 cavalos durante todo <i 
período da estiagem, ·o que, anãs, 
é a opinião de ·uma. grande maio· 
:ria de técnlcos do prop'do Est~ 

- do. Onde estio então os 18.000 
eavale>::; tms.g!nadOs pelo Sr. Va
ladares? 
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Como se sabe, Ga!anhoto esta 
. sendo ~eito para. forn~r energia 

- (J Parque Industrta.l. ·DeVido á. 
esca~ de água, torns.-se neces
sário. então. d.a.r uma. solução ao 
caso. ~l nasceu a idéia. ele cons
truir-se a usina de Itutinga, para 

·ser .int-erligada. com a de Ga.fa
nhoto. Essa. é a. razão pela. qual se 
está pensando na. construção da. 
de Itutinga.', no rio Grande, perto 

, de La. vra.s. 
o projeto <ie Gafanhoto está. tão 

cheio de erros que houve uma 
perda <ie oêrea. de nove metros de 
queda. com a construção do ca-

. nal de usinti. Nenhum· primeira- · 
Dista de engenharia cometeria um 
êno dessa. natureza. 

Com a. usina do Gafanhoto 
gastou o Estado eêrca de 60 mi
lhões. Imagina V. s., Sr. reda
tor, que um. cavalo instalado nes
sa. usina. irá custar -mais de lO. 000 
c~iros! 

Ainda. uma. observação sóbre a 
us~a. de Ituttnga. o Sr. Vàla
darse abriu . um crédito· de · 12 
milhões de <::ruzeiros para a cons
trução dessa usina. Ou 'não se- . 
rão a.provetta.dos 25.000 cs.valos, 
como se informa, ou então a. 
contabilidade do Sr. Vala.da.rcs 
está . errada, porque não se pode 
iDstalar wn cavalo de fôrça.,. em 
usina hidro-elétrica., por . menos 
de 3.000 cruzeiros." 

S. ·Ex.a !ala também em aparelha
mento da Rêd.e Mineira de Viação, 
mas, data 1'~ ninguém conhece tal 
aps.relhamento, senão a situação de 
penúria. da ferrovia, ctne se serve de 
trilhos velhos e gastos, de locomoti
vas· velhas e exaustas, dê carros re-
con.cUcionados. · 

o Sr. Monteiro de Cástro - O atual 
diretor da. Rêd.e ~eira. de Viação. 
desmentindo o Sr. D!!pUtado Bene
~to · V&lsda.res. disse, em entreVista. 
pública, que aquela ferrovia. é um 
e.montoa.do -de ferros velhos. 

. . 

O SR.. GABRIEL PASSOS - E'" a 
. pura verdade. Conheço grande tre .. 
<:ho -da. R.b:ie Minet.r~. 

O Sr. Coélho RodTi!!Ues - E do .. 
bl"OU OS fretes. 

O SB.. GABR.1EL PASSOS 
O . que faz a · Rêde Minaira de 
Viação movilllentar-se são a.... campe
tênc.ia e dedicação de seus engenhei
ros e mestres, e a. ilimitada boa vo.nta.. 
de de seu pessoal, mal pago e mal tra
ta-do, que há. pouco se v!u forçado a 
tazer greve cont~ a !ome. 

o adia.n.tamento de cêrca. de cento 
e ctnco mil contos de despesas da Rêde 
oã.o foi emprega.do na ferroVia . Esse 
adiantamento se veri!icou em 1938, 
qúando ·não havia guerra., que não 
pode assim ser culpa.<ia do descUido 
do govêrno em apa~elha.r conveniente
mente a estrada, falta que acarretou 
e ainda acarreta inúmeros prejuízos 
à eco::1on:úa. mineira.. 

Quanto à cidade ·Industrial, essa 
. merece exame à parte; que será. opor
tunamente feito. Consigne-se. apenas. 
que uma. cida.de industrial s1gD1!1ca, 
além de ·energia aõund4nte e barata, 
transportes fáceis e acessíveis à pe
quena bolsa., -exgotos, calçamento, ser
Viço de águas e lixo, escolas e hos
J)ita.1s, etc. etc. e que a criação . des
sas imprescin-diveis c.ondiçQes de vida. 
custa muito dinheiro. orà, êsse di
nheiro ou sai da indústria - o que a 
onera e desfavorece a colocação dos 
seus prOdutos nos mercados consumi
dores, ou ss.i do povo, através de tri
butos :-- o que é injusto, sobretudo 
numa. ·hora de apertura.s. porque :ra
zoável não é que o povo seja escor
cbado com impostos para criar no
l-·os "tubarões de lucros extraordlná.
rios", desde ·que o povo não entra 
na partilha." das ações da.das a ami
gos, em recompensa. de serviços ou 
·de simpatias. Ao dems.is, a criação 
eXpressa de uma. cida.de ilidustria.l é 
um artifício econômi<:o, pois as cida
des 1nàustrla.is se formam na.~urall:nen-· 
te nos meios favorecidos por !atores. 
vãrlos e complexos. A sua. crlação ar
titicial é ruinosa por torna.r cara · e 
precária a indústria. E a prova é que 
a "cidade indtistrial" do Sr. Valada· 
res', onde já. foram gastos milhões de 
cruzeiros - de cujo ·montante não 
houve pr~ de contas--nao ~· 
te e é -de crer-se que nenhu.ra suces-
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sor sensato de S. Ex.• se abalance a. 
levar a cabo essa onerosa fantasia. 

Seria. mais lógico e razoá. vel que o 
Estado tivesse feito o aproveitamento 
da queda dágua do Ga.!anhoto, com 
e.stuàos seguros e planos bem elabo
rs.ãos, de leito a. eVitar a. enorme que-· 
da. entre os KW. previstos e os obti
dos, corno se verificou, tomando-os 
de preço anti-econômico, e se- empre~ 
gP.sse a energia ·na própria clda.de de 
DivinóJ)olis, que conta com prosperas 

. e progTesslstas iniciativas ca.pa.Zes de 
ser.vil' de ba.se a. poderoso organismo 
industrial. · · 

Não pod~YD. passar em julgado os 
pontos do diseurso do Sr. ·neputado 
Benedito. Vala.dares. sôbre os quais 
mais se deteve S. Elx.•, na supoSição 
de que o terreno lhe oferecia ms.1.s fu-
mesá. . 

Mostraremos que a. exposíçã.o de s. 
Ex.a, em relação a êles, também não 
oferece qualquer consiStência.. 

Quanto ao caso da. ~leição para pre-
. encllimento. de dois têrços . das vagas 
na. Seção Mineira da. Ordem dos Ad
vog~s. o ·Sr; De-p.uts.d~ 'Benedito Va
la.dares ·transcreve mn telegrama-per.;. 
gunta., cirCular p3.ra os Juizes dé Di
reito do Estado, ridigido de .ma.nei:a 
a não pennl tír resi>osta. que puzesse 
a· nú sua indébita in_tervenção, ·por 
natureza. vela.da e ·cautelosa.. T.rans .. 
creve em seguida o telegrama de um 
dos juizes, aquele que lhe era · nia1s 
!avorá.vel, e rela.ci.9na. c nome de to
dos os juizes <io Estado, coma se êles 
ti-vessem assinado o referido telegra
ma, alegando que se trata de respos
ta~ ma.is. ou men·os igun~. . 

'Ssse ardil revela, data venia~ pio...
po.tital confusão. 
· Mas, a melhor reSposta à ·a.rgumen

taçãl) tendenciosa. de S. Ex." é a que 
lhe foi dada pela seção da Orc!em, 
anulando as referidas eleições, e pelo 
Conselho Federal ela. O::rdem, confir
manda. a anulação. o relator da deci
são do Conselho Federal foi o digno 
e . ilustre Conselheiro Ubs.ldo Rama.
Iliete {hoje Secretário de Est.ado · no 
Espirtto santo) , que,- em voto nota
vel pela . serenidade e pelo m1ntlc1oso 
e:mme do caso, confirmou a. ap.u1~ção 

das eleições. pelo fundamento de ter 
havido intervenção indébita da.s auto
ridades governamentais de :Mil:las no 
pleito. Tal lntérvenção, aliás, ~·e es
tendeu até ·esta Capital, onde s~ pre- · 
se.nciou o triSte e.spetáculo de em
Ptnh~ o Gove1-naõ.or do Estado de 
Minas o alto prestigio de seu cSrgo 
bate!ldo às portas de graves e hon-

·rc:dos Conselhei:-os, ._ .. _demonstranrlon, 
agradando, e."(plican"do -sU:a.-IJ'tuação, 
para t~nta.:- tornar "tã.Iidas as eleições 
que maculara • 

. O Sr. Bern.aTdes Filho. - V. Ex. • 
permite um- aparte? Ainda bá uma 

... cireunstància: S. E..~ll expediu li sd- . 
vogados que nunca. exerceraxn a pro
fissão ou que deixaram de exercê-la., 
para pérteneer-ao. quadro do :!unc1onâ .. 
lismo público do Estadô-;-ordem--espE!-- - -
ciai no sentido 'de votarem na. cha-
pa oficial. Conheço vários que pensa.; 
vam diferentemente de s. E:Xa.. mas 
que foram levados a êsse passo eom 
l"CCeio das conseqüências. 

· O SR. ·G.ABRIEI.i PASSOS - ~ses 
fatos, e muitos outros que constam dos 
a.utos, foram d-evi~te exnmtna .. 
dos no Conselho · da ordem. E -S. 
Ex.a se. refere ao insigne jurisecmsulto 
S.r. Ra.ul Fernandes, Presidente da or
dem, como . se êste -lhe ti-yesse dado 

· voto favorável. A verdade é ·que o 
Sr. Conselheiro RaUl Fernandes ado
tou o voto do Conselheiro Oba.ldo Ra
l:ls.lhete, pela. sus. sabedoria e seGU
rança .. 

Tôdas as manobraS do Interven
tor mineiro foram em vão. A Or
. dem soube defender suas prerr~ · 
gativas, obstando destarte, a re
petição de intrometimentos do govêr· 
no estadual em negócios de sua. ec~ 
uomia interna, para fins polltico--par
tldá.rios. 

A politicagem. não logréu guarida. 
no seio da. respeitável instituição de · 
classe. 

o ilustre jlliz, sr. Alfredo Ms.újo 
Lopes da· Costa·, jurista .notâvel, um 
dos maiores processuslistas do Bra
sil, magistrado que, dura.nte todo o 
go"Jêmo do Sr. Benedito Va:adares, 
não -logrou passar da seg.:ncia en
.t...-ã.ncln.• não obstante · ser, a· una 
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roce, considerado um dos mais bri
lhantes .juizes de Minas Gerais. pela. 
sua estatura intelectual e m~>ral, 
bem merecendo · um · lugar no su
premo Tribunal Federa.l, - êsse juiZ 
está também arrolado cofno tendo 
d~ aquela resposta favorável, que 
enche uma coluna.· do Diário Ofi
ciai. 

As quatro coluna.S do discurso do 
Deputado ·valada.rts, que compreen-· 
dem O· caso da Ordem dos ·Advogados, 
ficaram assim reduzidas a. vagos 
queixumes destinados a fazer volume 
em um discursÓ sem conteúdo sé~ 
rio. . 

o que ficou evidenciado foi que 
S. Ex. a foi menos exato quando fa
lou em suposta inte7'1Jinção-,· a inter
venção· foi efetiva e tisnou mortal.;. 
mente o pleito. 

O famoso Ma.ni/esto dos Mineiros 
despertou no Sr. Valadares incon-tida 
cólera., que se derramou em .um pro
cesso de esma.ga.m.ento da opinião, 
intencionalmente ex~mpla.r. sem dú
vida., · a.s melliores vaga.s deixadas pe-
. los di~os coestaduano5-·que assina- . 
ram ~ué~ clocumento. como resultado 
das ~rse~ções. eram resenadas 
aos amigos · diletos e aos paren
tés. Assim, por eXemplo, a vaga dei
xada 'pelo honrado e ilustre professor 
Cândido Naves na: Companllia. Belga
Mineira foi ,aproveitada para o jo
vem gemo· do ex-Governad~. o qual 
jã. se. achava colocado como diretor·· 
do Banco Mineiro da Produção. E 
aqui tem ca,bimento a. evocação de 
um episódio ediflcs.nte: "ess:t. mes
ma Companhia . Belgo-Mineira, ts.l .. 

. vez no pressuposto de que pode
ria a.gragar ao hl)nrado · Prezidente 
Eurico Dutra, pelo mesmo processo 
com que contentou ao e~tãó go
vernador Benedito :Va.l.adares. ofe
receu a wn parente . de Sua. · ~
celêncla um dos rendosos luga..reS do 
Conselho Fiscal, qut. essa Companbia 
destina . a pessoas gra.d.as, e . o · Se
nhor Presidente da República, ao ter 
conhectmento do fa.to, reoomêridou 
a\. · seu digno parelfte que recusasse 
c susPeito o!ereclmei:lto ·- com re- · 
goSiJo para os que se comprazem em 
saber honrado e- respeitado o nome 
elo Sr. Pres!dente da. Repúbl!ca.. 

Entre t-ôdas as pzrsegtúções que o 
Sr. Val:adares moveu aos signa.tádos 
do referido Manifesto, exvnera.ndo 
uns, mt~..ndo em bancos e · em
présas particulares . para. forçar a: 
sàida d.e outros, .criando em tôrn.o 
aos saus signatários um clima de 
perseguições e de vinganças, elegeu 

. S. Ex.n para explicar, um só caso: o 
do Banco Hjjpotecá.rio e Agricola de 
Minas Gerais. 
· Não conseguindo . atingir os grandes 

mineil'os, cidadãos impolutos, homens 
de qualidad-es cívicas e morais que 
constituem patr'-.mônio da terra mi
neira - Estevão Pinto, . velho pro
fessor de direit'J, jurisconsulto insig
ne, cidadão exemplo; · mestre que 
morreu ao inici:a.r-se o atual -ciclo 
da vida brasileira. Pedro Aleixo e 
Afonso Pena. Júnior, graças a Deus 
vivos e du.ros no combate pelo reor
denamento civico e moral de nossa 
cara provfncia, não poden~o atingir 
a. ésses conspícuos cidadãos, o Senhor 
Vala.da,res lançou mão do mais au
dacioso golpe que jamais se viu na 
vida. econômica do País, e que es
ta.rreceu e ·-tornou intra.nquiles e in
timidados os estabelecimentos d~ cré
dito, máxime os que tinham na ~ua. 
dil'eção simpatisá.ntes da ca.usa: "Go
vérno digno para Minas Gerais". 

Con.sistiu tal golpe, nem ID.Siis nem 
menos, em inte.rdr . no ·Banco, to
ma.r-lhe. o acervo, e avançar nas 
açõeS, a. título de desa.propriaçã.o! 
E já. agora., sem sombra de concor
rência, tais ações estão sendo cedidas 
a. amigos e correligioná.rl,os - o que 
bem caracteriza. o assalte>. 

O Sr. Bernardes Filh-o - NÃo 
st: e:;queça tie que as razões por 
S. Ex& • .alegadas .só foram apresen
tadas depois do Manifesto eos MinP.~
ros, pois, enquanto governou o Esta
do, . durante dez ·anos, nunca se lem
brou de que .o Banco Bi;>otecártt\ d~:i
servie. à. economia · mineira. . •• 
• O SR. GABRIEL PASSOS - E• 
fato o que V.· Ex•. assevera. 
(~) . . 

O Sr. Valada,..es no seu dis
curso, assume a· respons<!.billdade total 
dêsse belo feito e cita tt'echas golJP-a
dos de pareceres dos Srs Afonso Pena 
e Milton Campos, entre outras raz:Ces 

• 
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.ebsoluta.mente secundárias, para ju:;
tifica:r o seu procedimento, esquect·lo 
- note-se bem - que o Estado sem-
11Te teve fiscal junto ao Banco e Ci ue 
jamais o Sr. Valadares chamou c 
Banco à ordem pelas il'l'egul.a.r1dadt>s 
.que aponta. 

Nenhuma delas porém just1!1ca.r1&· 
<> atentado brutal à. pro:-;>riedade, ,~ · 
pirado tão só por perseguição p\l~t
tica. 

A êsse p~op6sito, o Sr. Milton cam~ 
~is mostrraá. o ~-esvirtuamento do 
:seu pll!'ecer, feito çom pouca pro''ll
óa.de por quem o citou e o Prot. 
Afonso Pena Júnior põt a nú tL.na. 
l)erversão da. verdade usada pelo ~*=-
nbor Valadares·. 

O Sr. Afonso · Pena Júnlor é po~
ta.dor de um nome caro aos br 3.-:.~
leiros, a que dá. lustres próprios ~vJl 
sua atividade intelectual de profess·_.r 
.de direito, humanista de raros ma· 
·ritos, jurisconsulto dos maiores Go 
"País, cidadão culto e respe1tável por 
todos os titules. 
~e glorioso coestadoa.no, eX-depu

tado, ex-secretário de Estado, ~x-
. MJ.mstro, ant1go Reitor da Univet:s1-
.dade do Distrito Federal, que nestes 
-dias · enriquece as nossa:s letras =l.)m 
a sua. obra sôbre a autoria "da "Atte 
de Furtar•·. monumentB.l trabalho· cte 
erudição, pesquisa e cultura, e~.i.n.· 
rece, em carta com que nos honro<J, 
'UID. indesculpá.vel ••equivoco" do Sr. 
Benedito VaJ.a.c1ares. pondo em. re!·~· 
vo a maneira. pm quál o ex-go
-vernador cotJ!a. o ca.So - o que, data. 
-ven1a, , desacredita seus processos lle 
~llcar-s~. · 

· E' a segumte a carts. do .:mttgo Mi· 
Dlstro da Justiça; 

"Rio, 8 de. ma1o de 1946 
:Meu caro Gabriel Passos, - 'Em 

seu cUscurso de 6 do corrente, c 
•Sr. Deputado Benedito ValaC:&.· 
1·es, referindo-se à "ida, por tr~s 
vezes, de emi.c;sá.rli\S à EuropaF 
para defesa do nome ~ <io créd:.to 
de Minas Gerais" · teria feito ti 
reguinte afirmação que tra:t.s
crevo do Correio da Ma:nhá., a.e· 7: 

-MDentre êsses emtssários, esta
va o Dr. Afonso Pena Júnior, q!II! 
a.ss1m se expressa a respeito de 

Bauer, Marschal & Cle. , suc·~
sores de Périer · & Cla., em re13.
tório dirigido, · a 4 de jUlho de 
929, ao secretário das Finanças 
de Minas: 

• . . "bastou-me para tal êxito 
· o não ser acessivel à peita ou sll
bomo. Ainda 'pelo mero · 1nte."'ês
se histórico e para que se veja de 
que estofo era a quadrilha. com 
que o Estado andava às volr::a.s. 
incluo úma espéc1e_..Q.~_a.u~o de tl'a.· 
grante lavrado pela c~a. BauP~, 
no qual se vê o che!e da mal~ 
apa.nha.do em franco estellonato." 

Não precisaria acrescentar ma.:!.s 
ao~ motivos que nos levaram à. 
aesaproprlação do 'Banco Hipow
eirio e Agrícola de Mtna.s Gerais." 

•rena. o Sr. Benedito· Vala.da-
-r~-f-a.zendo violêncla à sua ~n

dole, e contra.rlá.ndo· b.á.bitos- :u-.;. . . 
raig~os, lido, na integra, o m ~!l 
relatório, e destacado dêle, pe:
versa e ca.nhestramente, os trecncs 
que citou? · Ou tê-los-ia êle rec~bl
do já. destacados e arrumados a 
!1m de infamar, ao mesmo tem?Ct. 
a Casa. Bauer, e a mim, c:úe es
tava na vice-presidêuéia do Ban
co Hipotecário quando o Sr. .S~
nedito o confiscou, depois do ma-
nifesto aos mineiros? • 

Prefiro acred1ta.r que o Sr. Va
ladares procedeu com ignorâ.nct'l, 
e não com. m:Jlícia; porque, embo
ra seja. certo que aquela. faz, mUl
tas vêzes, maicres danos do que 
esta <verdade que a sabedoria. po
pular condensou no adágio; "'Ma!s 
estrago :faz numa horta Uin bur.o, 
que .um ladrão) a hiPótese é a 
me1s favorável, do ponto de Vista. 
moral. 

Dou, porta.Ilto, COltlO certo que o 
Deputada Benecllto Valadares rece-. 
beu de outrem os trechos arrancados, 
maldosamente de meu relatório; e que 
de todo, não os tinha .lido antes da 
leitura na Constituinte. 

Pois não me parece possivel que, de 
-· outra forma., deL'U.SSC S. Ex. a.. de 

perceber que, se "o auto de flagran
te de estelionato contra. o chefe da. 
malta. •• era "lavrado pela casa Bauer,. 
não podia eu estar me referindo a. es-
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ta. casa., isto é, a Bauer, Marshal & · 
__ Cie., quando falei na "quadrilha com 
que o Estado andava às voltas''. A 
suposição a que S. Ex.3 deu curso é, · 
poiS, insensata e absurda, à luz dos 
mesmos dizeres truncados de meu re
latório que forneceram a S . Ex.ca. e 
que S: Ex... - acredito, para honra 
sua - não examL.'"lou antes dé seu 
discurso. 

E a. veràade verdadeira é que a c:ua-
à.rilba de que eu !alava. e contra a 

qual Bauer, Ma.rscha.Z & Cie. ajudava.m 
o Estado de Minas, não tinha. ligação 
de espécie algum3. com 9- ca.usa Bauer, 
como se pode ver cmíssimamente, tn
sof1smà.velmente do original do "au
to de flagrante". cuja cópia acompa
nhou meu relatórto. Se o fornecedor 
dos pedacinhos de minha. informação 
ao govêrno ·mineiro, tivesse fornecido 
também ao Sr. Valadares esta. peça, 
que nela -foi inclusa <c se S. Ex. os 
lesse) é mais que certo que S. Ex.n 
teria de excogitar outra razão para 
Justificar o monstruoso confisco do 
Banco Hipotecário, ao qual, durante 
dez anos de seu govêmo S. Ex.a não 
fêz a mais leve advertência, · até que 
o . clarão do manifesto aos m1neiros 
iluminou-lhe os "abusas e vícios". · 

Vai com esta carta o original a que 
me referi, e que, por favor de Deus, 
pude encontrar no meu desordenado 
arquiyo. Pode o ilustre amigo conser
vá-lo em seu poder, para. que o vejam 
e · examinem, à ovnta.de, todos os que 
prezam e b~cam a verdade. E quan
do não lhe fOr mais preciso, tenha a. 
bondade de m'o devolver. 

Fiz·lhe esta exposição documentada 
para que a use, como melhor lhe pa
reça em beneficio da verdade e da 
Justiça, à.s quais tem servido sempre. 

Mande no seu colega, admirador e 
amigo grato. - Afonso Pena Juntor" ~ 

Descoberta a maneira por que o Se
nhor Valadares entende de justificar 
sua conduta toma-se ocioso insistir 
no assunto. • 

)X( 

O Sr. Benedito Valadares esteve no 
govêrno cêrca de doze :mos; é qua.s1 
fmposs!vel que não tenha !elto algu-

ma causa. Ainda que de braços intei
ramente cruzados, só a rotina adm1-
n1strativa, a marcha dos papéis, os pe
didos. as proVidências reclamadas, a. 
Vida. afinal do Estado, que conta com 
w:na. população altamente laboriosa. 
h~viam de fazer o Govê...'"llo mexer-se. 
hs.vian-:. de forçar obras e serviços: 

Imagine-se, porém, doze anos de 
govêrno, dos quais oito transcorreram 
sem Parlamento, sem Tribunal de 
Contas, ou de qualqu-er apar-elho que 
as contas públicas tomasse, sem im
prensa livre, com o.s adversários dis
persos, afugentados e incapacitados de 
L."l!luir, de criticar de examinar os 
atos do govêmo, sobretudo suas con
tas. com .poderosa máquina de publi
cidade a endeusar o govêrno e a pes
soa do governador, descobrindo-lhe 
qualidades insuspeitadas, endeusan
do-o, tornando-o figura carlsma.ttea 
com retrato obrigatório, nome !orça
do em ruas, praças e cidade; imagi
ne-se tôda essa fôrça e tão incontras
tável autoridade inteiramente dedica
das ao serviço do Estado, aos interês
ses do Estado, e, tendo-se em conta 
que Os mineiros são operosos, tenazes, 
ordeiros e pacf!icos - então, hoje 
estaríatti~ maravilhados diante de ;m1. • 
surto de progresso, de realizações, de 
conquistas econômicas e sociais ca
p~es de destacar I\finas como "estre
la de primeira grandeza", segundo a 
velha e eloquente invocação! 

Estamos anallsando po!' alto a 
conduta pública de um homem públi
co, e, não, apreciando ao homem par
ticulaT; se, por vêzeS, as nosss.s aprecia
ções não podem deixar de ser pesso
ais é que o assunto se prende à 
pessoa tanto como o predicado ao su-
jeito e, mesmo que nã.o queiramos 
põr defeitos na p6...ssoa, forçoso é que a 
critica. aos atos ~tinja quem os pra
ticou. 

J:: uma contradição que machuca o 
pretender.-se a existência de uma 

ação impessoal pratJ.cad3. por uma pes
sóa. Só. os espfritos pre-lógicos, aquê
les felizes seres que se confundem 
com todos. os reinos da. natureza po
de:n exigir que nã.o sejam inco:ltami
n.ados pelos atos execráveis os que os 
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praticam, ou que se possa anallsar. o· 
homem público sem falar na sus. ati
vidade ou ·ma:tiviciade pública. 

Ora, a il:at~vidade pública. do Se-
nhor Valaüa.i'es, a. saber, o desVio da 
atividade pública para a. atividade 
particular é um dos :!Spectos ma.is a.s
si.Ilalãveis da conduta de S. Ex. .. , à 
frente do govêr.no de ~tinas. 
· Alguns acha!Il que o Estado lucrou 

com os longos e repetidos períodos de· 
ãescinso de S . Ex.n, porque, durante 
lHes; nada se teria feito de xnáu. Não 
pensamos assim, pol'tlue o tempo 
morto ,Para a atividade adminlstrativa. 
ê um tempo nocivo, é um tempo em 

· que o bem público não foi curado, f'm 
qua os interêsses permanrmtes do 
povo não foram atendidos. 

O fato é que S. Ex.a revelava in
v.encivel tédio pelas causas .sérias, 
taórnaente q~do ~e cuxn~r~ resol
ver questões menos singelas. 

Durante o seu govêmo, fêz cente
nas de viagens a esta capital. onde 
se demo:ra.vs. t,emporadas, acompanha
do por um séquito de assiStentes · e 
eornensais, hospedando-se todos nos 
melhores e mais caros bote!s à custa 
do Estado, num luxo de gasto e os
tentação inteiramente inúteis e im
produtivos. 
· Quando-aqui não se en<:ontra.va, era 

fatal sabê-lo em Poços de Caldas ou 
São Lourenço;. a principio e. mais 
tarde, na Quito.ndinha ou, então, na 
sua · rica fazenãa do Pará. de ~, 
constituida após a sua investidUta no 
govêrno. semp::-e ·porém, alternando di
versões e repouSO. . 

Quando .nos detemos na recordação 
de tempos .Ps.ssados, temos just:fiea, .. 
das amarguras, pois Minas sempre 

. teve orgulho da. linha severa d0s seus 
governos, e ll!3. galeria das suas so:tn
brãs tutelares desfilam grand-es figu. ... 
ras que permanecem no respeito e 
na. admiração dos .mineiros: os Cé
.õar~ Alvim, · os Af allSo Pena~ os su .. 
viano, os Bueno BraDdão. · os Bias 
Fortes~ os João P.lnheiro, os Delfim 
Moreira., os Franc:sco Sales, os Raul 
Soares, os Antônio Carlos, os Ol-egário 
l.faciel engrandeceram a história. ad .. 

· lDinistrativa de Minas com a. soberl:)a 

a.f~ção àas altas qualidades .morais 
do povo mineixo. de que foram ex
poentes. Essa., Senhores Represen
tantss Nacionais, é que é a .Minas 
autênticn. ! 

Entre os sobrev!ventes, Senhores 
constituintes. Vencesláu·. Braz, .Arthur 
Bernardes e Melo Viana, quaisquer 
que sejam a.s restrições à respectiva 
atividade pública. que se lhes façam,· 
são cidadãos cercados do :respeito unâ.
Iiline do povo m.Uieiro e acatados como 
go-vema.."'l.tes que jamais d-eixaram, no 
poder. de ser exem}ll.9_~ para. a condu
ta popUlar.· Sobl'etucio-;-Janm:is~e . ou
V..u rumor de que o tempo destinado 
a.o sé.r'Viço da adminjstração pública. 
da Fazenda 'Públl~) fôsse por êles 
consumido nos interêss-es da própria -
'fazenda, ou de seus cabe dais e bens. 

Aliás, sempre sairam todos como 
entrar~m para o go\1êmo, se não sal
:ràm 1::rmis-1l0b1"_~~7_:Pois alguns dos an
tigos ·governantes de 'M:inas--deixavam_._ .. 
o Palácio da L!berdade para abrigar 
a. famma ezri ·casas qu·e lhes eram 
oferecidas pem generosidade popular. 

ll.ta.s, Senhor Presidente, a recorda
ção dessas figuras se faz para reasse-

. gurarmos a nossa éonfiança. nas ine
xaunveis res-ervas morais do povo .mi
neiro e. pois, para afirmar a nossa 
certeza. de que breve chegará o tem
po da restauração dos valores' esqua· 
cidos na nossa. terra.. 

Minas !oi golpeada fundameni?~, 
ma.s não !oi· nem será. fer.cia de mor
te, porqu-e as raizes d-e sua. alma se 
embebem no sangue dos sacti!icios a 
que se sujeitaram seus mártir-es e . c 
seu -povo tem o sentido em duração, 
bl!SC3Jldo no trabart!lo pertinaz as re-

. sistências para as dificuldades coD.tin
gentes. (Muito bem; muito bem. Pal
mas. o· orador é 'Vivamen.te cu.mpri-
mentado.> ·-

<O orador se demora na tri.bu.na 
em mrkde do Sr. Aluízio Al~es 
lhe ter cedido o tempo de sua ins
crição.) 

O SR. PRESlDENTE - T~m a pa
lavra o Sr. Leopoldo Peres. 

O SR. LEOPOLDO PERES (Lé o 
seguinte discurso> - Sr. Presidente~ 
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subscrits. pelos ilustres colegas que in
tegram as bancadas do Amazo::tas e 
do . Acre, do Pará, de Mato Grosso e 
Goia.z, e honrada., ainda, ~elas a.ssina.
turas de numerosos outros eminentes 
Srs. Representantes, coube-me há 
poucos dias encaminhar desta tribun.a, 
e por intennédio da Mesa, à douta Co
missão Constitucional, uma sugestão a 
fim de ser iD.clUidOs no projeto, ora 
em ela.bora.ção, da nova earta-xnagna 
ds. P..e};lública., o:;; d!SpoS!.tivos que as
sim se inscrevezn: 

"Art. - A valorização econômi·
ca da A.m.a.zônia, de modo a 'Possi
bilitar-lhe efetivo enquadramento 
na órbita da econo:nia brasileira, 
constituirá encargo nacional e ser
viço permanente da União. 

§ 1.o Pa;ra a execução dêsse ser
viço, obedecendo a. um plano pre
Viamente estabelecido, ficam reser- • 
vados 4% da receita. tributária, 
sem aplicação especial, nos orça
mentos federois. 

§ 2.0 Os Estados e Tenitórios 
compreendido_s naquela. região, e 
seus municfpios, reservarão igual
mente, para tal· fim, 4 % das res
p.ectiva.s receitas, cuja aplicação se 
!at'á. seg-~tido o critérlo que !ôr 
adotado no referido plano. 

§ s.o No prilneiro semestre de 
uda ano financeiro, submete:rá. o 
Poder Executivo, ao Congresso Na
cional, o e·squema. dos trabalhos 
rea.JJzados e das despesas efetua
das, bem como das que tiver de 
realizar no subsequente exercício, 
co~ o serviço de que se trata. 

Art. -Tendo em vista. o cará
ter continental da bacia amazO-

. nica., poderá o B::-asU, mediante os 
convênios ou tratadas que se fize
rem neeessá.rios, interessar na exe
cução do plano de · recuperação 
econO:nica. da Amazônia as nações 

. vincula.das à ceonoinla ou ao sis
tema. hidrográfico do vale. ,, 

Trata-se~ Sr. Presidente, de asse
gurar num texto constitucional ex
presso e iniludivel, tal como se verifi
cou em relação às secas do Nordeste 
na Con5t1tuiçáo de 1934, o prov'..mento 
dos poderes centrais aos problemas da. 
Ama.zônia, vale diz-er, à.que~es ts.rgos. 

relevantes problemas que tota~, no 
E..""ttremo-Norte. o grande problema. na.
clonal da. Alrul:zônla. 

E não vai nisso, poT certo, criar-se 
à. opulenta ~ remota e quase sem
pre esquecida região setentrional do 
pais uma situação privilegiada ou pre
ferencial do concerto das unidades fe
derativas. Todos os Estados têm - é 
claro - os seus problemas, sejam po
líticos -ou administrativos, econ~micos 
cu sociais, e todos sem dúvida se ajus
tam no amplo panorama da vida bra
sileira. Muitos dêles, comuns a ·várias· 
senão a. tôdas as Tegiões do Brasil, 
como os da pecuária e da. lavoura, 
do trabalho rural, da. imigração, da. 
saúde e do ensino, vêm sendo ·neste 
recinto ventilados com raro brilhan
tismo. 

Bastariam, aliás, os debates que jt\ 
aqui se feriram em tômo dessas mo
mentosas questões, para demonstrar 
o senso de objeth'idade por que se 

·norteiam os tTabalhos da Assembléia. 
Constituinte, o sincero em.p{!nho em. 
que nos achamos de correspond~ ~ 
confiança dos sufrágios populares e à 
tremenda responS2.bilidade que dêles 
nos decorrem, nesta hora decisiva para 
o destino das instituições democrà-
t1cas. · 

Quei-Ihe parec~r. entretanto, Se
nhor Presidente, que· o problema. da. 
Amazônia é neste momento, e a todos 
os aspectos. o problema nacional por 
e:~eelência, - o mais · áTduo, o ma1s 

· complexo, o mais urgenre dos pToble- · 
.mas que desafiam a coragem e o des
cortino, a visão e a sabedoria. dos ho-
:nens ele govê~o. · · 

E' que êsse · problema ultrapassa., 
transcende as ptóprlas co.ordenad~ 
brasileiras que o demc.rcam, rnvestlnao 
uma significação contin2ntal e um sen
tiào de recuperação humana, de. que se· 
não podem distanciar as antenas vigi
lantes do nosso instinto patriótico. 

Ocioso fôra. acentuar, - pois que o 
fato é. já hoje, de trlvialíssinla evi
dência, - ·o que vale a AJnazônia ~omo 
reserva., potencial inesgotável de ener
gias para o Brasil àe amanhã, para o 
futuro mesmo das Américas e, até, da. 
ctvillzação a que pertencemos. -Mas o 
que a. meu ,ver im13orta., por igual e 
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.em primacia.l atenclldo, é a importãn
cla geográfica, gee>-econOmica e geo
politica.' da região em face do condo
m.fn!o lnternadonal da bacia amazô-

. nica., de euja maior parte somos deten
tor~. inclusive o curso inferior, os 
mais volumosos tributários e o · desa

. guadouro oceânico do fabuloso rio. 
·· Abrangenao, nos seus quase 6.500.000 

quilômetros quadrados, aproximada
mente lL"'n têrço -da superficie total 
da Ainéri\:3. do SUl, ccupa a imensa 

.rêde hidrográfica - como sabemos 
.,:_ nada menos de 3/8, · isto é, quasE: 
metade do nosso território. E só na 
Amazônia Brasileira, abrindo para 
cinco faixas fronteiriças, compreen
dem-se os dois grandes Estados do 
Pare e, do Amazonas, os .Territórios 
Federais do Acre, Rio Branco, Gua
poré e Amapá, e a zona nor.deste ãe 

·Goiás e W.12.to Gl:osso, numa super
fície d·e 3. aoo. 000 quilômetros qua
drados. 

Tenha-se em vista, por outro lado, 
o que representa. a. .'\.ma.Zôriia., do ân
gulo soci..~l e .histórico, como a mais 

· estupenda, porventura, das afirma
ções da fôrça. collStrutora., do ímpe
to civilizador de nossa Taça~ O des-

. bravamente da hevelândia, - aquela 
"formidáv~l odisséia do heroismo 
nordestino" a que se referiu .Rama
yana de Chevelier, é obra exclusiva 
do · homem brasileiro, o homem 
do Dordeste, com a sua inamolgável 
fibra. sertaneja., associado à. infiexivel 
resistência silenciosa do caboclo pla
n!ciá.rio. Foi !la verdade a "arranca~ 
da daquêlf::S titãs b:onzeados do mar 

. atlântico" (a !rase é ainda do ful~ 
gurant.e beletrista amszônida.), lutan
do ~ vincando cotn o seu sangue ge~ 
neroso as divisas llovas do. Páir..a, que 
fêz a ~ônia, Que a integrou no 
coração do Brasil. E essa é 1JDla p9.
gina que está pór escrever nos lan
ces épicos de n~ formação. · "uma. 
obr&. de patriotismo que não teve ain
da tllll cantor e. imorta.llzé.-la.". como 

' frisou o historiador Artur ·César Fer
reiro:~. Reis. 

Não pretendo, muito de â.nilno de
Uberndo não pretendo, Sr. Presiden
te. deL~r-me empolgar pelo arreba-

tarnentv a. que, via,· ·de regra, nos 
conduz a contem_piação ou a. simples 
evocação da · Amazônia. Conheço de 
longa data, e por experiência próprta, 
os riscos, as ciladas emotivas e inte
lectuais, a que se expõe quem quer 
que se abalance a · ~rimir. mesmo 
com o sentido das cruas realidades, o 
fascinio daquêle mundo diluvional. 
Porque a Amazônia, ainda. des~.rest1-
da dCis sel$ mistérios; ainda quando 
obserYa.cia diretamente nos múltiplos 
prismas da sua natureza prodigiosa. e 
r..r.o drama, ~da .llla.is espantoso, da 
sus. história econôiinco-social, . é m9-
ti'Vo perene e. por assim dizer, ir
resistivel de eloqÜência e a, de poesat. 
(Apoiados.) 

Todo o nosso esfôrço tem de se 
voltar, agora, para a - consideração 
objetiva dos problemas da Amazônia, 
ou antes, para os tangíveis, concre
tos de~ramentos daquilo a que um 
sociólogo danrócterna.- geração .... o p~r::~·- · 
na.mbucano Gilberto Osório de Ac
drade,. chamou. com tanta. proprie
dade e agudeza, o complero antro
pogeográ.fico da AmaZônia. 

Obvio é que ninguém. ousará . sus~ 
tentar comportem os temas da Ama
zônia solução imediata. sequer um ra-
. zoá.vel equn.cionatnento no curso de 
álguns poucos anos. Es..,q1. . será. tare
fa. para. o esfôrço ininterrupto de 
várias geracões. Mas é indispensável 
aue êles passem :~t constitu!r desde 
j·á.. no seu conjunto, na. escala dos 
seus valo:-es assim econômicos como 
esPirituais e pollticos, no seu cons .. 
1)ect0 ,geral, um assunto brasileiro, de 
primeira plana, a fim de que possa
mos começar a resolvê.-los. ainda. que. 
parcelada. e gra:t1ativ3mente, como se . 
impõe. 

Dizia u.IrUt vez Euclides, creio que 
no prefácio ~o Interno Verãe, de Al
berto Rangel, que quem quiser co
nhecer a A.mazôzilil. tem de renun
ciar ao propósito de descortiná-la. 
Terá de conlJecê .. la aos poucos, fra.g
mentàriamente. nnaliticamente, para 
afinal tentar-lhe a síntese radiosa. 
"Escapa-se-nos, de todo, a enormi• 
clade que só se pode medir, reparti .. 
rut: a amplitude que se tem de dimf .. 
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nuir. Dara avaliar-se", anotou o in
signe painel2.dor de Os sertões. E 
concluiu: "A inteligência humana . 
não suportaria, de ilnprovi..so, o pêso 
daquela. realidaàe portentosan. Dá-se 
o mesmo em relação ao problema 

- da A.J::nzzônia: êle terá de ser resol
vido por et::tpas, à proporção que o 
permitirem as fôrças da nossa civi
lização, com o adznjniqulo do braço 
·e do · capital alienígenas, a seu tempo 
e prudentemente utilizados. · Mas . re
clall'.a. Uin programa a executar-se 
com firmeza. E sobretudo não pode 
fica!", como vem ficando, indefinida
mente, para o dia de amanhá, pois 
·QUe envolve um comprom.lsso da nos
sa geração, da geração dos homens 
que orientam e presidem, nêste ins
tante. os · destinos do · Brasil. 

Não é J;>osshrel, com efeito, Senhor
Presidente, C!,ue a Amazõnia continue 
a. ser o que sempre foi nestes quase . 
sessenta. anos de vida .republicana, os 
quais, de ~este, coincidem com o seu 
rápido e ver~ginoso advento nos altos 
níveis da economia nacional. Não é 
:possível que a Amazônia continue a 
ser, em atestado desabonado:r para o 
critério dos nossos ests.distas, uma. re ... 
gi.ão quase mitológica, acêrvo apena.s · 
do lendário b:.asilico, terr2. ignorada, 
·não raro vilependiaaa. e malsinada. e 
tanto mais brasileira quanto mais re
pulsad~ pelo Brasil, -no insuspeito de
poimento de Assis Chateaubriand: 

Os estudicsos e pesqcisa.dores mais 
sagazes de nossa evolução social e po
litica não poucas vêzes têm procura
do alertar o pais no concernente à im
periosa. necessidade de- encetarmos, 
sem maior demora, na base da expe
riência sociológica atual, o aproveita
mento. a valorização eêonõmica de tão 
vasta. e ineAJ)lorads. zona. do sola ame
ricana. - &. necess'ida:le de reduzi.r
~e. em · tênr.os de dominio efe
tivo e efetiva penetração humana, o 
a.neeúmeno amazOnico. 

Na. introdução ao substancioso vo
trune que há. vinte anos publicou o 
Uustre compatriclo, hoje digno inte:r
vento:r federal em São Paulo, o em
bmador José Carlos de Mac~do Soa
res. sôb:e a questão <ia borracha, es .. 

crevis. o prantea.do brasileiro Sr. An~ 
tõxo Carlos: 

''!~enbum pais tem o direito de 
ret~r suas riquezas naturais e a.va
rêlment~ as conservar improduti
vas, desde que outros povos delas 
precisem para ~ssegura.r, cem a 
atividade das próprias indústrias, a 
manutenção dos incli-viduos que 
nelas aux.:m os re·~urso.s indispen
sáveis à vida. Não t~mos dú<Jida 
em que o pais, cujos lideres uão se 
orientarem nessa. diretriZ, está fa
dado a sofrer, questão de teiiliPO, 
os vigorosos efeitos da ação _ex-· 
pans!onista, que outros países, ·em · 
defesa da própria conservzção, co
i-etiva ou individual, terão, ineVi
tàvelmente, de praticar. Tal ex
pansionismo é fatal, sej~ na :forma. 
de invasão do capital e da mão 
'"1e ob!"a estrangeira, seja. no da. 
cor:..quista palitica, franca ou d.is-
simt.4lada" . ' 

E transcrevendo êsse trecho no pri·- ~ 
marcso discurso proferido, em 30 de 
janeiro de 1934, perante a Assembléia 
Nacional Constituinte, salients.va o no
bre deputado, agora senador e líder 
da bancada amazonense, Sr. Alvaro 
Maia: 

"Lembremo-nos, Srs. Constitu- · .· 
intes, que dormem ~li (na Ama
zônia) 179. oco. 000 de hectares de -
reservas florestais, r::cortadas por 
160. OOQ quilõmert!'OS C.~ rios na
vegáveis, entroncados a um med1-
ter:::-ãneo ba.."Tento que não se en
gata ao oceano por um estreito 
de Gibraltar, mas por m~tas bo
cas, em mus de 400 quilômetros 
de largur&. Lembremo· nos ~· 
bé:n que os povos imperialistas 
estão transformando, a péso de 
ouro cha.rcos mia.smã.ticos e de-, . . 
sertos de areia, em cantel.ra:S 
ubertosas para. trigais e poma-
res ...• , 

E' de ontem, e releva t~bém não 
olvidada, a severa z.dvertência que nos 
f~zis Euclides da Cunha, quando, t:ra· 
tando. há mais de três décadas da. as- ·· . 
similação das eircunsenções do Alto - . 
Amazonas à. ordem nacional, asseve- -.· · 

· rou que, sem umc diSpcsição firme e 



. . 

-146-
' 

: atenta do nosso amor ao Brasi.l, mais 
·. cedo ou mals tatde destacal1a-se-ia. a 
.: .A.ma.Zonia. da. com,mhã.o federa.t1~. 

~na.tu1'alm.ente, frr.o..sistlvelmente, co
. mo se despega um mundo de uma 
nebulosa. - pela expansão centrUuga 

· de seu prõprio moVimento''. 
Palavras, aquelas e estas, que não 

::J)erderam a ressonância alcançada na 
época, a.ntes receberam intei.:'a justi

. .. :fics.ção nos acontecimentos de que f o
~ . mos, depois, esp~tadores e protago

nistas, pagando um enorme· tributo de 
sangue . e de sacrüicio para nos llber

· . . tarmos, s. nós mesmos e ao mundo, 
· da so!Ilb:-a. monstruos.1 do iinperialismo 
·. nazi-fascista. Palavras, estas e aque
. · las, que merecem, ainda hoje, e cada 
. vez l:lais, meditad·as . .. 

Temos, pois, Sr .. Presidente, que a 
reabilitação, ou melhor, a redenção da 

._Amazônia. restituida à plen.i'pcsse das 
suas po_de~a.sas energias criadoras, 
para transformar-se num valor mar
cante, 'numa expressão r~al da econo- . 
mia brasileira. é um imperativo, uma 

. determinação inde<:liná.vel do nosso pa
triotismo, uma exigência imediata do 
interêsse nacional. A A.'Ilazônia. - re-

. pito - não pode nem deve· permane
-- cer abmdonada à sua própria sorte, 
. _à mercê dos ciclos climáticos de uma 
· .economia arrasadora e dispersiva, em 
a.ltibi.L~os de grandeza e miséria, co

~- mo vem acontecendo desde os áureos 
· di8.s do seu monopÓlio exclusivo ns. 
. produção da borracha. E' imprescindi-

. vel, para logo, libertá~la dos métodos 
.··rotineiros da economia destrutiva que 
· a devsstou, que ainda hoje -a cieva.sta, 
imprimindo-lhe os traços daquelas de
solador~ "pslsageDs de erosão huma
na". a que alude um dos mestres cia 

· - antropogeografia hodierna, - méto-
. dos que urge. substituídos nos princi
!)los e na prática de uma economia 
nova, com alicerces na mobillzaçã.o ra
cional de su:1.s riquezas. 

• O brado que a voz egrégia. de Al'ao.
jc Lima soltou aos quatro ventos do 

· pafs, num ll~rro de reivindicação . me
. morável em pról da. terra e do hom(:!:n 

amazônicos, é de miste,. seja · ouv11o. 
afinal, c:n tôda. a eloqüência reparl

. dÇ)ra de seu conteúdo socw e · poU:~-
eo; e de mister é que o seja. pri!l.cl-- . 

palmente ·numa hora, - ·e é a q_ue 
vivemos, - em que não mais se :ad
mite a nenhum povo, como ficou ante3 
esplanada. a mera. detenção contem
plativa e egoística. de- riquezas !n:A.
proveitadas e, assim, de!esas ao bem
comum da espécie humana.. 

""Essa terra não é inferno n~m 
pa.raíso; não é terra misterloc;:\ · 
nem paradoxal asseverou <" 
sa.udcso cientist~e pensador. é 
simplesmente uma l':erra---JA.stime-.:.
velmente fraudada e saquea.::.a. 
trma terra que at1ng1u a .deerer-1-
tuãe em plena adolescência. · o 
engenho construtivr lesou-a ~w 

. pleno periodo de juventude, tn.l· 
logrando-lhe o surto incip1en;;e 
da potêncis. geradora. Entrou em 
crise antes de perf~lta fonna.ç~o 
Decaiu a:'ntes- -de -alt;ançar. .. a __ Ol.:.'l-_ 

turidade. Envelheceu na ple!l!tude 
da mocidade. U:na terra. pre<:oc.:c • 
mente valetudinária. .... 

Justificando, com o fUlgor, a eruCU
çã.o e o civismo que lhe era.m peculia
res, uma emenda ao pro}eto da cons~ 
titulção . de 1934, emenda que fo1, uão 
se~ o veemente protesto da repres~~-

. taçãó . do E>:tremo-Norte desavisa.1&
men.te rejeitada, no objE't:1vo de or~ ..... -
n!Zar ·a União um .serviço especial de 
colonização da .Anu!.zônia, de · prefe
rência com elementos nacionais, ~s
creveu o sábio e extinto pro!ess~:.· 
Artur Ne1va êstes penedos lg,pida....·es·, 
que faço questão de transladar in e.t:
tenso p:u-a o m~u discu.""So: 

"A AmazOnin., que por · defint
ção compreende todos os ternt.(). 
·rios da bacia a.ma:zõnica, 1s~ c, 
o· Acre, o .Amazonas, o Pará e a 
região norte de . Golá.~ e Mato 
Grosso, é um dos pontos do globo 
de maior riqueza, verde.delru mu:.t
do na e."Üensã.o e na opulênct'l, 
tendo sido abandon.Rdo pelos po
deres públicos nacionais nums. in
com:preensivel dem;,nstração de 
i:lcapacidade .. 

Acossados pela sêca, os norclez
tinos, ·sobretudo, realizar:un n.:.
auelas regiões trabalho cicló~co 
que · bem merecia ·maior amp41: o 
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por ·parte dos govern.os que ~~...-
mitiram a decadência da Ama. .. 
zônia., a.berte. e revelada. eco
hômicam.ente ao mundo pela en~r
gia e espil'ito de illie1stiva. de todos 
~s brasileiros. . 
A Amazônia, olvidada pelos po

.. deres públicOs federais. viu abala.r 
tôd~ a sua· grande?..a e prospc:'l.: 
da.de até que ruiu. ficando numa 
.situação de verdadeira. insolvao1-
lid'a.de e iniciando com o Arna·zo
na.s piU"a o Brasil a série de Es-

- ta dos mortos. 
Não é justo que tão vasto cam

po de possibilidade~ seja· ab~
ã.onad.o pela União. quando out:os 
povos para ali cond,;zeru ca.pi-~is 
e 5\\ditos. como ocone cem os ~.)C
nemérltos serviços organiZados 
pela Emprêsa Ford e com os tr-t
balhos iniciados pelos japoneses. 

E' tão granee a importância da 
Amaiônia. que uma missão cieri
tifica. norte· s.mertcana, sàb1amen
te dirlgtda. por Hamilton Rtce, 
trabalhou vários anos estudando
a. sob todos os aspectos econô"t\':
cos e científicos e pesqUizan1o 
exaustivamente tôda~ as posstbl
'lidades de tão rica zona, faze!l:io 
o levantamen.to de vastas regtõP.S 

· por intermédio de h1droa.vióes. 
Há. me:::1.os de trinta anos, os Es

tados · que formam a Am.azô:c.i.a. 
eonseguil'am desenvolver-se de tal 
fol'n!a que o valor de sua exo~;~:-
tação quase igualou ao resto de 
todo o pais. Por falta de orga
nização e de preVidência, com~· 
çara:n a. · dec&ir até chegarem :~.o 
estado de abandono em que j1s . 
um dos ~eus Estados como se nã. 'l • pertencesse à própna !7nlã.o, .~u~ 
tem o dever elementar de acud1· 
los 'de modo mais eficiente • . 

James Bryce, o e~nente autor 
do "'~The Am.ertean Cam.m':':\.
wealth" e ~ South América, Ol>
servations and Im?ressions". so 
visitar a região· amazonense, e.s
cre'Veu, neste ~timo, em 1914) es
pantado eom as flllensas nqu~~ 
que ali se concentravam e retn
rindo-se aos brasileiros, a.o mes
mo tempo 'que evocava os ya.n-

kees ~ "que prodigios podetie. 'tet\
lizar a energia da: gente oorte 
americana. nestas pa:ra.geru$ tão 

· opulentas", a!l.nnaçào esta vin
da, mais de um século depois, para 
confirmar o preceito de Humbal·U, 
ao profetlZar que, cedo ou tarde. 
a c1vi11zs.ção do globo deveria 6on
centrar-se ~. 

Alguem. af!rmou que a pot~n
cia de primelra oraem que se a!).)
derasse da Ma.ndchUr1a, COln ze ... 
!ativa facilidade se manteria nP.4; · 
sa situação durante !luzentes a:tos. 
Nã-o é exagero aftm:.ar que ~Una 
potência de segunda ou tere~\ ia 
ordem, com espll'lto de organi'!d.
ção, talvez se elevasse à prime!- · · 
ra categoria. caso dispusesse ô.e 
uma das regiões mais ricas tle · 
tcdo o Universo. 

Torna-se necessário que o GJ ~ 
vêmo cogite da elaboração c:le um 
projeto de grande~ porporções. 
para .ser executa.dc em· Inu1ti~iS 
anos com persistência .c com o 
mesmo espiri.to no:rteador, pc.t• 
curand.o de certa forma c:lil'1gir a 
economta daquelas paragens. • . 

O qÚe, de feito, reclama a Alns!:~- · 
nia, Sr. Presidente, na hora elll. que 
uma nova. era. parece se abrir aos des
tinos da nacionalidade, Iiâo é um fa. .. 
vor, um priVilégio, um gesto munifi
cente ou magnânimo dos poderes fe
derais. 

O Sr. Agostinho Monteir-o - Vossa 
Ex.4 pode afirmar que é uma resti
tuição, na. exp:ressão com:plet.).. da pa .. 
lavra . . 

O SR. LEOPOWO PERES - E' 
lücll.scutiv.el. Uma verdadeira restitui
ção. 

O Sr. Agostinho Monteiro - Em 
1912 contl'1bu.imos coru 50% no o-:-ça ... 
n:ze-.ato ds. República. ""' 

O SR. LEOPOLDO PERES - Exa
ts.mentc. Há êsses dados em meu d15... . 

· curso, e o depoimento de V. Ex.• é 
cio~ mais· autoriZados no asunto. 

O Sr. · Severiano Nunes - V: Ex.• 
dê licença. A região não só foi vUl• 

· pendiada, como retalhada. criminosa- · 
mente. 
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O SR. LEOPOLDO ~ES - O 
que reclama a Ama.zOnia--d1Zia. eu- é 
um direito, o liquido e insequest~.vel 

. direito de uma região espolia.~a. a. 
cujos · apelos ~ têm mostrado, de co

.. mum, indiferentes os responsáveis J)':lo 
gcvêrno da Nação. · · 

O Sr. Alvaro Adolfo - E' o direiw 
da Amazônia de .:.ubsistir e concorrer 
para o engrandecimento do Brasil. 

O SR. LEOPOLDO P~RES - De 
pleno acôrdo. 

. E' o direito, - insisto - líclimo e 
mquestionável, das .populações brasilei
ras que tudo consagraram, nos ásperos 
confins noroestinos, à inviolabilidade 
territorial, à soberania e à prOSJierl
dade di Pátria, e nunca recolheram 
o justo prêmi() a êsse esfôrço fecundo. 
O direito de uma regiã-o que jamais 
pesou nos orçamentos ... da República · 
antes para os cofres da União contri
buiu com avultadas somas, ooruo a 
sEguir provarei, .!oopera;ndo eficazmen
te no engrandecimento coletivo. 

Ainda há pouco, relatando desta L'"'i
buna a ação :los poderes centrais, ~ 
pondo implicitamente em, destaque a 
obra do Sr.. Getúlio Vargas na salva
ção do nordeste, mostra v a ·o nobre 
·deputs.do cearense, Sr. Paulo Sarasate, 
que, de 1909 a 194~. gastou a União 

. na.da menos de 1 bllião' e 395 milhões 
de . cruzeiros no combate ao :!la.gelo 
das secas e assistência às populações 

.fustigadas pela estiagem. 
O Sr. Agostinho Montdro - No 

plano ferroviário .tora.m gastos 300 mi
lhões de cruzeiros. Isso, aliás, náo 1m
porta em censma; pelo controrio, é 
de se louvar. 

O SR. LEOPOLDO Plm.ES - E' 
o que vou dizer. 
. E nada mais jus1N, na.cla ma!s bene-

. mérit<í, do que essa inversão dos di
nheiros federais no solucionamento de 
um problema que é, também, cumo 
êsse do Nordeste, bradantemente;- me
dularmente nacional. 

O Sr. Fernandes Távora - O que 
se :fêz até hoje em beneficio do Ex
tremo Norte, !oi deixar, criminosa-

. mente, na ms.ior misérta, os ·con
quistadores do d~rto . veide, as · 
àcrea.nos que lá morreram e ainds 

estão morrendo, porque ninguém . se 
condoeu da sorte dêles. 

Em 1934, pr-eveni ao govêrno quan
tc a êsse abandono, que havia de 
despovoar as nossas fronteiras se- : 
tentrionais. O govêrno não se in
comodou. Agora, com a , guerra, 
procurou-se fazer a fantasia. do sa
neam-ento da Amazônia, coisa mais 
ridícula que.vum govêrno poderia. pre
tender. 

O S7 • Hugo . Car.n.~ro Neste 
ponto, não apoiado • 
. O SR. LEOPOL!.)O PERES -
Anoto .o apart-e do nobre Deputado, 
Sr. Fe..~des Távora, cuja opinião 
é muitO r.espeitável, embora não pos
sa. concordar inteiramente com c 
conceito . emitido, ·notadamente na 
sua última parte. 

O Sr:-Hu~-C.ar..~ro - O senhor 
F·emandes Ta v ora, quãií..ãô- se-·-· refere----
ao Acre, fala de coração, porque o 
Acre o tem entre os séus melhores 
amigos, desde quando S. Ex. a per- _ 
coneu o Territ61'1o, e, como médico 
dos mais abalisados, prestou àquela. 
população assinalados serviços: Dai 
a maior · gratidão e ad.miração que 
todos lhe devemos. Isto não faz en
tretanto com ~ue eu, um dos seus . 
m a 1 o r e s a.dmi~ores, esteja de 
acôrdo com S. Ex. a ao considerar 
ridiculo o pllmo de saneamento· da 
Amazônia esboçado a.o tempo ela di
tadura.. Era um gra.nde programa 
que não · teve executo=es, mas justiça 
se faça aos se!lS idealizadore~. (lUe 
nutriram. pelo menos. a.s melhores 
intenções para com a. AmaZônia. 
. . O Sr. Fernandes Távora - Quem 
!ala em sane31! r. Amz.zônia não a 
conhece. ·' .. 

O SR. LEOPOLDO PERES -
De um modo absoluto, é claro. Por 
isso mesmo, acabei de diZer que o 
problema da Amazônia deve ser re-

. solvido grada.ti:va e racionalmente, e 
por etapas, como se impõe. 

o Sr. Pereira da Silva. - . A ver
d-ade é que alguma coisa. de provei
toso, de útil e de perfeito mesmo, 
jâ se tell! feito ria Amazônia., com 
·OS melhores resultados . 

o .· SR. LEOPOLDO P2RES -
. v, Ex. a certamente se refere ao que 
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se tam feito, ou tentado fazer, pela 
Ama:zônia, de alguns · anos a esta 
parte. Chegarei lá.. Mas , n-o con-
junto da obra r,e9ublicana, pergunto: 
Que se fêz, Sr. President~. - que 
5e fêZ, de permanente e rad. para 
socorrer as p'opulaÇõ~ do Enremo
Norte, ciiz1tnad.as pelas _endemias, 
a.cossad-e.s pel2i inundações, subnu
tridas, d~samparadss do poder pú..: 
bllco. na ·luta co:1tra os elementos 
pl'i!nitivos, · a inóspita . agrçs5ividade 
cia selva amazônica.? , 

o Sr. Agostinho Monteiro - Mi
nhs impressão é que se tom.ou o 
ap&-te do Sr. Fernandes Távora 
como de oposição, e não é. Trate.-

. se de. um depoimento Sincero, leal 
e incontestável. 

O SR. LEOPOLDO P~R.ES 
Devo esclarecer que apreendi perfei
tamente o sentido do aparte de sUa· 
Excelência; apenas, sob cartos as
pectos, não estou de acôrdo com a opi
nião emitida. 

O Sr. Alvar7i Adolfo - A Irul.rg~m 
do a.pa.rte do ilust.re representante do -
Ceará, sôbre a possibilidade do sa
neamento da ·Amazônia., quero apon- , 
ta:r o exemplo da Madeira-Mamoré 
e da CJompanh1a Ford d\> Bra
.síl. 

O Sr. Fernc.ndes Tavora - A M:Í
deira-Mamoré. é, realm.ent2, uma 
grande obra, mas do brsço nordestino, 
que nenhum outro foi capaz de con
seguir.. Lã, entretanto, j~em ·mais de 
8 a 10 mil filhos do Nordeste e a Ma
deim-Mamoré· não está saneada . Só 
Pôrto Velho conseguiu isso. 

. O SR. LEOPOLDO PERES - Que 
se· fêz~ n& verdade. para. assistir a. 
essa.s popUlações e."ttremo-nortinas, 

. vivendo, tôdas elas, · cotll abnegação 
e estoicismo, ao sabor dos caprichos 
de UlXlS. fortuna 1n~erts.. compassada. 
entre surtos de fartura e boru-.nça, e 
longos, negros, cal&mitosos anos de 
erise, aclversidade e provação? 

O Sr. Da.rio Cardoso - O queg5e tem 
reito em favor dessa. gente é taxá-la 
de preguiçosa · e indolente .. 

O SR. LEOPOLDO P1:RES 
Com fiagra.nte, clamorosa injustiça 
!'rosseguindo, Sr. Presidente, que se 

fêz, de .positivo e duradouro, para- · 
civilizar a. . Amazônia ou trazê-Ia.. so
cial e ecónõnticamente, ao âmbito da·.· 
civilização brasileira? Em sã consci
ência, nada: ou quase nada. E, benr 
ao mvfs, tudo se há. e~gido ~ 
fôrças econômicas • . ao trabalho e à 
energia da terra e do homem da. hin-
terlâ.ndia. · 

Haja vista o caso do Acre. A rei
vindicação do Acre ao invasor boli
viano, sancionada pelo Tratado de Pe
trópolis. graças ao gênio de Rio· 
Branco, custou à União 20 znilhões de·. 
esterlinos, ou sejam 32 mil contos de 
nossa. moeda, ao câmbio da época. Mas
êsse compromisso foi atendido com 
os recursos arlundos da produção do
Território, o qual, só de 1904 a. .1909, 
rendeu aos cofres federais 58 mil con
tos, dando saldo bastante para a cans- . 
trução da. estrada de ferro Madeira.
Mamoré, obrigação que também :1os 
fôra imposta naquele instrumento di
plomáti<:o. · 

1:: certo que, em 1911, quando se es
boçava, já, em sinais ameaçadores. o 
coiápso da borracha sllvestre, moti
vada pela transplantação dns nossas 
héveas às possessões britânicas e ho
landeSas do Oriente, ·deliberou o go
vêrno da União levantar e executar 
um plano de defesa das gomas bra
sileiras e, simul!.âneamente, de apa
relilamento econômico da Amazônia.. 

Foi pa.l'a êsse fim convocado um 
congresso de· técnicos, que se reuniu 
no rua de Janeiro. E em 14 de se
tembro daquele ano, encaminhava o 
Chefe da ·Nação ao Congresso Na
cianal o anteprojeto que, à. vista. das 
conclusões adotadas, . se· elaborara. 
Lembrou. S. Ex.•. na respectiva exPOsi
ção de motivos, s. necessidade de pro
teger-se a. indústria da borracha., a 
qual por si s6 concorria em cêrca de 
39% DO valor total dss exportações 
do pafs, - "dela vivendo, diretamente 
ou indlreJamente - acentuava o pri
meiro. Ill2.gistrado, - uma parte con
siderável, talvez nunca l.nterior a 
4. GOO . ooo. ela popttlaçáo dos Estados d{; 
Norte". 

Na realidade, desde 1905 até à data 
da referida mensagem presidencial, a · 
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borracha ocupou o segundo lugar na 
pauta de nossa exportação, logo após 
o café. E a.qui temos, como subsidio 

-esclarecedor, o ln!orme que nesse par
ticular nos oferece o Sr. Firmo Dutra., 
um dos nossos homens de maior au
toridade no assunto, falando, em março 
de 1940, no Instituto de· Estudos Bra
sileiros: 

"Para que todos tenham a. im
pressão patriótica do que .!á re
presentou a. borracha na. vida. do 
Brasil, - declarou o ilustre eco
nomista., há pouco e em boa hora 
-chamado à presidência do Banco 
de Crédito da Borracha. ·- vale 
assinalar que, no · qüinquênio de 
1906-19!.0, era. o segundo . produto 
de exportação do pa.ís. Nesse -es
paço de tempo o café produziu 
2.159. 802:000$000 e a borracha, 

... :~ 1.295. 058.000$000. Entre os anos 
de 1853 e 1912, a União tirou da. 
A m a. z ô n i a. um saldo de 
749.G00:000$000, se cotnpara.rDlos 
as despesas e a receita da' 
-regW.o em ta.l lá.pso de tem
po. N às anos de 1911 a 1912, os 
os últimos · da riquezà- ·e do apo
geu da região hoje esquecida e em 
franco sofrimento, concorreu para 
o sa.Ido da balança comercial do 
Brasil com as somas respectiva
mente de 141 mil contos e ·164 
mil contos, que correspondiam, en
tão a 82 ~ contos e 97 ~ con
tos ouro. Num caso, cinco milhões 
de. libras e noutro, :na1s de seis 
milhões: o total de tôda. a nossa 
balança o a.no passado ... " <O at.õ
tor reportava-se - ao exercicio !i
: nanceiro de 1939) • 

EmDreendendo a defesa da bOrracha, 
não era, pó1s, apenas a economia da 
Ama7 .õ:nia, isto é, a. econom1a. de uma 
determinad.a região do pais, que ten
tava. o govêmo da União. embora de
masiado tarde, a.I!lp:Lrar. Era.. como 
decorre· do argumento irretr~gável dos 
números citad03, a próprta. economia 
nacional num dos seus elementos bási
cos, num dos seus fundamentos, que 
lnipo:tsva defender. E d.al o lnterês
se que a materia. despertou no seio do 
Congresso, sendo o projeto aprovado, 

sem maior tardança, n& Câmara e no 
Senado, !)ara a.!inal erigir-se em lei, 
a lei n. o 2. 543A. de 5 de janeiro de 
1,912. o 

Não vem ao caso indagar, nesta 
oportunidade, quais os resultados obti· 
dos na precária., porque efêmera.. exe
cução do Serviço, nem quais os mo
tivos, .de ordem pública., segundo uns, 
ou de caráter politico-pa.rtidârio, ;;e
gundo outros, que 'lhe..terla.m imped.ldo 
o i)ros5eguilnento, di.Gtêtminã.ildo-lhe 
afinal o inêxito. Não ocorre também 
discutir se procedentes as críticas que 
se lhe c:lh1girani. 

Mas, o que se· não pode contestar 
é · que, implicando medidas que iam, 
desde o incremento à prodJição da se
rL"lga e ao plantio sistemá.tlco das hé
ve:Ls,-s-té-a.o .j)_eneficiamento das go
mas e à fundaçãÕ -dê refinartas e fâ-·
brlcas de arte!s.tos, à. animação e ao 
aparelhamento dos transportes, à as
sistência sanitária inclusive, aos iml-

-gra.ntes nacionais ou estrangeiros. bem . 
come> aos tra;balhadores já estabeleel
dos no Vale, à redução dos ônus trt
'butá.-""ios e à propaganda cUltural da. 
produção brasileira - encerrava a 
mencionada lei um conjunto de proV'l· · 
dên.cia.s que, se de fato executfda.S. com 
espirito de continuidade e patriotis
mo, teriam de certo rasgado novos . ho
rizontes à economia. e à grandeza. do 
Brasil setentrional. · 

o Sr. Firmo Dutra afiança. que .. -o 
pla.ho era gigantesco e mesmo de li
nhas fortes e seguras", e sua execução, 
cujo fracasso foi -um dess.stre para a. · 
Amazônia, "'teria salvo a borracha e 
mantido a Vida daquela imensa cir
cunscrição do Brasil". E um ot:~tro 
a.balisa.do conhecedor do assunto. o Sr. 
Raimundo Pereira Brasil, proclamou, 
em co:úerência no Clube de Engenha
ria, que o mencionado plano represen· 
tava· "o arcabouço de cimento arma
do do grande edificio do aparelhamen .. 
to econômico, que ~ indlspensá.vel à 
vida e ao progressO dcs Estados Bra
sileiro~ situados no ve.le do AmaZo-
nas••. / 

O ST. AZ"aro Adolfo - SObre a. con
tribuição do produto, na. balança dd 
contas do pais, como regulador do 
câmbio até 1912, mais ou menos, o que 
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se· observa., pelas estatfstica.s da pro
dução brasileira exportável e da mar
.clia. do nosso .câ.Inbio, é que esta obede
a à curva descendente do preço da. 
borra.cha. 

O SR. LEOPOLDO PERES - Obrl
. gado ao aparte de V. EX.., Mas a ver
dade é que; talvez por fôrça de Uinas 
tantas e misteriosas cirCunstâncias li

. gacta.s ao destino adverso da .Amazô
nia, tudo se malogrou. As verbas ne
cessárias ao Serviço de Oefesa da Bar

. racha foram negadas e êste, subse-
qüentemente. extinto, perdendo~se 
.quanto se lograra realizar e quanto 
des-Pend~ o govêr.no ein apenas 17 
meses e 18 dias d.e at1Vidacle daquele 
organismo de contrôle e fomento à. 
produção gomifera brasUeira 1 

Volvem, porém, os anos, Sr. Pre
sidente. Os milagres da. natureza 
s.ma.zôni.ea. continuam a openr-se. O 
.diagrama das cotações da borracha 
acusa., a · espaços, altas ·ánimadoras. 
Uma tentativa. de valorização artificial, 
pela retenção dos estoques, em 1921, 
zeC:Iunda inefiCás. Mas os prêços · da 
castanha, do óleo de pau~rosa. ou li-. 
.nalol, e de outras espécies florestaiS 

· · de valor ecanômico, reajustam os des
mveis oca.stonados pela depreci9.Ção da 
:goma.-elástica. . Rumam os braço.) 
para uma. lavoura. uma. crla;ão. wna. 
:in~úStria incipientes mas promisso-

. ras. Inicia-se o plantio da juta india
na. com resultados ac::lma de tõdas as 
espeetativas. A partir de 1934, a. se
xinga. desmoraliZada por completo 
-como fator ponderável de exportação. 
entra não o~tante a experimentar 
lenta ms.s sensível melhoria. de co
tações. ~ uma reação de salide, que 
se prolonga. até hoje, em busca do al-
mejado eqU1liDr1o. • 

O Sr. Da.rlo Cardoso - Um dos 
grandes males do Brasil é exatamente 
a!alt~ de continuidade administra
tiva. 

O SR. LEOPOLDO PERES - A 
talt?- do espirlto de continuidade, pre
cisamente. 

Ezn 19~0. visitando o Extremo-Norte, 
tem o Sr. Getúlio Gargas ensejo cie 
traça.r em vários discursos, princlps.l
mente no "Discurso· do Rio Amazo-

nas", que 13roferlu em Manaus & 1'l 
de outuoro dáquele ano, as linhas g-e
rais de um novo planó de reel'g1.11men
to da. Amazônia, na. qual com S.Cêrto 
vislumbrava "o vale da. promissão da .. 
vida. de Brasil de amanhã.''. Nessa 
!a.mosa. ora.çã.o, em que te nos de pa-r a. 
uma sinópse das condições geo-econ.O
nlicas e sociais do vale amazônico, re
conhecia o preclaro compat.!ieio um 
dever àe brasilldade e.zn promover-se 
o ingresso da Ama.zônia. no corpo eco
nômícó da. Nação, ucomo fator de pros- ' 
perida.de e energia criadora". E afir
mava: "0 Amazonas, sob o-impulso fe
cundo da nesse. vontade e do nosso tra.
balho, Q.eíxará. d.e ser, at:l.nal, um sim
ples capítulo da história da terra e, 
equiparado aos outros grandes tios, to-r
nar-se-á Ull'l capitulo da hiStória da 
civilização". 

O Sr. Joã:o .Botelho - Justa
mente porisso,. na época em que a 
.Amazônia começava a acenar par!l. ó 
mundo com um progresso nunca visto, 
é que foi procurada por cientistas do 
tomo de Saint-H:ilaire, do casal Cou
dreau, de Von Martius, de Goeldi e 
outros ._que, trabalhando na Amazônia, 
sentindo de perto suas possibilidades, 
publicaram obras notáveis que ainda. 
e-l'tão nas arquivos, enchendo-traçados 
qt,te não foram obedecidos e cumpn-

. · dos, e dando idéias que não foram 
e~ecutadas. 

O SR.. LEOPOLDO P:tRES 
De fato. Srs. ConstitUintes. com espí
rito de justiça, sereno e desapaixon'l~· 
do, não se poderá negar que, n~ssas 
idéias e nas iniciativas que se lhes se
guiram, inaugurava o Sr. Getü~o 
Vargas uma. verdadeira poliU~ ;le 
reestruturação e soerguimento econõ
lnico da hlnterlànclia. 

o Sr. Agostinho Monteiro - Pcç~ 
desculpas a V . Ex.:r., lXl3S não con
cordo. 

O SR. LEOPOLDO PERES 
Respeito o ponto de Vista pessoal de 
v. Ex.a.. 

o sr: Severta.no Nu.nes- Em nome 
do meu Estacio, cllscordo. neste. ponto, 
do brilhs.nte discurso de V. Ex. a. . 
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O SR. LEOPOLDO P~ES 
E' o meu ponto de vista e o de nossa. 
representação nesta Casa. 

o Sr. Agostinho Monteiro - E que 
eu também respeito, em homena~elli 
3 v. Ex.u.. 

o SR. LEOPOLDO PJ::RES 
Mas eu diZ! a, Sr. Presidente. que 
êsse programa, que · se planejara em 
tê~mos de paz, houve de apresentar-se, 
p.ara execução imediata e, de tô..ia 
evidência, improvisada e 1acunos2., 
nos determinismos impostergáveis da. 
economia de guerra. 

O Sr. Alvaro Maia - Muito be;:n. 
TivemO$ que travar a batalha. da pro
dução, tão importante, para a vitória, 
como a~ que se feriam: nos campos de 
gllerra. : 

O SR. LEOPOLDO P~RES 
Já a êsse tempo, de feito, .a gue~a 
deflagrada na Europa ameaçava irra
diar-se ao, nosso hemisfério. E ;1ão 
t.uãaria que a traição ignominiosa de · 
Pearl Erarbor, ati.rigindo em cheio o 
sentimento de solidariedade america
na, impusesse a tôdas as Américas 
uma. atitude comiun de defesa àS u
berdadés estranguladas pelo nazi-!a3-
cismo. Mais do que nunca., exibe, en
tão, a borracha, a s·ua importância. 
como matéria prima estratégica, como 
í~tor substancial e insup:rlvel na equa-

. ção da vitória. En:lpolgadas pelos ja
poneses as culturas da. Malásia. e Cei
lã.o,. voltam-se as a.tençóP.s pressuro
sas para. os seringais deSertos da 
Amazonia. E repete-se. desta. vez, em 
contingências bem diversas e dratnâ
ticas, o periplo das nossas héveas. Era. 
a batalha da borracha., a. batalha in
cruenta da. produção, como cU.ss2 o no
bre &>-na.dor Alvaro . Maia, p'!la sorte 
da libe:-da-de no mundo. 

Os acOrdos de Washington, firmados 
em 1N.2, pela m!ssão Souza Costa. ha
viam pre\·isto a a.quisiç!io pelo govér
no no:-te-aineticano ci·~ tódo o exce
dent\! cie nossa p:-oduçio, face ao 
consumo ru1c1ona1, numa. base a prin
cípio de US. $0.~9 a libra pêso, base 
~oster.orment! elev~da para US. S0.4S 
sõbre a oo:-racha de melhor que.lidade, 
com 615 :-·:spect.!vas dí!erenç:l.S em re-

laçâc aos tipos inferiores. 'BSse tabe
l:ux:.e!lto !oi ainda m,odificado, pa~

. maior, no segundo ajuste suplementar 
de ·1944, mediante representação fun-

' dament3.da das Asso~iações Co:riercitlis
do A.."'nazonas -e do Pará e da Associa
ção dos Seringallitas c!o Amazonas, 
em memorial d:rigido à Comissão de
Contrõle . dos aludidos Acõrdos. 

O Sr. Valdemar Pecirosa. - Traba-
lho de valor, 'bas~ado na e..-.cperlência. 
e na observação dàs:-mos:--· · 

O SR. LEOPOLDO P~R-ES- Em. 
definitiva, o preço bisico estipulado 
em USS045 - moeda am·~ricana <apro
~madamente Cr$ 14,00 por quilo em.: 
moeda brasileira) - por libra. pêso de
bo!'!acha .. Acre -fina -lavada", foi 
~ido do prêmio de 33 1/3% iies
t:nadÕ·ã-Cõmp-ensar--Qs .. produto.t:~~~ 
aumento do custo da produção em 
virtude do encar..:c!mento do C;Jsto da 
vi~a. - e passou, portanto, - a!2uêle
preço bisi-co - a ser o equivalente· 
de US $0,60 por libra. pêso, ou sejamr 
crs 1a.oo, em dinheiro nosso. 

Fixadas, dassarte, ·em cifras· alen
bdoras, os preços da ~-~hevea. brasilien
sis". repovoam-se os êrmos amazôni
cos na colheita do late.-.c, a.bandonan-· 
do-se mais unta vez, atropeladamente. 
tôdas as outras formas de trabalho, 
de rendimento econômico. Organiza..: 
çées amer~canas e brasileiras. otr 
iá.nque-brasileiras, abastecem os serin
g!lis, conduz~m os trabalhadores e
lbcs dispensan:: assistência médico-sa
nitária, constróem acampame.atosr 
abrem estradas.· intensi!icam a n9.v·:::
ga.ção' fluvial e aérea.. Para o firum
ciamento da produção, ci'U-se um ór
gno especial. o Banco de Créd:to :Ia.. 
Bo'!'TB.Ch~, cujo benéfico influ.<to. em-
bora e.s restrições que lhe têm st1o
feltas. não htl em absoluto contt~star. 
"A criação do Banco de Crédito \190 
Borracha - pôde escrever o Sr. Va
lentim Bouças - se .e~prime. do ponto
de \"ista. econOm1co e histórico da. 
Amazonia, como um passo tão impo:-
ta!lte quanto o da sua. navegação a. 
motor, 1naugu:-ada por Mau!, em 
1852, e do seu franqueio ao trUego· 
interno.c~onal, em 1867.'' 
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Era, enrun, o r~urto e, na agonia
da.. esperança das populações· -extremo
nortinas, o ressurgimento, a resurrei
çâo õ.a Amazonia.. Mas, como sempre 
acontece no. destino _vário da plá.nície, . 
.foi Um instante apenas de euf-or!a, de 
fortuna e df esplendor. 

Vencida a' guerra, vitoriosas as Na.
.ções Unidas, não tardarão, britã.nicos 
e holandeses. e:n rest~urar e remob1-

·112ar os "seus seringais do Oriente. As 
·borrachas de plantação,. produzidas a 
baixo custo, retomarão a primazia no 
mercado aihericano, no mercado mun
dial. Por out:J-.o la.d.o. desfeita. como 
enganadora miragem. "a m1St1ca. di. 
superiorida.ue qualitativa da. borracha. 
sllvestre", o mito da sua indispensabi
lidade ao menos ntu:na. cota parte nos 
a-rtefatos de goma-elástica, não pode 
haver a menor dúvida quanto ao êxi
to iudcstr.al da borra.cha sintét:ca, já. 
utilizada pelas fábricas brasileiras no 
.Pe~iodo da gu-~rra. Os técuicos norte
americanos consideram-na, com razão 

· uma. conquista definitiva. que as ne~ 
cessid.ades da l~ta aperfeiçoaram e 
consolidaram. Já em 1943 Ce não disw 
.ponho de dados nia.~s recentes) a fa
brics.ção d~ pn~umá.ticos com essa 
maté:.-ia prima <o elastômero) atingiu 
a casa de 5 milhões de unidades. 

Ora, os Acôrdos de Washington ex
piram em julho de 1947, do ano Vin
douro. O que iinporta dizer que a 
borracbs brasileira vai, qe novo, cair 
a preços infimos de cotação. . Por vi3. 
de cons-~qüênc:a, a produção entrará 
em colapso, descerá a f>.úmeros inSig
niticativos, v..sto como; segundo a. 
obse.-v.ação dos fatos, comprovada nas 
estatfsticas, a relação preço-produção 
é uma. constante invariável na. econc
mia das nossas héveas. 
. O Sr. Agostinho Monteiro - Foi o 
mator desservlço prestado à Amazorua 
pelo Sr. Getúlio Vargas. 

O SR. LEOPOLDO ~ES - Ain
da na opin!ão de V. Ex. a. com à qual, 
in!eli.zmente, não podemos concordar. 

Prosslgo, Sr. Presidente. 
Uma nova crise econõmico-finan

. ceira dêsse modo se prenuncia, ge
rando justas· e profundas ap:eensões 
à Amazônia e aó seu povo. 

Mas. será q_ue, ainda uma vez In
correremos no érro, senão no crlai.e. 
de deixar fique a maravilhosa reg!ão, 
reserva imensa àa economia brasileira, 
centro porventura da civilização con
tinental do futuro, releg-ada à sua 
próp=ia. sorte? Merecerá a Amazônia 
uma vez aincla, êsse gesto de clamo~ 
rosa indiferença, quando, agora meo:;mo, 
acaba:n as suas populações, sofredoras 
e heróicas, de contribuir, decisivamen
te, numa das frentes de batalha da 
luta contra a miseranda tirania hi .. 
tlerista, para a grande Vitória cow 
mum? 

Eis o que, de â.nlmo isento, .o.áo 
acreditamos. Estamos, pelo contrario - , ' em que nao perderá o govêrno da ?e-
pública a ocasi~o que se lhe al)resenta 
de prosseguir na ingentíssima tarefa 
da recuperação econômica, da valori
zação nacional da Aina.zônlz.. Candi
dato à suprema mat;istratura, c ~e
neral Eurico Gaspar Dutra externou • 
e~ expressivas mensagem~ 'ls pop1.4la
çoes do Extremo-Norte, o elevado 
propósito de atacar, com desassomb!'o 
e energia, o solucionamento dos seus 
problemas. E não há por que du
vidar da auster~ palavra do inclito 
solda,do, cuja presença à frente do go
vêrno ~ uma garan-tia de trabalho C. e 
ordem, de Sinceridade patrióUca. Con
fiemos, pois. no Chefe da Na~o! 
_ O Sr. Dolo~ de Andrade - Não se
ria. oportuno · que a Assembléia, por 
to~os os seus membros, fizesse um . 
apelo ao Govêrno, nesse sentido? 

: O SR. LEOPOLDO . PERES - O 
a.pêlo já foi feito e as providências 
estão em andamento, como verá, àen.· 
tro e m,pouco, V. Ex.a, ao longo 
meu discurso. . 

O Sr. .Agostinho Oliveira -- "\"V. 
EE>t.:t devis.m advogar a. industrializa .. 
ção da A.Inazonia, para não haver tl 
limitação que tCxíste na proc;ução. 

O Sr. Lameira Bitencoun - Essa 
questão ~a ind,.lStrialização da. Ama
zônia, com respeito à borracha, !oi tt-a
tada. por tôdas as bancad~. em reu
~t.o da Borracha- Portanto, o aparte 
nião promovida · Pe-lo Banco de Cré ... 
do nobre Deputado comunista vetn ao 
encontro de idéias que já toran1 
objeto de nossas cogitações. 
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O SR. LEOPOLDO PERES - Peço 
s.e>s nobres colegas que aguardem o 
desenrolar do meu discurso, po:-que 
dêle constam tnro~ções concretas 
sObre o assunto. 

O SR . . 'PRESIDENTE - Atenção! 
Lembro ao nobre · orador estar findo 
seu tempo. 

O SR. LEOPOLDO PSRES- Vou 
conclUir, Sr .. Presidente. 

1:: sabido, de resto, que o parque in
dustrial do Brasil, absürve, já., qussi 
metade da n-ossa produção gomifera. 
Demonstra-o. em algarismos insofis
máveis, o Dr. Ladári'o de Carvalho, do 
Instituto Brasil~!ro de Tecnologia. As 
eshtisticas organizadas pelo conswna.
do técnic-o acusam, de ano para ano, 
os índi-ces crescentes do consumo in
terno dc:.s gomas brasileiras, tantÕ no 
·que se refere aos artets.tos de borracha. 
em geral como, em particular, no que 
toca ao fabri-co e à exportação de p::neu-
máticos. · 

As !â'bricas de artefatos de borracha, 
que · n!o passavam de 48 antes da 
guerra <1938) , eram já 137, em 1944. 
Paralelamente, elevava-se o consumo 
inte:::-no da borracha, de 3.092 tonela.
das em 1933, acima de 10.000 tonela
das em 194.4, no ritmo ascencions.l que 
assim se demo:1stra: · 

1939 - 3. 092 toneladas. 
·19~.0 - 4.905 toneladas. 
1941 'Z. 992 toneladas. 
1942 8. '?24 toneladas. 
19~ 16 . 525 toneJ.a.da.s. 
194;4 - 10.423 toneladas. 

Ainda IÍ.aqut!le a.no de 1939, fabrl
cá.vamcs 100.000 pneumáticos e .•.• 
!l2.000 câmaras de a.r, no valor a.:pro
xima.do de Cr$ 30.000.000,00, subindo 
êsse núme.ro,· em 1944, para 490.594 

. e · 347.813 unidades, respectivamente, 
no valor total de Cr$ 357.5S2.s'7a,oo. 

No que tan3'e à e."tPOrtação de ax
te!a.tos de bc·rracha. em . geral, não 
ia. além de Cr$ 1.629.4.12,00 o .seu 
valor · aproximado em 1949, para; em 
1944, !.olca.nça.r a soma. de Cr$ • .•.. 
55.857.174,00. Nesse mesmo anõ de 
194<:, exportamos pneumáticos . no va.
lor rsempre a.proxima.do) · de Cr$ ••• . 

148.995,00, · citra que montou a. Cr$ · 
150.4:36.379.00. em ·1944. · 

Em 1945, . consoante dados também 
coligidos pelo chefe da ~ção Téc_. 
nica da Comissão de · ContrOle do, 
Acõrtlos de Washington, o consume 
interno de todos os nossos tipos de 
borracha atingiu nada. · menos de 
12.529 toneladas brutas. · E agora., 
em 1946. clle~o a produção a 
32. ooo toneladas, a.bS'õrVerà.-· a indús
t:-ia brasileira 12.000 toneladas r.êso
s~o. ou· sejam, 15 mil toneladas bru-
tas. -

O Sr. W ctldema.r Pedrosct - Os a.l·. 
·garismos não podem ser mais expres ... 
si vos. 

Q _SR. LEOPOLDO PERES- Sem 
dúvidã:--·E-·quanto ···aos--mercados dos 
países vizinhos, só a Argentina tem cã--... 
pac!dade para adquirir "uma. vez 'e 
meia'• a. nossa. produção, consoante 
·informou, na sua pré...falada. confe
rência do Instituto de Estudos Bra.s1 ... 
leiros, em 1940, · o Sr. Firmo Dutra, in ... 
formando e.inda, em declarações re-

·. centes, na "m-esa. redonda." convócada. 
· o mês passa;do, pela · presidêncta. . do 
Banco da. Borra.cha., sObre questões do 
interêsse ams:zt>nico, que o consumo Ge 
goma-elástiea naquele pais é. sõ
mente para pneumá.ticos, maior de 
8 mll tonela.da.s e talvez se eleve a 
lO ni.il, pa.ra t~os · os artefatos, pois 
que· ali existem nada menos de 56 
fábricas. E, no entanto. por displi-

·. cência. nossa, mandaDl QS argentinos 
co111prar borra~ha. no Oriente • . . 

Donde se conclui Sr. Presidente, que 
não serão necess§.rios maiores sacriff- . 
cios à Nação para, com os seus recursos 
internos e a cooperação norte e sul
americana, dar està.bllldad~ e desenvol
vimento inienslvos à 1ndustria.ilzg,ção 
das nossas gomas. libertando-se a 
Amazônia da poderosa. insuperável 
concorrê:c.eia do produtor alienígena 
e, conseqüen-temente, do pesadelo cí
clico de suas ca.la.mida.des econômicas 

Amparo oficial, direto à produçá(); 
defesa do produto nacional fr&.te ao 
similar estrangeiro, medi-ante adequa
da legislação tarifária: liberações fis
cais; assistência e!etivs., e sob tôdas 
as modalidades, ao seringueiro; organt-
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zação ra.c!onal e equipamento do tra.· 
balho nos seringais; reorganização · 
dos tra.nspo!'tes fluViais na. bacia 
amazônica. regulariZação dos trans
portes marltimos p:Úa. o Extremo
Norue e intensi!icação do· tr'á.fego aé
:reo por todos os quadrantes do val-e, 
- eis, em .suma, algumas. da.S pro
Vidências substan~iais que estão s. 
exigir a. ação do. Gi:lvêmo. 

O Sr. Pereira da · Silva. - _ Prov:i~ 
ciências que se impõem, não há con
testar. 

O SR. LEOPOLDO PERES - No 
ensaio a. que nos · refenmos, sugere o· 
Sr . .. Ladá:rio d-e CaNalha, com· exce
lente a.l'g1Ullentação. seja. o Banco 
de Crédito da. Borracha transforma
do em B.anco da Produção . Amazô- . 
:njca.. ampliando-se as suas !ina.lida-

. des e · atividades no amparo. tam .. 
bém, a.os demais produtos basil.a.:res 
da. vida. r~iona.l. - o ClUe significa
ria transfo-rmar-se êsse · estabeleci
mento de credito no verdadeiro e 
eficiente instrumento, de que care
cemos, para a propulsão e reestl'utu
ração econômicas da Amàzõnia. 

Para cogitar dêsses temas, e discutir 
as meclldas correlatas, e inipreteriveis 
diante da ameaça paírante sôbre a 
economia. amazônica.. e cujo ponto 
crucial é a crise que se esboça._ pela. 
cessação. em dias próximos. da Vlgên
aic dos Aeõr:dos de Washington, en
tendeu o presidente do .Banco da Bor .. 

·.racha, · de convocar a uma troca. de 
idéias os representantes feáera.ls do 
Ett:remo-Norte e mais individualida
des vinculadas aos int~rêsses da re .. 
gião. Duas assentadas se efetuaram, 
com resultados ausp1ctcsos nas suas 
conclusões. fica.ndo estabel~ià.o, por 
iniciativa da bane2..da. amazonense, em 
brilhante e document~dc memorial. de 
que foi relator o 'nobre deput!ido Se
nhor Pereira da Silva, adotar·se uma 
série de medidas a.ti.!lentes â. rclorm.'l. 
e amplificação dos transportes ns. 
.Alna.zôn!a, amparo à. produção e eitf- · 
mulo à tndustrlaliza.ç5.o da borracha.. 
incluindo-se a ineoypo!s..çáo. corr os · 
lucros realizadoS pelo Banca ds. Bot
racha e mediante ó investimento de 
um capital mlsf'..o bra.sfieiro-amerlcanG, 

sob di.reçãó nacio!l3.l, de uma corupa. ... 
nb.ia rle navegação fluvial e aérea., pro
v!cla Ge uma frota moderna e con:for
m~ às p~uliaridades hidrográficas da.. 
região. 

As b~es de$~ orga:oizaçã.o !oram 
el~boraàas, e de logo encaminhn.das ao 
Sr. Presidente da República para o 
devido ex~me e can.sequentes dete.rmi
n;::l.ções. E tudo leva .a crer que o· 
::t!ldo.mento d~ providências respecti
v<:.s não se fará ~sperar, de modo a. 
evitar-se a no\'a e iminente dé'bacle 
d~ P...mazônia. 

o Sr. Altiaro Il!Laia....:... Apoi&do. Esta:.. 
nncs segures disso. 

O SP... LEOPOLDO 'PERES .- Tais. 
medidas e iniciativas, - ··as que de 
pronto se aconselham à situação àe 
aflitiva emergência em que se encon
tram as populâções setentrionais do 

·pais, - não obstam, entretanto, se 
cogite. ciescle já, ~ de U.I!1 modo geral, 
de imprimir diretri.zes racionais e per
manentes ao problema inteiro <!a 
Amazênia. A recuperação brasileira 
do grande vale, no qual Agassiz vis
lumbrou o "meclíterrã.neo do Equar
dor.,, t>Stá de fato, a reclamar O levan
tamento de ~ plano naciona.l <1~ l'M
ga cn\·ergadura. abJ;angendo numa vi
gorosa si.ntese politico-administrativa 
todos os seus problemas deslumbran
tes~ Mas é insofí.Smável que o .!'ulero. 
a base, o ponto de partida dêsse plano· 
de :;oergtimento e revitalização ch 
Amazônia terá de ser ai!l.da, e neces
sàriam.ente, a bonacha, célula incon
teste da sua Vida. econômica, flnan-· 
ccir3. e social, como registou, com a 
sua. erguida competência na · matéria,.. 
o Sr. Agostinho Monteiro, no~so Uus
tre. co!ega da ban~da p:u-aense nesta 
Casa. · 

O Sr. Agostinho Monteiro· - Mu:itO" 
cbrl..gndo & V. Ex-11• -

O SR. ·LEOPOlDO PERES - Jus
tlça, apenas, ao seu metecimento. 

nessa opinião não discrepam. aliás. 
quantos hajam, por observaÇão cUreta, 
realmente apreendido o coo.diciona-· · 
mcnto da ccon.aiOla a.mazõnlca, nas 
diferentes e complexos fatôres que a. 
dominam. 

·. 
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"Que a, borracha tntegra a Ama
:20nía, não· padece a menor dúvida - ' 
.advert.e o sr. Cosme Fene1ra Filho, 
;festejado economista e nosst.J digno 
. companheiro da representação fede
ral amazonense. · Sua hlstória e sua 

.!onru:.ção se processaram no:s seringais. 
· ·por fôrça da contribuição financeira 
. da riqueza seringalista, cujas sensíveis 
flutuações o organismo do Estadv re

. flete, agora como há oitenta anos. Da 
· .subcon.,ciente das suas populações é 
·inextirpável o sentido dessa maneira. 
de vida e de subsistência, c<;>mo seria 
imopssivel arrancar ao gaúcho -suas 
:tradições .de . campeador. As popUl-:lções 
·advenss e illStá.veis àas cidades. quer 
.se trate de brasileiros, quer de estran-
geiios, pr.:>fessando .vida colonial, qu·~ 
se nutre no anseio de regresso às zonas 

··de sua procedência, podem escapar 
· .essas circunstãnciu,s. Não fogem, po
·rém, ao observ&dor mais penetrante de 
.nossa vida social e econômica. O S1m
_p1es confronto de estatisticas ma!s re
motas ê suficiente para comprovar 

. quanto afirmamos. · Foi com a borra

..dla. que se fêz ·a Amazônia, tal a ve
mos e interpretamos no panorama na
-cional". 

O , Sr Pereir(l. d4 Silva - E' um. . 
·trabri.L."'lo .n:únucioso e completo êsse a 
que V. EJt. 3 se reter~. 

. ·-
O SR. LEOPOLDO ~ - O !e

·..nômeno não e~a.para, também, à. cla
riVidente t>ercepção sociológica de Gil
berto Osótio, quando assinalou : "A 
· expe.Tiêr~cia econômica · da 'borracha é 
quas~ u::n símbolo: abrange ela só, 
por assim dizer, a próprla experiênc1a 

:total cia CiviliZação amazônica" . E no 
qu~ resp~ita. aos interC:sses gerais · do 
B~.J.. ~inda hoje, embora tôd:1s as 
cris:s que a têm debilit ado, representa 

,ela cotnoind~tria emativa e como ma
têm pri..'ll2. industrializada, dois quin
tos da ríql!eza. nacioilal, correspondcn

·do, no primeiro casó, a 600 mllbOes e 
no seg-.mdo. s.: l bllião e 200 milhões 
de cnu:e~:-cs. ou son:-:-..das as duas par
celaS. 1 bil!io e 800 milhões de cru

·zeiros, cuja projeção na economia bra
:Bileira betn se pod~rã ava.Iis.r em con
fronto com os dados da. produção glo
Sbal do pafs <cf. !"irmo Dutra - In-

tradução ao-debate sôbre a qu~tão da 
borracha, em 23-3-46.) 

Mas, Sr. Presidente, se o problema. 
da bottacha é ainda hoje, como ainda 
o será por muito tempo; o problema. 
por excelência. da. .Amazônia; o proble
ma da Amazônia figura.-se-nos, por 
sua vêz, o problema. maior da. eeono
mia brasilei.l"a. E mais do que isSo, um 
problema de la.titudes continentais. e:l
q-uadrando todo o esplêndido futuro 
do nosso povo no 'àpogeu_ da civi~ção 
americana. (!ffuito bem. O-~-·- · 

Que não nõs falte, pcis, a. coragem 
patriótica de o e~rentar, sem demo
ra, resolutamente~ Ou teremos firma
do, para os 'julgamentos de-amanhã, 

. para os irrecorr.Neis arestos da poste
. ridad~, uma. confissão de incúrla. de 
incapacjda.dz realizadora, que se não 
ccm~e--<:olll...as afirmações glorio
sas de nossa tradfçaoD:iStórics.; - os---
testemunhos do pretérito, e de hoje, · 
enquanto ao valor de nossa. gente, à 
fibra . construtiva do nosso povo, à 
energia. imortal de · nossa. raça. <Muito 
'bem; muito bem. PaZm.as. -O orador . 
é cumprimentado) • 

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre 
a mesa dois requerimentos, solici
tando o e:lcenamenro da mscusão dt) 
requerimento n.0 60. 

Por falta dE- número serão votados 
na próxima. sessão . 

Está finda a hora da sessão; vou 
levantá-la, designando :Par a a. de 
amanl1ã., a seguinte 

ORJ>'t!l!4 PO llV. 

Matéria comtitucioncl 

. Deixaràm ..de comparecer- 54 Se!
nhores Representantes: 

Partido Social Democrático 
Amazonas: 

Cosme Ferrelra.. 
Maranllâo: 

Luís Carvalho 
José Neiva. 
Afonso Matos. 

Ceará: 
Moretra da. Rocha. 
Frota Gentil 
Almeida. Monte 
Os\•:lldo Studart. 

• 



R1o Grande do Norte: 
Georgino · Avelino. 

Pernambuco: 
Jarbas Maranhão. 

Alagoas: 

Lauro Montenegro 
Afonso de Carvalho • 

.Bahla: 

Fróes da Mota. 
Espirito Sanot: , 

Henrique de Nova~. 
Minas Gera.ls: 

Lev.bldo Coelho 
Rodrigues seabra 
Pedro Dutra 
Cl'istiano Machado 
José Alkmtm 
Rodrigues Pereira 
Celso Machado. 

São Paulo: 
César Costa, 
Martins Filho 
Lopes Ferraz 
João Abdala. 
Ronório Monte1ro. 

Paraná: 

Roberto Glasser 
João~. 

Santa. Oa.tanna: 
Altamiro Guimo.rães 
Rogério Vieira 
l!a.ns Jordan. 

linião DemocrátiCa Ntwiona.l 

Cearâ: 

Paulo Sarasate 
Egberto Rodrigues 

Rio Grande do ~orte: 
Ferreira de Sousa. 

Paraiba: 

Ada.lberto Ribcl.ro 
OSmar Aqumo. 

Sergipe: . 

Herlóa.ldo Vlell'a. 

Bahia: 

~o.fsio de Carvalno. 
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São Paulo: 

Má.-lo MasagD.o 
Paulo N ogueim 
Plinio Barreto. 

Mato Grosso: 
Vespasia.no Mart!ns 
João Vilas .Boas. 

Pc1rtido Tra'o111izi.tta Brasileiro 

Distrito Federal: 
Gurgel do An1.1ra1 
~"'ltôn1o Silva. 

Rio de Janeiro: 

~l!elardo Mat&.. 

São Paulo: 

Marcondes Filho. 

Partido Comunista do Brasit 

São Paulo: 
José Crispim. 

Partido aep:;blica.no 

Sergtpe: 

l>urval Cruz. 
São Paulo: 

..41tmo Am.Dt.es. 

Pa.[Cido Popula.r Sindicalista. 

cea.rã: 

Olavo Oüvelra 
Stênio Gomes 
João Adeoda.to. 

Bahia: 

'l'eódulo Albuquerque. 

Levanta-se a sessão às 18 horas. 

DOcUMENTOS A QUE SE REFERE 
EM SUA RE'l'll''iCAQAO DE ATA 
O SR. JORANDm. PIRES- Ex

eelentissimo Sr. Bildebmndo Leal, 
M. D. Presidente da. Junta. do Dis
tr1to Feeeral da Liga. Eleitoral ca
tOllca.: 

Chegou-me às mãos, entregue pelo 
nieu companheiro de chapa Dr. !4a.u
rlc!o de Lacerda, em papel da. A.ção 



. . . 

. -158-

Católica. Brasileira, por V. Ex.& a.sst-. 
na.do, um oficio, sem enderêço, que 
aquêle amigo declarou referir-se a 
'lmla. consulta. sôbl'e os pontos de Vista 
<1a atuaçã-o futura. dos candidatos da. 
União Democrática Nacional. na As
~embléia constituinte~ pz.ra a obten• 
~o dos ~otos tia. Liga ~eitol'a.l Ca-

.. tóllca.. 
Confesso a, minha. surpresa. pe1a. 

· · forma, embora. a não tives$e no con
. teúdo pôsto que há segura.1nente dots 
~· méses aquêle Presidente da. Ullião 

Demacrâbca. Nacional já. me havia. 
. pôsto ao corrente das intenções, neste 
sentido, da. Uga Eleitoral C~tóllca. 

Acontece, entretanto, que, do ponto 
. . de vista. partidário, düicU. st:não 1m

·possivel, seria. uma. manifests.çã.o qual
quer !ora da já expressa programação 
da UDN e do pensamento expUcito 
Cio Senhor Major Brigadeiro Eduardo 
Gomes ezn tôrno dos problemas fun
damentais que traçarão as :normas d1-
l'etora.s de nossa .ação politica. 

Quando a. Liga Eleitoral Católica 
· artculou, pot- 'intermédio de V. Ex. u., a. 

representação, na chapa do. partido de 
um Senador e de um. Deputado, contou 
.com o evidente apóio de minha pa.rte, 
·~do, inclusive, por .. uma. ma.n1-
.!esta satis!a.çâo. 

Acho, entret3.Ilto, bizarro, senão de
selegante; que responda. a. Liga Ele!-

. toral Católlea à recepção !estiva dos 
seus Qnc:llciatas com üma. atuação 
bambole3llte, como se apresenta. ao 
grande público. · 

Endentemente, todo o pêso do seu 
prestigio e todo o significado de sua 
:tOrça eleitora.! parec1a.m pender para. 
os seus !':'6prios indicados, o que sena. . 
lógico, sem perturbar a situação rela
tiva dos . Clenia.is companheiros de 
chapa. Ver-se-iam,· ê s se s, assim, 
c:llante do documento pedido, em !ace 
dêste dUema. ingrato: repeli-lo, fu-

. gindo ~aparências ma.rcantes de um 
· desencorajamento civtco, óu aceiti-lo, 
aproveitando-se de uma di!erenclação 
eleitoral; à custa: de UlXl9o prév4...a. es
crs.vizaçã.o doutrinál1a.. 
· Por mais que o sentimento me 1m
.Pedfsse para o campo de uma dc!in1-
ção desta. ordem, nunca. poderia, sem 
negar o princípio fundamental da 

·~leg.?.d.ade partidária, assinar documento 
desta stgnWcaçã.o, em troca. de qua.I
~uer beneficio que pudesse melhorar 
a. posição rela.tiva da minha eandi~ 
tura. 

Não há. quem ignore a. minha. con
dição . de católico, mas não bá qUem . 
ignore tão pouco a coerência. das mi
nhas. atitudes e ci respeito que devo 
ao meu passado. · · 

N'mguém coxn mais responsabilidade 
do que a Llga Eleitoral Cat611Ca, para 
ter mn.a. . atitude clara e llmpida.) fora 
das flutuações pollt1cas para a c:m
quiSta de posições parlamentares, 
nUma. variedade de colorido, e através 
de UIIi processo desagregador dos par
tidos, que, tão abertamente, a rece
beram. 

Estou certo de que o doeuxnento 
•, 

apresentado · tem o . caráter 1m ponde-
rável de uma intenção diferente da. 
que aparentemente se desenha, e. por · 
isso é que me apresso· ··em-di:ig1r-me 
a. V. Ex_ a - cti.1a altura de pensa
mento o coloca, sem favor, como um 
expoente, dos xnais notáveis,. da Ação 
Católica - no sentido de retirar esta 
consulta e, princlpalmente, o do
cumento infeliZ que a mesma. ac~
panha,j_á._redlgido e no . qual se ~ge 
dos !uturos-·iepresentantes do povo a 
devolução assinada com firma reco=-·-· 
nhecida. · 

Com ~evada e.~ e alta consl- · 
deraçao. - Juranãir Pires FeTTeíra. • 

Documentos a que ·se refere o 
Sr. Antônio FeZicia,no em seu dis
CUTso. 

Memorial de Prefeitos Pa.ulist4s c\ 
Assembléia Nac-'.cnal Ctmst!t?lmte 

/ 

Discrlmi:n~.ão das rendas públi
cu a. ts.vor dos Municípios: 
à problema. da diserimina.çé.o das 

rendas públl.ea.S está, no mom.ento • 
sendo agitado por todos qua.nto& ~
tem a. tlagrante injustiça, co~gra.da. 
~ várias ConstitUições da Repú
blica. É eVidente que, a. coottnuar 
a. desigualds.de. em prejuizo dos Mu
nicípios~ estes iÍ"âo definhando, acen
tua.::ldo-se ea.Qa. vêz mais a. despro
porção entre os seus encargC>S, que 
aumentam, e as fontes de renda., que 

· não. crescem. Cida.d~ flarescen.tes# 
com um surto de progresso ad.l:nJri
vel, permanecel%1 em estado la.men-
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tável, quanto aos seus serviços pú
blicos e às obras indispensáveis ao. 
eoniôrto e ao bem est~ de suas "PG
pulaçóes . . 

~ Cr1minosa. será. a. a.t1tude dos Cons
tituin~es se não der, · no momento, 
a .solução adequada. a. êste erueis.nte .. 
problems., que a.!eta fUIKI.amental
men·te a. vida do Pais. Parece indu
bitável qu.e, dota:1do-se os Municípios 
de fontes de rendas substanciais, de 
modo a. permitir que êles preen
cham a.s sua.s finalidades, haverá um 
grande desenvo-lVimento . do !nterior, 
:refl-etindo-se isto naturalmente no 
· progresso ·nacional. 

Os Municipios têm, como é sabido, 
encargos pesSidíssimos; as leis orgâ
Dlca.s, que ciJ...<:<:iplinam a. matéria, es
ten:âem-se em nunuc1as a. respeito, 
mas a . verdade é que poucos são 

· os Munic.$pios que pOdem, embora· 
preca.rla.mente, a.te.nder a.o que lhes 

· é impOsto pela nossa. orga.niZa.ção fe
derativa. Os serviços de agua e es
gotos e a. pavimentação aas ru:lS 
a:vw.ta.m como os grandeS serviços 
ptl'blicos de qualquer cidade, e as que 
possuem, jâ os tem deficientes e a.n
ttqua<tos: -e iSto ·seria o minimo que 
qualquer núcleo de pe>pul.a.ção precisa. · 
ter: a.gus., esgôto e calçamento. 

De aeârdo com a. lei or~ca. dos 
Municiplos . paulistas, compe~e ao 
Municiplo prover a tudo quanto res

.- ~ite ao seu peculiar 1nterê.sse: 
.. Art. 14. ·Compete . ao Muni~ípio 

·prover a tudo qU&nto' respeite a.o seu 
~ullu interesse, e . especia.lmente: 
1 - à Mministr·açáo de seus· bens, 
tanto de l1S() :pllbl1co como patrt..mo
niais; · 2 ...:... à. aquisição e alienação 
de ben.s, aceitação de doações, l-ega
dos, heranças e ":'es'i)ect1va a.pllcaçã.o; 
3 - ao~ orçamento da receita e des· 
~esa.s mun1'Cipa.is, decretação de 1m· 

-~tos, - taxa.s e emolumentos, an-eca
da.ção e a.pllcaçáo de SU3S rendas; 

. 4 - à execução de obras e serviçelS 
<ie mterêsse municipal; s - à con
ee.ssá<> de pri-vilégio a pa.:rtlc'l:llares, 
por prazc; não excedente de trinta 
anos, pM"S. obra.s e serviços · que de
ma.n<lem grandes capitais, observadas 

as limitações impootas pela Comti- .. 
tuição Federal e leis que regem o 
assunto; 6 - à desapropriação par 
utilld&des ou necessidades do ·Muni~ 
cip1o, nos casos e pela fOI'IIl$ · esta..
beleeida. em lei; 7 - ao fomento da. 
lavoura, das artes, das ciências e das 
indústrias do Mun1cipio, por meio de 
medidas e a:Uxruoo, que nã.o impU
quem priVilégios, ou !a.vor pessoal; 
8 - à. orga.n1za.ção e regulamentação 
d.os serviços a.dmin.Jstrativos e dos,in
dustriai.s, explorados pelo Munieipio; 
~ - à. nomeação, demissão, promoção, 

· disciplina, licença. férias e· aposenta.-
dorta.s cios funcioné.rios e demais ser- · 
Viaores do Municlpio, observadas a.s 

. regras dos artigos 85 a. 91 da. Consti
tuição Estadual- e . o Estatuto do Pun
cíonárlo Públi<:o, que fôr decreta4o 
pela. Assembléia · Legislativa; 10 - à 
abertura,, alinhamento, nivelamento. 
calçn.mento, . limpeza, a.larga.IIlen.to. 
denominação, numeração, empla.ca.
mento da.s rua.s, estiadas e pra
ças, construção e reparação de ta
neis, cais, canais. jardins e par-

. ques públicos. muros, calçadaS ou 
passeios, pontes, chafarizes, per 
ças, lavanderias, s is te~ a.s de 
trânsito rápido, viadutos em geral, 
sô'lJre logradourcs públicos e constru-
ções em beneficio dos habitanu;s ou 
para · embelezamento das povoações: 
11 - · ao horário· de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais e indus
triais, observado o descanso semanal 
obrigatório por periodo ininterrupto 
não inferior a vinte e quatro horas, 
com preferência pelo domlngo; 12 -
à. ~eriç5.o de pesos e medidas, de ba
lanças e quaisq!:er instrumentos ou 
aparelhos de pesar ou mewr a.rtigos 
destinados à VCi'lda; à. a.!er1ção perió
cllca dos que forem utilizados nas rele.
ções comerciaJs com o . público; à. ve
rl!icação dos pesos e medidas declara-
dos em mercadorias expostas ou destf- / · 
nadas à venda: 13 - sObre gêneros 
de fácil deterioração, leite e seus .der1-· 
vades, no que, pelo Estado, não estiver 
proVido; 14 - s6bre matadouros, ~ 
lhos, entrepostos e tenda!s, tam~m. · 
supletivamente, açougues, !eiras e mer- · 
cados: loca.J.ização de :rábricas, depósi- · 
. tos ·e casas de fogos de artUfc.1o, pól- , 
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· · . . vora. e produtos inflamáveis, bem comll 
a fiscalizaÇão dos veieulos, ou e.pa;re-

··..- lhos dests.nados à venda e transporte 
c1êsses artigos; localiZação das indlls
trlas perigosas. fnsalubres ou mcomo
das; hosplta1s e necrot€rios, e tudo o 
·mais que interesse à saúde, segw-ança 

· : QU sossego dos mumcipes; 15 - à ir
_. · rigação ae ruas e a. extinção de mcen
: . dlos; lS - ao a.ba.stecúnento de &guas, 

. · · esgotos e Uumin~ão pública, drena
~.· .gem e cana.líZa.ção .de água; fornect
. : mento de luz,' &ás e energia elétrica.; 
. 1'1 - sObre Jogos, espetáculos e d1ve:-
• titnentas p~blicos, sem prejuízo da. ação 
policial do Esta. do; . 18 ~ ao semÇO 

. telefônico,-dentro do Munt.cipio; 19 -
·; à regul.aznentação do serviço de trans

porte de _passageiros e carga, do tràn-
&lto e .estacionameuto de veículos no 
114'~cíp1o, respeitados os preceitos es-

. tabelecid.os na. legislação estadual· tis
ca.Uzação . dos instrumentos e ~u.t
~os utiliZados no abastecimento cie 

.· Veículos; 20 - ao_ sei'Viço funerário e 
s6bte cenntéri~ inclUSive a. fisca.Uza.-

_- ção dos- que Perte:nçazn .a associações 
particulares.; · 21 - -à regulamentaçã,J 
das construÇÕes, al'l118.tnentos ~ ter
r~os partiCUlares. interdição dos edl

. ffcios em. ~a e den:toliçâo dos que 
~ constituem perigo para o público: 22-

aos serviços de Pollcla. municipal, in
clUSive l'egUlamentação e t.tscaUzaçãa 

. do serviço doméstico; 23 - à. afixação 
. c1e cartazes, an'Qnc!os, emblemas c . 
· meios · de put:licldade & propaganda· 
24 -ao levantatnento de esta.t1sti~ 
do M~ípfo e reeeDses.mento da · · 
população, o que se fará simulta.nea-

. mente, em ~dos os Munfcipfos, (!c 
· dez em dez anos, em época. designada. 

pelo govt!rno estadual; 25 - ã ::o
minação de multas .até quinhentos cru
zeiros (Or$ 500,00), . por bltração d,. 

: suas leis e resoluções, podendo eleva.: 
· las ao dObro, em casos de reincidên
cia.; 26 -:- às fianças que elevam pres .. 

·· tar os !unclonãrios munlc1paJ.s encar
_regad?S da. arrecadação e guarda ~e 
_ dinhell'OS pllblicos; Z1 -à. orga.n1za.ça.0 
do cadastro territorial do Jl.:..:.aicJplo· 
28 -sObre Ucença para abertura e con: 
tmuação de funciona.lnento de estabe .. 
lec!mentos industriais, comerciais e si
milares; cassação de li~ença dos que s.e 

tornarem danosos à sa.úc!e, ao sossêgo 
público ou aos bons costumes; feCha
mento dos que !unéiona...-em. sem -u~. 
cença. ou depois da c~ção cies.ta; 
29 - .sôbre apreensão e depósito de se
moventes. mercadorias e coisas mo
veis et:1 geral, no caso ele transgres
são de leis e resoluções municipaiS, bem 
como s~bre a. forma. e condições de 
venda das coisas apreendidas; 30 -
sõbre o processo das concorrências 
púb11cas ou a.dmfnJstrativas; 31 -
sObre concessão de mota.tórla a. divt· 
das ativas do xnunlciplo · ê~o 
sõbre demandas; 32 - sôbre reliloção, 
e destino · do liXo domiciliar; 33 -
sôbre tudo o mais que respe1te à po
licia, aos tnterêsses do munlclpio e ao 
bem-estar de sua população". . . -

Art. 15. - Compete, aindt\., ao- MU•· 
mcipio, c.ancorrenteJlleDte com o Esta
do, promover:· -a- _,.a__introduçã.o e 
colocação de fmjgrantes e- eoJ"õno.s-no
ll\ctlm1cipiorespeitwcla.s as restrlçOes le
gais; b - o ensino primário,· sec~dà
no e profissionsl, obse"adas as ®e
triZes tra~a.ds.s pela União e pelo Es
tado; c - abertura. e conservação de 
~adas, cam1nJws e servidões p(lb11-
eas; d-a. fiscalização qe gêneros al1-
:t:nent1clos; e - a extinção de !omii
ga.s e arumafs danfnbos; f - a.ssfstên
c1a aos desvali.dos. à Illatemida.de. a. 
lll!ã.ncia., às :tammas de prole numero-

. sa. à. educação eugênica; g- proteção 
à juventude, ccmba.te à. mortslidade 
Ul[an~ lut& contra os. venenos so
ciais e contra a propagação de mo-
1€-.stia.s tra.nsl:nfsBíVeis; k) prestação 
ele socorros e àe cuidados relati'\·os 
à ss.w:Je e a.sslstiência pública; am":' 
pa.:ro s.o trs.balbs.d<n' intelectual; pl'O· 
teÇ~ das belezaS naturais e monu
mentos de valer 'histórico e e.rtísti
co; i). o estimulo às instituições par
ticUlares de ensino, de carldade ' ou 
assistência., emtentes no Mun1cip!o 
ou que à sua· popUlação 'prestelll ser
viÇos; j) medidas concernentes, em 
gc..-ru. .. . à S2lllbrida.de, higiene e a!or
tllosea.mcnto das povoações; k) ln
centive..r 3S inic1!1.t1vas. de caráter pri
vado que se reladoneJD. com a. ma
téria constante dêste artigo". 

Por af se ~, além dos .seUs encar
gos privativos, há- ainda a. eoml)etên .. 
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ela concorrente com o Estado, abrin
do-se. um 'tasto programa de a.tivl
da.des que estende a. ·ação dos Mu
nicip1~s. ~o campo educa.ciona.l e so
cial. Tudo isot está muito certo; os 
Municípios não procuram .fugir a. ~
sa cooperação -com o Estado, em se
tor tão a.ngustióso quanto êste; ex
premem (é o têrmo), ·as suas ]Ja.r
cas finanças e sacri!ice.m outros ser
viços, para manter escolas, para con
seguir melhoramentos, para prestar 
a.uxruos às entidades beneficentes e · 
educacionais. O que é absurdo é exi
gir tanto dos Mw:licfpios, . e dar-lhes 
fontes de receita. irrisórias. 

Na legislação atual, a. -receita dos 
mtmicip.tos paulistas é assim consti
tuída: (art. 50 da. Lei Orgânica): 
u As receitas dos municipios serão 
constituidas pelas seguintes verbas: 
1 - i!npõsto de licença sôbre esta. .. 
beleclmentos comerciaJs, tndustrla!s e 
slmila.res, negociantes ambulantes veí
cUlos que fizerem o serviço de trans
porte no Munlcfplo, obras ou edifi
cações em geral, construção de an
daimes,. armações, coretos, depósito de 
materiais nas -vias; -~ção de arefa, 
~dra e barro, afixação, colocação ou 
distribuição de letreiros, emblemas, 
placas, ammclos, toldos, ca.rta.zes e 
quafsquer outros meios de publicida
de; 2 .- impOsto predial urbano, co
bia.do sob a. forma. <!e décima ou de 
cédula de renda; 3 - lmpOsto ter
ritorial urbano, sObre . ~nos não 
~cados, murados ou em aberto, 
situados na zona urbana das povoa-. 
ç6es; 4 ..:;... impôsto cedula.r ~bre a 
.renda de imóveis ·rura.is; 5 - impôs
to sôbre Jogos, espetáculos e ~ver
sOes ·Páblicàs, inclusive sObre cássi
nos, na torma. do art. 99 da. Consti
tuição Estadual; 6 - taxas de ser
'Viços mmiiclpats, como aferição de 
balanç:J.S, pesos, medtda.s e ap&relhos 
ou instrumentos de pesar ou medir. · 
1ornec.tmento de água, luz, gás e 
energia, esgotos domicWs.res, exe
cuçãc e conservação de calçamen
tos, COlocação d.e guias e lJmpeza das 
"fias ln1bl1cas, remôc;io de lixo, escó
rias e residuos domlctua.res; '1 - ta
xas. SObre locaUzaçio de llegOCiantes 
em merc&do, !eira, em. ruas, praças 

c oútros lugares de servidão públl
ca; 8 - taxas de ínb.umação, exurn&• 
ção, transferência _de sepultura$ e _ . 
concessões perpétuas ou temporálias . 
nos cemitérios municipais, e bem as-
siin taxas de fiscalização de cemlté- . . 
rios particulares; 9 _. r~nda_ de tna
tadouros e de quaisquer outros esta
belecimentos ou serviços muclcipais; 
10 - emolumentos do expediente _de 
petições e papéis, alvarás, certidoes, 
diligências, vistorias, exames, conces-
sões, coz:ztra.tos, . nomeações, licenças, 
a.linha.mentos, nivelamentos e outros 
atos de economia do munic::fpio: 11 
- multas por in!ra.çáo de contra. to, . 
lei ou resoluções municipais, e quais- . 
quer outras que revertam em favor 
·das munic1pal1da.des; 12 - renda. 4os 
·próprios municipais; 13 - impostos · 
de indústrias e prat1ss6es, nos termGS 
do art. 8, li, § 2. 0 , da COllSt;itui~ 
Federal; 14 - contribuição de me• 
lhorb., na · forma do que fOr · es~be
lecido, por lei do Estado; 15 --ou-
tros impostos que, por lei ordinárls 
·do Estado, lhe sejam; transferldO$ 
na forma. do art. 13, § 2.0 da Constt. · 
tuição Federal". . . . 

As taxas, como ê óbvio, se referem 
sempre a pagamebto de determina_ 
dos serviços; . dos illlpostos. propria
mente ditos, devein sair · os recursos · 
paro. a a.dmintstrac;ão em todos se-

.. ·. 

tores 1de sua comPetência. 
. Nã.Õ há Uma. voz disCordante: "a de- . ·.· .. . 
cantada "célula-ma ter da. democra.-· ·.·· . 
cio.". cuja. 2.uton0lnia. serve de mote 
às · t1ra.das demagógicas, está em 81- . ·. :.· 
tuaçã.o deplorável. O seu estiola.men- .. ... 
to explica. o a'tra.zo de nosso Inte- ~ . · · . 
rtor, mais a.centuado, ainda., em ou- · ;_. 
tros Estados; explica o êxodo das po
pulações pua as capitais, criando . _. .;. 
problemas . de tôdn. ordem; jus~ica o ... 
clesassossêgo e mal-estar do povo, que 
paga impOS~ e llio Vê em que sio . . ·· 
aplicados, em seu benefício !media~. . . ..-

0 presente problema. das estradas .. . :· ·.: 
municlpa.i3 nunca poderá ser resolvi- . .. 
do, porqUe os orçamentos não permi- · ~ 
tem. desviar-sa, pa.ra. elas, l'erbllS ca- • .: :~ 
pazes de mantê-las em estado tegulat" 
de trAnsito. 

· ~omemos, per exemplo, um muni- _ . ·. · 
cíp:o médio, · de tinançs..s sacllas, como . ... 

• · . 
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umeira.. No· ano de 1945, gastou na 
.. . conservação das estradas municipai3 
. a. · importância. de · Cr$ 244.552,20; a 

.. _iaxa_ que pesa sôbre estradas rendt!:I 
·. ct$ 79.513;10. -Note-se o "de!icit!' 
- O Estado ·arrecadou de il:npOsto ter

. . 'ritorlal no munic1p1o a importância ~e 
.;.. Ci$ ~9.542,00. Com esta. quantia. 
... -·apl!~ada. exclusivamente, na melhor~a 
. ; . daS estrada.s, o -Municipio poderia. ter 
7 

. atendido e.s 'populaçóés ru.rais, . já tão 
:: : ·sacrificadas -e d-esamparadas, em ;o
: ~ . dos os sentidos, ds.ildo-lhes pelo me- . 

:· .nos estradas boas. 
- o ensino mal poderia fica:-, ' em 

_: · gn:.nde _parte, a. cargo dos Municipios, 
·. desà.-e _que 8stes tivessem os recurso~ 
· adeqU.E:.dos; espalhar {:SCola.s em oodos 
: os . bairro~. mesmo naqueles onde seja. 
· dific.ll obter o número min'mo de 
-_--.Crianças· e.."dgldo pela lei estadual, se
~ : ris._ fmição do Munici:pio, sob a. fisca.
. lizaç5.o e ori-entação ·das a.utortdad~s 
· estaduais. Aum-entada a renda. mu
: _.. ilicipal, lO% dela. serão destina.das ao 

-ensill<t primãr:o, e o plano de alfabe
tização mUito ganhará com isto na 
sl,lá. el."Pansão. 

, . · -E ·como o ensino primário, mUltas 
:: 'Jnicla.tivas úteis à. saúde, à. educação 
~.:. fisica., à assistência social, ao bem
·_ : -~ estar, enfim, das populações, . pode
'. r'..am ser tomadas pelo poder públlco 
.: municipal, se não lhe fa.lta.ssem recur.: 
· ·sos. Vendo de perto as necesSidades 

· -locaJ.s, o administrador municipal es
•·,· ta.rá apto a. enfrentar e a. resolver os· 
· probl~mas que d17J~m resp~o à vida. 
-:·de sua. cidade, s:mt esperar as demo-

radas e ctt!B.Se . nunca cumpridas pro-
.-_. messas de -outros poderes. · 
;._ :. ·- Um comentário sObre a emancipação 
:·'- econômica dos municípios, refoerin:io
. se à !njustiça clamorosa existente no 
·· Brasil, chama, a atenção· Pa!'a. o.' que 
~ - - . se. ~3. nos Estados Unidos. Dá gos:. 

-· ·to visit!lr uma pequenina cidade nor
.. te-ame~an.a . O mais longínquo mu

.. :.-.llicfp!o ianque. está dota.:!o de t.>d\Js os 
-- -melhoramentos inerentes à clvillzdção: 
·. -tem o seu serviço modelar de água e 

esgotes, tem escolas de·todos os graus, 
mllito bem insta.l2.d.as, bibl!oteca.s pú
blicas, ruas bem pavim~ta.da..;, }ar
dins de 1nt~cia. decentes, etc. r:>-

d.endo ga.star a pa.reela maior ela. ar
recad3.ção (lá. é o contrário daqui) , 0$ 

municípios norte-americanos pro.,e.ior
cionam aos seus habitantes o clima ~
disPensável para o progresSo. Sa.bem 

· o que é bem-estar. · 

-Aumentar as r~!ta.s dos munic~
pios e distribuir com j~tiçs. os ~bu
tos - eis o roteiro seguro para levar 
slnais L-J.d.eléveis de civillz&ç~o à. !ll.ll
teriã.ndh (Diár1o de São Paulo .-
24-3-4:6.> . 

E' êste ro~!ro que preciss. ser aber
to na. . nova. Co.nst!tuiÇãà B~ll'-&~ , -
E' assunto .dos .ma.1s preponder antes. 
na atualidade; se , não fOr resolvido
agora, não o se::ã jamais e assistire~ 
mos & revolta de nosso povo do Int2- . 
rior. cioso de progresso, que exige que 
os impostos que paga lh-es trag~m be
ne!icios e lhe possic:.U.tem uma vida 

_.melhor e-mais_ -º'is.n& de civill~çãc. _ 

Faça.màs chegar aos constitliffit·es· ·o· .. 
cl::.mor de nossa.S vezes para. q,!l~ êlcs 

· dêem · ao probletna <ia. discriminação 
ô.a.s .rendas públicas a. importã.nc...a. que 
m.;.rece, .resolvendo-o, de tal mo"'o _ q1.1e 

. toque a.os Municipios _um quJ.nllào 
maior. de acôrdo com a. contr!buição 
d~ cada. um, no cOmputo geral dos 
impc3tos:· 

· · Multas já têm. sido as sugestõ !S 

apresentadas, tôdas elas procurauao 
!irmn.r esta. verdade, tão bem sinU:ti- -

· pada em recente entrevista do Do:lW:' 
.-Romeu Tortima., dir~tor do Depart:l.

mento das Municipillda.des de_ Sã., 
Paulo: .. A 1lnica. soluÇão que ã.iv'J.SO 
para os proble.IJla.s do Interior é o for
tabeleclmento da receita. dos M'tmlcl
~tlos . .A.I'nla.dos de meios para exercer as 
sua~ funções sem as pei.as oriunclã.s da 
falta. de recur~s •. os Munlcipios rc
na.scer~.o; a.s ci~es tomarão novo 
alento; a fa:nilia. n::unicipal pasSará. 
a · dispor dos meios de que necessita 
pa.j;'a estender suas a·tividades e pôr 
em · -a.çã.o as suàs. fôl"Ç2.S latentes'. _E 
dêsse ·impulso ~ão as inic!a.tivas, 
e, com elas, as próprias--riquezas que 
formarão 03 campos de .i!lcldê:lci~ _dos 
tributos . que irão !crtalecer a erú.rl o 

_públlc:>." 
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A dificuldade maior -está na clrcuns
tância de ::1~" . poãerem os Estados 

· e a Uniã.o sofrer dim!nuiçã.o em suas · 
receitas, e assim hão os constituintes 
de procurar meios para. compen.sa.-ros 
da perda de alguns impostos. 

A soluço mais . aconselhável seria a 
seguinte: atribuir aos Municipios, além 
das fontes de receita. de que já dis
põem, o 1mp6sto territor.al rural e o 
impOsto cie indiistrlas e profissões, por 

. inteiro. . 
Além disto, é indispensável da.r aos 

· Municípios pa.rticipaçã.o, na. renda 
bruta de todos os impostos, recolhidos 
nel'es pela União e pelos Estado.:$. A 
cota. a -ser atrlbutds. poder!a ser, como 
já fol aYmtado, de 25% para. os Mu .. 

nicipios de receitJt in!erior a. Cr$ 
.250.000,00; de 20% para os de Teceita 
inferior a. CtS soo.ooo,oo: de 15% para 
os dt receità lnfoerlor a Cr$ •••••••• . . 
l.ooo.ooo,oo e 10% oa.ra. os demais. • 

Com esta resol4ção, teriamos Mu
nicípios verdadeiramente a.utonomos. 
cem · sua competência d~llmitada, · 
·contribuindo eficientemente para. a. 
grand·~za da Pátria e pa.ra o fortale
cimento da. Federação, sem o centra
lismo asfixümte, cujos maléficos ere: .. 
tos são por demais notórios. 

Como ponto pacifico, entende-se que. 
a. autonomia dos municípios só será. 
assegurada com a elet!vidade das câ· 
:ma:ras -e dos prefeitos. por vot~ c:ll· : 
reto. 



64. • Sessão, em 16 de Iv.Iaio de 1946 
PreritUncla. do Sefl.!wr Melo Viena, PreMente. 

Aa 14 horas comp11.re0em os Se
nhores: 

Partido SOCial Domocrdtico 

Acre: 
Bugo Oamtlro. 

Leopoldo Pera~. 
Pari: 

Nelson Pa.r1J61. 
JOio Botelho. 

Mara.nhlo: 
· . Pereira J'dnlor, 

oreport Pranco. · 

Piaul: 

Areia Leio. 
Sigefredo Pacheco. 

Rio Orando do Norte: 
Georaino · Avellno. 
José Varela.. 
Val!redo Gurlel. 

Pa:aiba: 
Samuel Du&rtf. 

PernambUICo: 

Gereino PonW.. 
Oscar Oarnotro. 
Osvaldo Um .. 
Costa Nno. 
tnisael Uftl. 

Alalou: 
Kedeirol Not-o. 
.Joa6 xw. 

Sergipe: 
. . ·~- - . . 

Leite Neto. 

Ba:bia,: 

Pinto AleiXo. 

Espírito Santo: 

Eurico ~
~- .de_ &ezende. 

ÓIStrlto Federal: 

Jo.sé Romero. 

Rio de Janeiro: 

Alfredo Neves. 
Carlos Pinto. 
Heitor Collet. -Minas Gerais: 

Melo Via.na. 
Bias Fortes. 
Duque de MesqUita. · 
Israel· Pinheiro. · 
WelUngton Brandio. · 
Augusto Viega.s. 
Olinto Fonseca. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 

Gofredo 'J."eles. 
Roráeio Ls.fer . 
Sampaio V1dal. 
Ronorio Mo:1te1ro. 

Goiás: 

Pedro- LUCiovico. 
Dario Ca.t'doso. 
Diogenes MagaJbi.ee. 
João d'Abreu . 
Galeno Paranhos. 



Mato Grosso: 

ArgeDl!ro Fialho. 
• Martinia.no Araújo. 

· Paraná: 

La.uro Lopes. 
Gomi Júnior. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Domeles. 
Da.niel FarBA:o. 
Ma.nuel Duarte. 
Bltteneourt Azambuja. 
Nicola.u Vergueiro. 

Vniáo Democrática Na.cional 

Amazonas: 

Severiano Nunes. 

Pa.rá: 

Epflogo Oa.I®os. 

Piaui: 

José CA.ndido. 
Allt&ni"C? · Correia.~ 
Adelmar Rocha.. · 
qoe~ Ro4r!gues. 

O e~; 

Plínio Pompeu. 
Fernandes. Teles. 
Jo.,sé . de Borba.. 
Alencar Ara,ripe. 

Paraíba.: . 
Plfnio Lemos. 
Pei'Il8lldo_ N obregSJ.. 

Pernambuco: 

Gilberto Freire. 

Ballia: 
!urae1 Magalhães. 
Wa.nuel Nova.es. 
Luiz V!a.na.. 
Danta.s Júnior. 
Nestor Duarte. : 
J'ol.o Mendes. · 
Rui Santos. 

Espúito ~1!0: 

Luís Cláudio. 

-lô5-

Dist:ito Federal: 

Jurandir Pires. 

Minas Gerais: · 

Magalhães Pinto. 
Gabriel P~os. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 

.Toledo Piza. 

Mato Grosso: 

Agrleola de Barros. 

Santa Ca.tarina: 

Tomás F.ontes. . 
Ri<> Grande do Sul: 

Flores da Cunha. 
Osorio Tuiuti. 

Partido Trabalhista. Brasileiro 

Amazonas: 
Leopoldo Neves. 

Distrito Federal: 

Segadas Viana.. 
Barreto Pinto. 

Minas Gerais: 

~uiel Men-des. 

São Paulo: 

PediL'O'>O Júnior. 
Eusébio Rocha.. 

Partido Comu.nista do Brasil 

Distrito Federal: 

Mauricio Grabois. 
Batista N-eto. . 

Rio de Janeiro: 

Claudino Silva. 
.~<:ides Sa.bença. 

São Pà.ulo: 

Jorge Amado. 

Partido Republicano 

Sergipe: 

Amando Fontes. 
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Minas Gerais: 

• Pelipe Balb1. 

Paraná: 

M:unhaz cia. Rooha.. 

Pa.í·ticlo Democrata. c~ 

Pernambuco: 
AlTUd a. Câma.l'a.. 

.- .o SR. PRESIDENTE- Achando
se presentes 98 Senhores Represen

.. tantes, decb:ro aberta a sessão. 
Passa-se à leitura da ata· da sessão 

. anterior. 

0- SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Stt
. plentz, sen-indo como 2.0 Seeretãrio> 
procede à- leitura. da ata. 

O SR. PRESIDENTE - En1 dis
·. cussão a ata. 

O SR. LEOPOLDO PERES..;.... Se ... -
nhor Preside-.ntc, peço a. palavra, sõ .. 
bre a etá.. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa. ... 
lavra o nob:re Representante. 

' O SR. LEOPOLDO PERES (Sóbre 
a ·ata> - Sr. Presidente, pedi a pa. ... 
lavra para fazer pequena. retificação 

. ·à ata impressa dos nossos trabalhos. 
com referência à sessão de ante-on
tem. a.· fim de corrigir-se meu últt.
mo aps.rte ao díscU!'so pronunctado 
~lo nobre Representante. Senadot' 
Dário Cardoso, de Goiás. 

"'t.sse aparte, infelizmente. dada a. 
vivacidade dos debates, não !oi bem 
apanhado l)elo nosso operoso e infa
tigável serviço taqlllgrá.fico. 

lt o segujnte: 

~:mnguém. nega. o valor d2.. eo
ope!"açáo do bra.~o estrangeiro, 
como bem acentuou V. Ex.•. Mas, 
considerado o ;mn.to de vista po
litico do problema. entendo que 
se não eleve permitir continuem 
a iutiltrar-se em nosso pais ele
mentos dD.quêles . povos 1 mperia.
list.as que, a!uda há pouco, inven
taram e puseram em prática a 
teor'~ celerad3. das minorias ra-
ctã.is. •• . 

Era a.:pe!Íàs isto, Sr. Presidente. 
O SR. PR:ZSIDENTE - Constará 

da. ata a. retificação do nobre Depu~ 
tado·. 

o SR. DARIO c.ARboso- se
nhor Presidente, peço a. palavra, sõ-
bre a ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
~alavra. ~ nobre Representante. 

O SR. DARIO CARDOSO ·(Sóbre 
a ata> · - Sr. Presidénte, pedi a pa.
laVl'a. para solicitar sejam :feitas, :ç.o 
discurso que proferi, na sessão de H 
do corrente, algumas coneções . 
~ discurso, Sr. Presidente, !oi 

publicado com alguns eiTOS -· que 81 ... 
· teram o sentido de certos perfodos • 

Assim é que, logo de !nféio. refe
rindo-me ao problema. da. inrlgração. 
d~~= . 

~Meditando, Sr. Presidente, sô
bre á. 1mportAncia dêsse 8.SSUDto 
e sõbre as conseqüênciaS verda
deira.mente_cata.stróficas que DOS 

-~erão a~~---&-·ãce1tação irre-- ·- · 
fleti.da. e mal orientada de estran
geiros de qualquer origem, iul- · 
gu~ de meu: dever versá-lo neste 
plenário, quando mais :oão· seja, 
para deixar definido nos Atl$!5 
de nossos trabalhos, etc.,. 

No entanto, saiu ·publicado: " ... 
quando mais não seja, ao m~s .. • ~~ •. 
A expressão ao menos está. d~. 

Há outras incotteçõeS. · 
No tocante aos principies que de

-vem orientar a imigraç2.o, aeclarei: 
"Os preceitos cardia.1s a que deve 

obedecer a imigra.ção, etc. . . · . · 
Saiu: "os preceito coràiaisu 

colsn muito diversa. 
·Logo adiante, no periodo que se 

inicia do seguinte modo: 
'"Sob o prisma geográfico, bá . 

que atender à adaptabilidade dos 
lmigrantes às nossas condições 
m~Iógicas, que são mllltlpla.s · e 
va.riada.s, assim . no concernente 
às pectüicuida4es • ••• , 

. Em vêz de ~da.des saiu o .vo.. 
cá.bulo dijicu,lda,t:Le3. · 

Quando me re!eri a. um telegrama 
publlca:do pelo 110 Globo'•, usei c1aa 
seguintes expresSões: 



- 16'7-

· . ~Após composto meu despre
tencloso . trabalho, depaTOtL-se-me 
no "0 Globo'".· 

e não deparou-me, como consta da 
publicação. 

Em outro trecb:o do di.scurso: 
"E' a lição que estamos colhen

do no momento, quando elemen
tos estrangei!"os ••• " 

~ não, como saiu: "E' a lição que 

est2mos colhendo no momento. E 
quando ..• ,. · 

Há ainda outro êrro àe revisão que 
a.ltern o sentido do discurso. 

o periodo se~te ao que se enun
cia dêSte ~odo: 

u As llled.!d.as a que me . refiro 
devem preceder à imigração.". 

começa . desta ma.:1eim: "P.t é· que es
tou em desacôrdo com V •. Ex"'. •• e não . 
"Se é que estou em desacOrdo com 
v. Ex.3 ", como sa!u publicado. 

· Cutra retificação que ~olicito, Se
nhor Pr~dente, resulta de um en
gano meu. 

E' oue. l'eferindo-me à imigração 
dos alêmães para o meu Estado, de
elarei: 41no Govémo do Sr. Eugénío 
Jardim, ·em. 1929" quando há enga
no manifesto de minha parte, ao 
afirmar ser er...tão Presidente do Es
tado o saudoso Coronel Eugênio Jar-

. dim, porquanto era. seu Presidente, 
nêsse tel:npo, o Sr. Brasil Ramos 
C~do. . 

Ainda.. Sr. Presidente, devido ao 
calor com que se trocaram alguns 
apartes no plená.rlo, durante minha 
oração, a taquigrafia deixou de con
signar uma resposta que dei ao Uu5-
tre Representa.I!te Sr. Aureliano Lei
te. quando S. Ex.:r. interrogava se eu 

-era contra. a civilização brasileira 
Respon~ ; .Não sou nem posso ser 
contrá.no · à. civilização brasileira: 
apenas me- insurjo contra o d\!SPrê
~- e o Vilipêndio a que se tem .an
Çado o trabalhadcr bra.sUeiro. · 

Eis, Sr. Presidente, as correções qut. 
desejo sejam feitas na ata ~e nossos 
.rabalhos de a.nteontem. 

· · As retificações que faço vêm com 
atrazo. porque não me encontrava no 
plenário no momento oportuno. (Mui- . 
to bem.) 

O SR. PRESIDENTE O nobre 
Representante será atendido. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Sr. Presidente, pe-ço a palavra sôbre 
a ata. 

O SR. PRFSlDENTE - Tem a 
palavra o nobre Rep:-esenta.nte. 
· O SR. OSVALDO :PACHECO 
<Sõbre a ata) -Sr. Presidente, Q.Uero 
fazer duas retifi<:.açóes sôbre as ps..la
vras aqui proferidas, na . sessão de 
ontem, qua.ndo falava pz!a ordem. 

Desejo dizer, prel.im.in.'l.rmente, que 
não atribuo a ~ulpa. dessas incorreções 
ao zeloso corpo taqUigrá.fico, pois. di
ante dos inúnieros apartes que me 
fo:ra.m dados, reconheço a impossil.>i
lida.de de um apanhamento na. integra. 

As retificações são as seguintes: 
Quanco ~' 

"As medlda.s arbitrárias sã.o as 
.que apontei e muitas outras que, 
com o tempo, viremos provar. 
Lamento V. Ex. :r. esteja batendo 
na mesma ~la ê.os trabalhadores 
esttangeiros extremistas, porque 
na realidade# · como jã afirmei 
de5ta. tribun.a., os veróa<ieiros 
culPados são os magna:i;as que 
estão entravando o progresso de 
nossa. ~tria e contra os qu.a!s o 
Min!steno Q.o Trabalho até hoje 
não tom~u qualquer providência." 

As m·nhas yalavras foram as se
guintes: 

"A-s medidas arbitrárias são ~s 
que apontei e lúuitas outras que, 
com o tempo pooeremos enumerar. 
Lamento que V. Ex.~ esteja ba.
tendo na . xnesma. tecla das tra
b3.1h3.dores extre~ta.s. porque, na 
reallrl.a.de. os estrangC~iros que pre
judicam a nossa pátria não são os 
tl'abalhadores; ·são os magnatas 
que estão entravando o p:-o-
gresso de nossà . pátria e contra 
os quais o Mini:;tér!o do . Tra
balho, até hoje, não tomou qual
quer provi'ttência. " 

A O'Utra ê a seguinte: Quando dizia: 
"Os tr':lbalha.dores do pôrto de 

Santos não concordam, isto sim; 
Srs. Representantes, em concorrer 
para o fortalecimento do GQvêmo 
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. de Franco, depois de havermos 
lutado, comv luta.mos, pela. vitória. 

·' da democracia, dentro do nosso 
pais . ., 

As minhs.s palavras foram esta~: 

"Os tra.balha<iores do pôno de 
Santos, recusam-se a. fortalecer o 
Gcvêrno falangista de Franco, 
porque, amanhã, êste poderá vir 
lutar c o n t r a a democrac:a de 
nossa pá. trio.." 

Era. o que tinh9. a dizer. 

O 5-'t:t. PRESIDENTE -:- O nobre 
Representante será. atendido. 

Não havendo mais quem peça. a. 
· palavra sôbre a ata, encerro a .sua 

discussão e vou submetê· la "a votos. 
CPctU$a.> · 

Está aprava.da.. 

Passa-se à leitura do expediente. 
. ' 

O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre-
.tário, servindo como l.o) · procede à. 
leitura.- do .seguinte 

/ 

REQUE:RIMENTO N.0 139, DE . 1S46 

~~uer a mesa ·que sejam pe
ti.idas ao Conselho Nacioncl dO 
.t:'etTóleo, íi7,formações s6bre a .cc:n
e;asão de distilaria a particula
res. 

· R~quelro que, tendo -!m vista. que o · 
Co:1selho . Nacional do Petróleo a.cabs. 
de fazer concessões a particulares 
p9.ra a !nstala.ção de re!inaria.s de p::
tróleo em território nacional, sssun:.o 
do :nais alto t.nt;rêsse público, Voss:1 
Ex.:1, na forma. do artigo 81, pará.gra
Io 15 do Regimento, se digne de ofi
ciar a. êsse Conselho para que in! ar
me, com a máxima urgência, Ee a~ 
concessões fora~ precedidas de con
corrênCia públlca, e em caso a.!in:xm
tivo ma:s o segubte: 

L 0 
- quais' a.s dat?-5, l'~spectiva

mente, em que foi pu!>llcado o edit9.l 
. de concorrência e o encerramento 
desta? 

2.o- Qual a . publicidade que .foi -fel.; 
ta anteriormente à apresentação das 
p:oposta.s a fim d·~ se.x- dado o maior 
-conhecimento s.os interessados e ao 

público, consoante o artigo 7~ do 
Código de Conta.b~Uda.de da União ? 

3. o - quantas propostas foram 
apresentadas e quantos candidatos !a- . 
ram aã...-niticios · à. conco!rência. e quaiS 
as propostas aprovadas? Houve Qu
blicaçio das propostas na integra, an
tes ·de qualquer decisão, de acOrdo. ~o.m 
o que estatul o artigo 750 do Codigo 
de Contabilidade da União ? . J 

4. o - para quantas refinarias. toi 
aberta a. concorrência e qual a cai)a.
citiade ele ref:na.ção diá.rla para. cada. 
uma? . 

5. o - qu.a..is as condições de idonei
dade finaD.Ceira oferec1ds.s pelos Pl'.'O
pona"ltes e que prova ·produziram nes
se sentido? 

6.0 - qual a. · percentagem de con
tribuição oferecida pelos proponentes 
para a pesquisa . de petróleo em tm'
rltório nacicnal e qual a atribuida 
pelo Conselho ao aprovar a concor
rênci~? 

--,..;o- -qu.anW~ e qua:s os concorren-
tes que cumpriram as -eXigência~--·ft
nais a fim de entrarem na. posse Cie
!init1va das concessõ:s ? E dada a 
ht~otese do não cumprimento · dessas , 
exigências finais dentro do prazo fl
xac!.o pelo Conselho por parte de um 
ou nuis contemplsdos, quais a.s p:o .. 
vidênc:a.s tomadas para. atender o 
objetivo público da. concorrência.? 

8. 0 . - CIU3l o critério adotado pe.~o 
COnselho para fazer a · classificação 
em cha.w dos concorrentes contempla
dos, atribuindo na mesma região mais 
de uma. concessão como se as propos .. 
tas nesse particular !õssem iguais ? 

9. o· - se foi se licitado ao Conseiho 
pelos concorrentes contemplados mo
d~icações das .exigências finais, ~ntre 
elas a. permissão para participarem das 
sociedades capitais estrangeiros ? 

10 - finalmente queira o Conselho 
informar o mo:1ta.:1te dos capitais eom 
que se fo.nnaram as sociedades explo ... 

· radara.s das I\;fillariMt bem assim • 
destacadamente para cada sociedade, 
a. relação nominal elos aclon!stas, e 
suas respectivas cotss, que figuraram 
nas propostas dos concorrentes, e 
quais os novos subsc.ritol'es · do ca.p.l.~ 
após a aprovação da. concorrência e 
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que não fazh.m parte daquela !'ela
ção. 

Sala <ias S~ssôes, 16 de maio de 1946 
- Flores da Cunha. 

.:.... A 1tnprimil'. 

REQU"ERIME:N"XO N. 0 140, DE 1946 

Requer por, intermédio da Mesa 
que 3ejam pedidas ao Poder Exe-. 
cu.tivo in/o:-mações sôbre o decreto 
que a~ou « organ~ão da 
Fábrica Nacional de l'riotores. 

Requeiro que, por intermêdio da 
Mesa. sejam pedidas ao :?oder Executi
vo as seguintes in! armações: 

1. o - Qual o decreto que a.utonzou 
a organização da. Fábrica Nacional de . 
Motores? · 

2. 0 - Em que caráter foi prevista 
essa iniciativa:' como indústria da 
União, · do Govêrno do Estado do Rio, 
entidade autárquic.a ou particular'! 

3. 0 
- Quais as verbas e dotações fel

tas pel~ Fazenda Federal a essa insti-
tuição e o respectivo montante? · 

.4. 0 --Quais -as verbas, dotações cu 
emprêsttmos recebidos pela mesma. do 
Estado do RJo ou de Estados Estran
geiros, a.tra vés "da Lel ele Empréstlmos 
e a.n-endamentos ou por outros titulos? 

5 ~ o - Qual o monta.nte exato eras in. 
versões te1tas nessa Fábrica em mó:. 
vels, instalações, etc.? 

6. o - As verbas ou empréstimos des. 
tinados a essa. Fábrica. como !oram es
crtturados: por conta da Únião ou por 
conta da. Fábrica.? · -

7. o - Quando se fêz s. prestação de 
conts.s a respeito dessas verbas? 

8. 0
- Quais foram os compromissos 

internos e externos que o Go-vêrno to
mou em relação a essa Fábrica? 

9. o - Qual a área de terras perten
centes atualmente à Fábrica, in<:lus1-
vc as desapropriadas a. particulares? 
Ainda tem a Fábrlca o pro~to de 
d~apropria.r outras terras particula
res? 
· lO - Quais as áreas já àesaproprtá.
das e respectivo custo? 

11 - Inclui-se no propósito da Fà
brlca. a eJ..-ploração a.grc-pecuária. e 
avtcula? Quais os empreenc:Umentos 
levados a efeito nesse senti'do, quais 
as despesas e re~uita.dos? 

12 A autorização para. a consti-
tuição de ums. sociedade an.Onlina., a 
que se re!~re o D.L. n. o 8.699, de 16 
de janeiro de 1945, foi precedida de 
avaliação dos bens existentes e de uma 
prestação de contas? 

13 - Quais :;ão os saldos de crédl
tos e verbas a que alude o § 2. o do 
art. 2 . o do citado Decreto-lei? 

14- No valor especificado dos bens 
que v§o formar o capital sacial, qual 
Cl valor atribuído aos terrenos que en
feixam a. propriedade da Fábr!ca? 

15 - Qual a razão de terem sido de
cretadas pelo Estado do Rio de Janei
ro as desapropl"iações dos imóveis des
tinados à Fabrica e também serem 
processadas estas pelos órgãos daquêle 
Estado a favor da Fábrica? 

16 - Em se tratando de organização 
que a referida Lei considera. de utili
dade pública, de inte!'êsse da De!esa 
Nacional, porque tem sido ligada ao 
Ministério da Viação e porque o refe
rido Decreto-lei foi subscrito unica
tn.ente por alguns ministros das pastas 
civis, com exclusão dos ministros das 
J)astas militares e da· Aeronáutica? 

Sala das ~ssões, em 16 de maio de 
1945. - Hermes Lima . 

A imprimir. 

!NDlCAÇÃO N.0 70, DE 19~6 

Indica. que a Mesa da Assem~ 
bZéia sugira ao Poder Executivo 
que inicie a construçéo dos portos 
de Macau e Areia Branca. 

Cons!derando Q.Ue o · govêrno fede
ral arre"...ada, DO Estado do Rio Gran
de do Norte. segundo o bala.nço de 
1945, efetuado pela Contadoria cen .. 
trai da Rex;>úbllca, seção daquêle Es
tado, importância superior a Cr$ •• 
32. 800. 000,00; 

Considerando c:rue só o 1mpõsto do 
sal. cobrndo nos centros produtores 
nortertograndenses, rende à União 
llnporta.ncla superior a. Cr$ .•...•.. 
9.130.000,00: 
· Cons!derando que o mesmo impôs-

. to sôbre o sal do Rio Grande do Nor
te, cobr:1.qo nos centros consum!doresp 
eleva a arrecadação do govêmo fe
deral a mals de Cr$ 40. 000.000,00; 
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considerando que a Inversão de 
verbas da União no Rio Grande do 
Noite, C.e acOrdo com o balanço de 
1945. da Contadoria. Central da Re
pública está. em pouco maJs de Cr$ 

. . 25.250.000,00; -
· Considerando que, pelo balanço re._ 

pet1damente citado, o govêmo federal 
: tem no Rio Grande do ' Norte, um 
saldo positivo superior a. Cr$ •••• 
7.ooo.oco,co. s6 levando-se em consl
dernc;ão o balanço de 1945 da. Con
tadorla Central da Repúbllca; 

Considerando que tal saldo é r·eal
mente muito malor que Cr$ •..••• 

:·'1.000.000,00, aVisinhando-se· do dôbro 
dessa 1mportânc1a, se levado ém con

: slderac;ão o 1mpôsto federal- sõbre sal 
do Rio Grande do Norte cobrado nos 

· centros · consumidores; 
In cUco . que a Mesa de ASsembléia 

sugtra. ao . Poder Executivo· que, em 
natu;-3.1 medida de proteÇão ao prf..n-

. clpal produto do Estado, mande o go
vêrno federal p!'oceder à construção 
dos portos de Macau e Areia Bran
Ca., portos naturais de saida da pro
dúçã.o .das salln:l.s norteriogran.denses, 
a.s maJS rendosas do pals. 

Sala da.s Sessões, era 16 de maio de 
1945. ·- Café Filho. 

:mDICAÇÃO N.0 71, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo ~ 
COnt)eniência, da regula:mentação 
do Decreto-lei n.0 8.611, de 9 ele 
ja.neirQ àe 1946, que cl.ispõe sôbre 
o e:rercfcio da. pre>jissão Ja.rma.
cetLtica.. 

Os abaixo assinados, Deputados pele> 
Estado de São Paul~, eleitos sob a le
gends. . <lo Partido T!'a.balhista. Brasi
leiro, a.\eneende> ao a.pêlo que lh~ 
!oi dirigido por considerável massa de 
práticos em fa.rmác1a, vem requerer a· 
V. ~·. ouVida a. Assembléin., se digne 
encaminhar :1.0 Poder Executivo uma 
Jndicação no sentido de ser regulame:il
tado o Decreto-lei n. o 8. 611, de 9 de 
janeiro de 1946. 

2sse Dec.reto.-lel, dispondo sôbre a 
&ltuaçã.o dos fa.rmacêuticos diplomados 
por Faculliades que f1.mclonara.m com 
autorização dos governos estadua.ia. ~ 

dos práticos de. fa.rmá.cla, habilitados 
pelos Departamentos de Saúde, · prevtu · 
a prestação d.e exame, que os tra.'ns- · 
formaria. em :farma.cêuticos Mbllita.~ 
dos, concedendo-lhes o exercteio pleno 
àa profissão, no território do Estado 
onde obtiveram o resp.e_ctivo diploma 
de habilitação. 

Sem embargo de, a nosso ver, fazer-
se mister que a habilitação va!esse, 
pelo menos para os diplomados pela.s 
Faculdades que :funcionaram com r.u
torizaçã.o dos governos estaduaiS. · em 
qualquer ponto do território nacio::ial, . 
pois êsses diplomados se sulmierera.m 
a regime escolar e provas lega.IS em 
face dos poderes que autorizaram o 
funcionamento das Faculda.des, já. a 
regulamentação pura. ·e._@npl~s do cl-· 
ta.do Decreto-lei n.o 8.611: -vtria-aln:
parar a situação de milhares de pes
soas. 

Sem exagêro podé-se ca.leula.r em 
cêrca. de duas centenas de milhares 
de individues nas condições de .regll
~rem a sua ·situação wna vez 
que se regulamente o ~e!erido De
creto-lei · instalando-se a.s comissõeó 
examinadores a.1 previstas. · · · -- ··· 

. Em amparo desta. classe de trabalha
dores esperam os signa. tá.rios ver a pro .. 
vado o presente reque.r!mentt\. 

Saia da.s Sessões, em 15 de maio de 
l~46. - Berto Conàé. - Sega.dt:3 
V:a.na. - Eu.zébio Rocha. - Ped.roso 
Jtí.:nior. - Benício Fontenele. - BaetG 
Net)es. - Hugo Borghi. Romeu 
Fiori. 

A imprimir. 

O SR. PRÉSIDENTE- Está finda 
a le.itUTa do expediente. 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. 
Pres1dente, peço a pa.lavm, pela or
<!em. 

O SR. PRESIDENTE - Tetn a pa
la.'"Jl'a o nobre Representante. 

O SR. BARRETO PINTO - <?el4 . 
ordem> · Sr. Pres1dente. No dia. de S. 
Lúcio, que, po:- sinal, fo! Papa., na 
outra encarnação, sexta-feira., 15 de 
março, instalou-se ·a Comissão Consti
tucional -· instalaÇ;ão solene, na sala 
nobre desta. Casa, estno Francisco 7, 
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e onde, nuni dos nichos, vemos as res- Ainda pelo voto direto devemos sub
pel};áveis Figuras da Pa.z e do Tra:- meter a plebiscito a Constituição que 
.ba.lho, da Lei e da Autoridade. tivermos promulga.do. Assim é que 

Ocorre, porém, o seguinte. Sé o § · se procede nas democracias: - 41Slm 
5.0 do: art. 22 do nosso Regimento , ou não". Estamos leglslacndo para o 
não h~uvesse sido assinado, como foi, povo e precisamos saber se o povo 

· desde sá-bado de Aleluia, o projetoele aceita o que estamos fazendo, mas 
ConstitUição já estaria em plenário. em pleblsc1to, no qual todos se !lla-
Nem se pode fazer ironia, tratando-se n1festem. De outro modo teremos ela-
de tão grande data, cheia. de cã.nti- ·borado uma Constituição que estará 
eos de alegria:, quando os d1as em morta, antes de nascer. (Muito bem) · · 
que vivemos são tormentosos, !altan- 0 SR. PRESIDENTE - o nobre ~· · 
do tudo: -: pão, leite e água. tã. d · 
· AtribUiu-se . interPretação ao cita- Representante não levan:a ques o e · . . . ~ .~: 
do § 5.~. Decorridos são 62 dias e 0 ordem, solicita informaçao. ~: : :.;- · 
projeto ainda. não chegou ao capitu- O Sr. Barreto Pinto - Perfeita.- - .><. 
lo das Disposições Quais e Trans1tó- mente. · ...... . 
rias. . O SR. NEREU RAMOS-· Sr. Pre- · .. -·>·~ ... ·: 

O Sr. An-uãa Câmara - V. Ex.5 sidente, peço a palavra., pelo ordem. · · ·. · 
pode estar tranqüilo que o projeto se-

0 
SR. PRE:SIPENTE _ Tem a ·· .. ·. 

rã. enviado áo plen.ãrio dent.To do · · 
prazo. palavra o nobre Representante 

O SR. BARRETO. PINTO - Mas O SR. NEREU RAMOS - (Pele. 
quando ten:nina? ordem) Sr. l?resi.dente, é estranhá. v e! 

o Sr. A7'7'Uda Câmara. _ Creio que · que o Sr. Representante Barreto Pin- . 
hoje. to. · .. 

O Sr • . Barreto Pinto -V. Ex.a, co-
O SR. BARRETO PINTO- Obri- meçando assim, está perdendo a sere

gado pela in!ormação; mas quero vêr Didade. 
para crer. Não nego qué a Comissão 
esteja traba.lha:ildo, mUito embora · ·· O SR. PRESIDEN'I'Et _-; !F:: 
pouco se tenha distanciado do texto soar os tímpanos) A ençao. ~ 
da Constituição de 34 e haja apro- a pa.la~a o Sr. Nereu Ramos. 
veita.do inúmeras dispositivos da' tão 0 SR. ·I't"EREU RAMOS - E' es-
malsinada carta de 37. traJlhá,vel, Sr. Presidente - repito 

O Sr. Toledo Piza -·Não apoiado. as palavras que desa.gra.da.nm ao no-
O SR. BARRETo PINTO _ Com- bre Deputado - é estra.nhável que 0 : 

prová-lo-ei no momento oportuno. Sr. Barreto Pinto. que aqui votou 0 

Infelizmente o relógio é implacável requerunento feito em· nome da. Co- · 
e o tempó que disponho a.proxima-se missão, venha à trib~ para inqul
do término. ValhO-me, porem_ dos rir quando termina o 'Pl'SZO que lhe 
mhlutos que me r~ para fazer foi fixa.do para apresentaçao do seu 

. ilm a pêlo ~ Comissão, à qual não me tn.ba.lho • · 
quiz cancil4atar. Ainda. não foi aten- Não temos culpa se o ilustre Dei]u-
dido o último Oapft-\llO das Dispo- ts.do não foi escolbido .pa.ra repre- . 
sições Gêrais. C<lrre no entanto a. sentar seu Partido na. ComisSão de 
boca. pequena, que a. maiO...-ta p~~ten-d Constituição· · · 

e seja o Vice-Presidente da Repú- ·· 0 Sr. Btm"eto Pinto- Não fui can-
blü:a. eleito pela As:;.ambléia Nacional, 
bem como· os novos senadores pelas djdato • 
.Asêembléias Est&duais. . o SR. NP2EtJ RAMOS - Ignor<> 

Nada. mais absUrdo, qua.ndo tals es- - v Ex,• foi ou não can<lldS.t~". · • 
colhas devem. ser feitas pelo voto di- oe O 'sr. Ba:rTeto Pinto - Porque V. 
reto. Ex. • não pode Jm}.scuir-se na eeono-
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mia.. doméstica do meu Partido; falta
lhe autoridade -para tanto. 
. O SR. NEREU RAMOS - • . . ou 

• .$e obteve votos ào seu Partido ~-a 
representá-lo na Comissão. Quero di
zer à. Àssembléia. que nós, os da Co
.Jliissão da ConstitUição, apresentare
mos o t.Tabalho dentro do prazo que 
ela nos concedeu. (Palmas). Não .fi
caremos adstritos à interpretação re
_glmental do Sr. Representante Bar-

\

.reto Pinto . .• 
O Sr. Flor.es da Cunluz, - · Apoiado. 
O SR. NEREU RAMOS - • • . por

.que, acima dessa interpretação está 

..a da. Assembléia, de que somos delega

. dos, e havemos de mostrar, quando 
· trouxennos ao plená.rio o trabalho, 

.que procuramos ser dignos da missão 

.que nos foi confiada. 
O Sr. Barreto Pinto- Ninguém con

testa o trabalho da Comissão. 
O SR. NEREU RAMoS - .Oportu-

. .namente,. a. Assembléia apreciará. o 
projeto, sem dar importância a essas 
·questões impertinentes, que em vez 
.de elevarem ·esta. Casa, querem trans
..formá.-la numa reunião de estuda.n-
tes indísdpllnados (Palmas) 
· O Sr. Barreto Pinto - V. Ex ... está. 

·,perdendo . a serenidade. . . . 
O SR. NEREU RAMOS - Eram 

..estas, Sr. ~esiden.te, as declarações 
..que desejava fazer em nome da Co
_mfssão e em consideração à Assem
.blêia Constituinte. <Muito bem, mui- . 
. to bem. Palmas> 

O SR. ~RES DA CUNHA - Se
_nhor Presidente .. peço a. pa.laVI'a, .pela. 
.. aroem. 

O SR. ?RESIDENTE- '!'em a. pa,; 
. .la:wa o nobre Representante. . 

O SR. FLOR.u; DA CUNHA -
(Pela ordem> <*> - Sr. Presidente. 

· ~quero dizer 2.;>e:laS uma pala.v:ra. A 
~grande C9missã<. e1a Constituição tem 
procu...""ado desempenhar-se de SWt. in

.'cumbêncls.. com o maior esfôrço e de

.dicação; e creio que, no prazo esta
belecido pela. As...o:emblêis. COnstituinte, 
como disse o ilustre llder da maioria, 

..será. . o!.~rec!.do ao plenádo o seu tra-

(•) NiO .foi revisto pelo orador. 

ba.lho, cuja el3iborac;ão tem sido eXaus
tiva - todos, .~m distinção de eõres 
partidãrlas, empenhados em corres
ponder à con!iança. da· Assembléia, de 
gue somos delegSid.os. Estas outras 
questões de lana caprina ••• 

O Sr. Barreto Pinto - Sr. Gene
ral e Senador. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
IY...ga. a.n~ Deputado. 

• O Sr. Ba.77'eto Pinto - Mais do que 
Deputado: General brasileiro. 

O S?... FLORES DA CUNKA -
Não confunda r.etreta. oom serena-ta . 
(.Riso) • 

Sr.· Presidente, não sei se o nosso 
trabalho carresi'Qn.derá. ao que de nós . 
esperava a. Assembléia-Oonstitumte: 
entr.etanto, declaro a V. Ex.~ e à 
casa. que não poupamos esforços, sa.
.criffcios n~ dedicação par c·orrespon
der à _confia.nça. delegada. (Muito 
bem, palmas> • 

O SR. PRESIDENT·E- Tem .a. pa.
la.vra o ·Senhor Antônio Fellciano, prl
xnell1:r-oraclor_inscrito. _ .. . .. .. . - . 

O SR. A..~O FELICIANO·: ""(l€ ~-- . --
o segui~te cli.st!UrsO) : Sr. Presidente: 
A matéria pa:ra. a qua.l ora invoco a 
atenção-- e o estudo da Assembléia· já. 
foi versada., com in<liscutivel profici
ência, pelos nobres constituintes Dou
tor. Horácio La.fer, Professor Mário 
Masagão, Pro!~r Gofredo da suva. 
Teles Jú.Ilior e Dr. Novell Júnior, emi
nentes Representantes de São Pa.lllo . 
Se a. elta. ora. me reporto, não é por
que tenha. em conta. de poucas ou 
escassa.s aquela.s luzes, máS ms-pira
do por duas poderosas razões: inicla.l
mente, porgue sua. mag:nitude nacional 
outorga-lhe credeneial de um dos es-. 
teios de reaUsmo politico e positivi· 
da.de soc1al que gW-antirão vigência 
útil para. a Consti·tuiçã.o em !eitura; 
dçois, por imposição do.s votos que 
me deram esta honr05$1ssjma tnbuna 
pa.rla.menta.r como intérprete de suss 
re1villd1cac;6es, todos êles provindos de 
làbOrloss.s cidades do interior de meu 
Estado, tais como, Sa.ntos, Lins, L1-
·me1ra. Itatiba, Socorro, Sâo Vicente, 
Gua.ruJá, P&raibuna., Registro, Piracl· 
ca.ba, São Sebastião, Jsmbeiro, São 
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J~ des -campos, Jacu-ei, santa Rita. 
do Passa. Quatro e outras. 

Rei-r..ndicação é predss.mente a. pa.
.lavra que oorporlfica. os a.nseios ve
eme!ltes · dos municípios n-a. hora ás
pera q,ue o Bra.sil está vivendo. E esta 
reivindicação se formula. · nestes três 
aspectos !Wlda.mentais: autonomia~ no 
terreno ;K>Zíti..co; descentralização~ na 
esfera administrativa; e aparelho tri
'bu:tá.rl.o capaz e suficiente: nos ciomí
nios àa.s fiMnça.s. Os três clil'eitos 
enume-rados, · conquanto indeJ)enden
tes têm tal entroza.gem de. â.m.a.go ou 
d~ sUbstância., . qu~ ·obedecem ·à. verdà.
dei..'"B. hierarquia, que não pcd~ · ser 
subvertida sem mutilaç~o. Aut:>nomia 
sem descentralização é uma espécie 
de llberda.cle r-estrita e policiada de 
Penitenciá.ria.. A conseqüência. será· 
êste disla.te: o povo tem Iibe!"dade paz& · 
a.uto-deten:ninar seu govêrno; mas o 
govêrno, livremente . eleito, Z:.á!) tel'á 
Ji.be.""Ciwe ps.ra ex-ercê-lo em nome e 
como quer o povo, pois os poderes para 
tanto são poucos •. senão miDJmos: 

Eis um :formalismo jwidlce a cor
rigir..: govêmo próprio sem própria. 
adminis~. 

Autonomla. e · descentralização sem. 
tlna.nças a-ptas, aou! está outro ab .. 
surdo: - ·- corresponde, nada mais, 
nada menos, do que .liberdade na mi-
séria. I . 

A esta altura, ouso afrontar o pe
rlgo inato às fórmulas. desrespettan ... 
do o· prudente "omnis def1n1tlo pe .. 
riculosa est••, para estabelecer o que. 
a meu v e:-. estrutura a realidade po .. · 
-Utiéo-econOmica de nossos mumc.f .. ··. 
pios. btes só serão, em verdade, a.s 
deC2.D.ta.das eélula.s-mater da. na.clow . 
. nalida.de cont gcroêrno própril)~ e:z:er-

. cendo poderes a.d.min.istratitx)s pró· 
pric3 custecdos ~ ttmz:nça.s 1'7'6prias 
e suficientes. Istó QUe ai está é a. 
l'a.iz do s1stema. federativo, que en
tre nós telXl tido mera existênc!a. !or
tnal ou decorativa, PQrquanto a prá
tica reoubUcana tem se esmerado em 
invertê-lo. O C!Stranguiamento de 
qc&.lquar das três liberdades eãilfclas 
fundamentais - a poU:tic&, a adm1-

. nlstrativs. ou a financetra - s!gni!l
. ea certidão de .óbito Da.ra. um regime 
federalfst&, que ex!sta não por obra . 

de ficionista criação legal ou de o~
tórla eleitoral, mas com sua ortodo
xia autenticada pela . verdade politl;.. · 
co~sccial que nêle se cristalize. 

Disse-o esplendidamente Rafael 
Xavier, em sua nunca assaz louvada. 
conferência sõbre o ~to: "Cada 
vez que me dedico à análise e inter
pretação dos fenômenos da vicü;L .oa.-

. cional, maior é minha certeza de que 
wna das origens fundamentais de 
nosso en!raquectmento econômico, de 
nossa desordem política. de nosso 
e.zarmante áns.l!~betismo. d& morbl- .; 
dade de p.ossas populações, da falta. · 
de soluç-ão para os nossos problemas . 
vitais - é o esgota:nento progressi- . 
vo e sistemático do :Município brasi
leiro no decorrer do periodo republi- · 
cano". E mais acUante:·. "Todo pro
grama de construçã.o poUtlca que ·se 
não afirmar pot unia ação conscien
te de· rev1goramento do interior do 
PaiS está fadado ao tra.casso e à 
desmonlllzação". . 
·.Ancorados na experiência governa

tlv3 do Pais, tenhamos a. cora.g~ de 
proclamar - pots reconpecer o ~rro · 
é meio ~nho andado ps.ra. a-. 
tirpá-lo - que o· !edera.Usmo. em tôda. 
sua pureza e latitude, ainda. não des
ceu de sua. estéril coDceituação teóri- . 
ca e e."'Ctrinsieamente jurídica. para fe .. 
eUlldar o coDturba.do e imenso pano- .. . 
rama da civU.Wlc;ão brasileira. Falar . · . 
em federn.ção sem mun1cfp1os prós- . 
peros ~e sedics será puerilmente pre- . 
tender o feito suprlmindo a. ca.usa, · . · .· 
tomar a. nuvem por Juno. querer o 
vigor e o froDdeja.mento da ârvore 
mirrando-lhe ou cortando-lhe as raí~ 
zes • 

Repisemos ainda uma vez o a.xio- · 
ma· de que o pa.ra.lelogra.mo federati
vo é Integrado por fOrças centrípetas 
e nã.c . centrifugas. que vão pa..'""B. o 
centro e não· vem do centl'o. Quer 
~.r: a . ma.~z geradora da energia 
civUizadora:, prlncl~ente ~ econô-' 
mica, está sediada. na. comuna.. Nos
sa lógica política, pelo fatalismo geo
gri.fico · da estensão ~ont1nental do 
território pátrio, necessàrismente há 
de adotar como método aqu!sltivo de 
grandeza a 1nduçA.o e não a ded.uçio, 
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tsto é, tr do particular para o geral, 
c1a unidade J»ra. o todo, do sllnples 
paxa. o . compleXo. Portanto <io nlUD1· 

· · clp1o para a tUni§.C?. .O' camJnhl'l in ... 
· ' verso leva à derrocada e à l'\llxla.. 

·Pura e lDfalivel questão de arltmét1- · 
·· ca adJllin1s~tll'"a: :1 proSperidade co-

muzial corno parcela. deterzllinará s 
prosperidade nacional como sollla.. o 

. municipio é. a miniatura visível, a. !o
.togrà.fla per~ptivel da Pátria. Nêle 
e sbmente nêle. único compativel com 
os naturaiS limites humanos de nos .. 
aos senti~os, é· que objetivamente po--. 
demos cont..emplá ... Ja e servi-la .na fa.r
tura. de suas lavouras, na feraddade. 
de seu solo. na poupança de suas flo .. 

. restas~ · na luta. desa.t-vorada de seus 
homens e na esDera.nça de ~ cri· 
anÇas .. o progresso da União e dos . 
Estados, é reflexo ou derivado. por:.. 
quanto tem como follte a.U.nlentadora. 
o progresso original d~ .municfplos. 

- · ·A federação é um sistema !ntp~
do na verdacle ctentifica. que ma.nds. 
diVidir as dificuldades pan. melhor 
})()der venCê-la.s. Urge seja abando
nada. a rota illepta de heterogenea
mente retmtr no. centrallsmo a. quase 
tcitálidade dos problP.ma.s llátrlos. a. 
b4.o ser ctue d~mente Cl\lein.
mos pers1stlr na. derrota e2n solucio
nâ-los·. 

... ~ . 
Em nossos homens p\lblfcos, Q. vo-

--cação mun!c1pa.Usta é a fotmJi. mais 
positiva., honesta e tecunda. Qe &:t' pa
tr!ota. 

A história. documenta que a. preeuli
nêncla, prllleipa.Jnlen~ sent1Inente.l, 
da. aldeia s6bre a. mttrópole, ds. cida
de s6bre a Capi~ é tenOmeno co
mum a . todos os povos em tOcias as 
épocas. O nordestino expUlsO pelo 
cbicote tórrido da sêce deu-lhe re
lêvo cscu1t6rtco ao exclamar: 41NOS 
pagos ns.!ds até a. própt'ia. d6r cl.61 
menos!~~ 

A própr!&. nomenclà.tura pol!tiea d(!-.. 
n\Ulda. sua. arigem citMfna., eV1den
da.ndo a etúnologta ct~e entre ~ gr~
gos "pclls", isto é, cldade, é a r:uz 
das pe.Ja.vns des1gna.t1vas de governat" ... 
ça. Jé. os romanos t1nha em "ch·~" 

e "c!v1ta.s .. , cictsdão e cidade. as c~ 
lunas de sua gtgantesca .e acb:nirevel 
arquitetura política. Muita razão d.S ~ts-
te a.. Bielsa ein arvorar o xnunie!.p~o 
· .. em baluarte ds.s liberdades politi-;as 
e ~eitos privados.'• 

No Brasil, a crónica de nossos d~
saccrtos é Dão tenncs pôsto em prá .. 
tica a veràadc liminar que até a. ~ .. 
reção de nossos rios prcciamam: o 

· destino pá.trto marcha da binterlàlld.a.. 
caminho do oeste para o litoral. 

Cumpre a})a.ndonar.znos a Vel'êda ... 
volutiva do centralismo, para ob\Yla;o
mos, enquanto .há t;eznpo, os per-Jl!:CS 
prenunciadoS pelos sintomas ã.ss1wta-:-· 
dores, d.fagnostícados também ·~estL\ 
Casa pela cultura e pelo civismo vt(~· 
lulte dos que se ocuparam da .na
térta. Os tatos ala.nna.ntes ai ~tão. 
exigindo . remédio imediato, excl•1.-~ )• 
evidentemente, pot já desmora.llmao, 
o receitado pela medicma palia.tiva da 
euforia. ciVica, tro~~do gr~C$ 
pa.Js. vras quando o que se preclsa · -,~o .. 
soluções urgentes e objetivas. .Aqui 
estão alguns dos nossos males: 

Macrocefal1a. das metrópoles, "•lde 
há prlvaçôes por excesso de gente e 
atrofia do interior, onde há mais 1')l1, ... 
vações sblda por cteiie1ér1.C1a dé gent~: 
sistema educa.clonal .mal <Ustrlbu;dc:t • 
com ser lacunoso notadamente em ~r·U 
grau prlmá.rlo. prcvoca.tldo a danosa 
emigração da moctéia.de para os nú ... 
cleos urbanos Jll8.iores; o · cala.l::~túSO 
êxodo 1"\U'11.1 a.tra,ido pelo tals.Z El~Do .. 
ra.do da in!1ac;ão b.l.dustrlal ~ o ma~ne .. 
tisUlo das tidaaes regorgitantes de pra.• 
zel'es e incencUa.das àe luzes. proclu ... 
ztndo n. fauna ps.ra.sltârla. dcs 1naàa.:o .. 
tados e vad10$, !enOl:J:leDo a Que !JO"" 
iável espirito apelldo!l de .. eovar15lno". 
na realld:l.de desagre23dora. torça ~~ 
"despaisajamento"; ctdades, entre as 
quals meu c:Qn.hechnento Pessoal apon
ta Jaca.reí e !'residente Prudente. no 
meu. ~tio, dest1tu1<ia.S de rêd~ de 
água e esgotos . capaz de ·assegurar 3.0 
povo e. ga.ta.ntta, prell.tninar de sa.úd.e; 
populações inteiras sem mn m(xiko 
s~uer. como o revelam Os a.l~os 
estatfsticos abaixo, referentes a. cole
tiVidades ajustadas para. l9~5! 
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Di3tribuiçáo àa.3 coleti'Dic!a.dea brasileiras, segundo as Telaçóu 
. àe habitantes 7JOT medico da3 popula.ÇÕe.3 mumcipai3 

• Percentagem Total 
Regiões e Uni<iades Federadas sem 

médico 
sem Popt!].a.ção 

médico 

NOR-TE ••••. •••••••••.•.•• , • • • • • • • • • 

Território do Acre ..........••.•..•• 
.Am.&ZO'Il&S • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Pará .••••.....•...........•.•....• . • 

NOR.DES'r~ •.• , ..•.•....••.••••.•.• 

~ranb.ã.o •••...•.....•.••.•.•.••.•• 
Pia.Ul 

. . ............................... 
ceara ................ ............ · ... . 
Rio Grande do "Norte .. ; ...•... • . • •• 
Para1'ba. •••..•.• ••••• .••.•••.•••••••• 
Pernaxn.buto ............••..•..•..•. 
Alagoas .•·• •••••••• • • · • • • • • • • • • · • • • • • • 

ESTE ...•..•...... · · · · · · · • · · • · · · · • · • • 

Sergipe •••••••••••••••••••• • • • •• ·• • • • 
Bal::lia ••• • ••• •••••••• •.••.•••••••••••• 
MinaS .Ge.rais ....................... . 
&ptx'ito Santo ...... · ...•••••.•.•. :: • 
Rio de Janeir-o .•••...•..••••••••..• 
Dis'trito Federal .... .•••• .•.•.•••.•• 

15,65 

10,25 
20,87 
13,65 

20,37 

51,81 
32,20 
21,35 
23,78 

. 7,94 
6,68 

21,53 

8,27 

36,13 
20,16 
3,45 . 
8,45 
0,42 

256.817 1.640.572 

9.161 89.459 
104.035 498.556 
1~.621 1.052.557 

2.247.022 11.032.661 

708.333 1.366.993 
292.641 908.952 
493.570 2.311.457 
202.529 851.910 
125.195 1.575.880 · 
197.952 2.964.078 
226.802 1.053.391 

1.427.382 17.255.171 

. 216.999 600.558 
873.385 4.332.800 -
257.905 7.478.511 

70.478 . 834.389 
~.615 2.049.190. 

.1 .959. 724 

SUL •••••.•••.•• ••• •.•••••••• --: • • • . • • 2,57 368.495 14.325.526 

São ,Pa'Ulo ••••••••••••••••••••••• · ~· • 2,60 207.2'70 7.863.682 
Paran.á , .. ... I •••• I • • • • • • • .. • • • • .. • • • • • 2,3,2 31.874 1 .373.39.0 
Santa ca tar1na .................. ~ • • • 9,93 129.351 1.3!)3.~ . 
Rio G~Ílde do Sul .•.••......••..• 

ÇENTRO-oESTE •..• :: •••••••••• ; •• 

Golaz ••• ·; ......... . ~ ................... ... 
.Ma:to Grosso ..... .... ................ . . 

TOTAL .•• ~ .• ~ .................. . 

Pel() que se leu, ver1fie2.-se que . em 
São Pa.ulo, onde os recursos de as
siStência médica são maiores e me
lhores, há 207.270 brasileiroS sem 
mécUco, Estados havendo que ofere
cem deticits a.sststencla.is 84rmantes. 
como o Maranhão,· com 51,81% de 
seus hablta.ntes sem médico, porquan
w pa.ra. uma população de 1.366.993, 
cêrca de 708.333 · não o tem. Obser-

22,38 

24,26 
1:~,77 

10,10 

311.947 

89.662 
222.287 

4.611.665 

3.685.132 

1 .393.847 

477.691 
916.156 

45~ 647. '178 

ve-se que no Amazonas hé. 20.87% 
sem médico, equivalendo a 104.035 
habitantes da. população total de 
498.556; o Pia-ui, 32,20%, exlst1ndo 
sem médico 292.641 dos seus 908.952 
habitantes e, ainda, Sergipe com o · 
eleve.dissimo indiee percentual . de 
36,13%, com 216.999 bab1ta.Dtes sem 
IXlédico, num tot&l de 630.558. 
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Submeto. · agora., à meditação do 
Parlamento que o Brasll elegeu para 
cooperar na solução de seus magnos 
problemas, outra estatistica contrls-

tadorá, referente ao ano de 1945, ati~ 
nente a populações municipais· sem 

leito: 

W..st:-ibu.ição das .=oletividades õrasileiras, segundo as relações 
de habitantes por leito das populações municipais 

Percentagem 

Regiões e Unidades Federadas 

::. . . 
·_ .. · · NOR'l'J:!! .......................... . .... . 

: ~- Território do Acre ................. . 
· · Amazonas. • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • •• 

. ' . . . Pa.rã . ... . .. . .... . .~ .. . .............. . 

NORDESTE ••.•..•.. ~ ..• ~ •...•. •.•.• - . 
·Ma.mnhão ... ... . ......... . ........... . 
Pia. ui .. .. ................ . .... . .... ~-.. 
Ceará ................. . · ... . . ... .... . 

. _ Rio Grande do Norte · ............. . 
. . : Para1'ba, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• 

Petnam.buco ... · ......... · ..... ........... . 
· ~goas ................... · .•.. • · · • · • · 

.· ~ ............................... . 
. 

--. Se.rgipe ..•. . •..••.•..•.•.• ' •••.•.•.••. 
Bahia.--~~ ............................ . 
Minas C-erais •••.••..•.•..•••...• · • •• 

·: ··_ : · li:spiri'to San"to • • .• •••••.••••••.•.••• 
~- · ·Rio de Janeiro ......... ~ .......... . 

D!s"b"i:to Federa.l .................... . 

SUI., . ............... , • •.• • • -, •• · •••• •• •• 

São Paulo .... .. .........•........ . . 
Paran.â .......................... ~ •••• 
Santa. Catarina ••.•••.•..•••• • ••.••• 
Rio Grande do Sul ..... . .......... . 

:" . ~()-()~~ ......••..•. ~ ..... . 
. Go!az •..• ·, .•.•••.•••••••• ~ •••••••••• 

Ma:to Grosso : .... ...... ............. . 

TOTAL .......................... 

sem 
leito 

60,34 

10,24 
57,68 
65,85 

74,79 

93,03 
83,39 
85,05 
85,48 
62,06 
!)3~3 
63,25 

38,29 

54,15 
64,84 
34,77 
70,80 

13,77 

20,92 

24,28 
25,82 
31,36 

8,14 . 

60,87 

68,87 
45.54 

43,14 

Total 

sem 
leito 

989.890 

9.161 
287.551 . -
6S3.178 

-8.251.337 

1.271. 793 
757.993 

1;966.013 
728.247 
978.082 

----1. 882·~ 968 

666.241 
,. 

6.607.974 

325.181 
2.809.205 
2.600.652 

590.775 
282.161 

2.997.311 

1.934.084 
354.586 
408.772 
299.869 

848.439 

630.896 
217.543 -

19.694.951 

População 

. 1.640.572 

89.459 
498.556 

.1.052.557 

!f:-oa2:-ssi 

1.366.993 
908.952 . 

2.311.457 
851.910 

1.575,880 
.2.964~078 

1.053.391 

17.255.172 

600.558 
4.332.800 

. .li.478.511 
834.389 

2.049.190 
1.959.724 

14.325 .. 526 

'7.963.682 
1.373.390 . 
1.303.322 
3.685.132 

1.393.847 

. 916.1.56 
.47'1.691 

45.647.778 . . 



Obse..""Ve-sc que a. grand2 mat•w~\ 
dos Estados tem ms.is de 50% de 3ta5 

• populações sem leito, unidades ha \-e;, .. 
do~ pr~cip:t!mente :z:c nordeste, eru 
que ~ falta abl':l.:lge a. quase totatli
dadc, como o l\hr3.nhão, com 93.03% 
de seu povo sem Ul:l leito sequet', 
Pia.ui com 83,3a% Ceará 85,05%, Rio 
G-rande ào Norte, 85,43%. Esplrito 
S2.nto, 70,80% e Goiás, 68,87%. São 
Paulo, PSia .OS seus 7.;963.682 habiL?.n-

. tes, tem 1..934.084 sem leito, . o que 
':>A.:!Stitui um indice percentual de 

24,28%, bastante elevado mesmo p na 
o Bra.sil, onde o Rio Grande do Sul 
apresenta · 8,14 e o Rio de Jane~! o, 
13,'17%. 

E\.idencie-se o vigor dos números 
alinhados frente· ao fato de que o ideal· 
seriam 700 e 100 habitantes, respectJ
vz.mente, por médico e por leito, sendo 
o IlláJdmo tolerado 1.400 e· 2.000. Em 
São Páulo, por exemplo, há na Ca
pital 562 e no Interior 3. 093 habi
tantes por médico e respectivamente 

. 198 e 534 habitantes. por leito. Veja· 
se a situação do Me.ra.nbão com 1.341 
.h3.bitaJ:?.tes por médico, na Capita.l, e 
63.590 no Interior e o Piaui com 220 
babi~ntes por leito, ·na · Capital, e 
3.218, no Interior. Temos, per con~c

. guin~. no caso ào Maranhão,· o lim~-
te máJdmo de· .. .habitante-médico, que 
é de 1. 400 excedido de 45 vêzes e 
no Piauí, !> de habitante-leito, que é 
d~ 200, supemdo 16 vêzes. 

Havendo, no Brasil, 125.090 leitos. 
foram adquiridos e custeados . nesta. 
proporção percentual: 

Leitos: 125.090 

União. ....... ................ 
~"ta.ào • • ••.•...••..•...•••.. 
Municipal • • .....•......... 
IDiciativa Privatla ..••...•.. 
Fundações Religiosas ....... . 
B«::Xle!iciência • • • · •••••••• -. • •• 

. 8,21% 
31,19% 
4,39~ 
7,':5% 

26.20% ' 
. 19.89% 

Patronal • . . . . . . . . . . . . . . . . . • O,ti7~-é 
Previdê!lcia.. Socla.l .•.........• · 0,33% 
Outras. Enticl3.des . • • • . • . . • • • . 1,47% 

A:lotc-se, de relance, qt,;e a u.4lião, 
qlie no côu:puto geral da receita, per
cebe 59,7%, concorre ·com a mtnguadà 
ps.rcela. de 8,21% de leitos no Pais. 

Escuso-me, perante ·meus pares, pelo 
vagar com que.toquei a a.sslstêncla. mé
dica entre -nós, arrastado, que !Ui, 

pela indiscutivel magnitude da m,'ltê~ · · 
ria. O conceito de _povo está. .biolàgiea·
I:lenta entrosado com o de -raça, qu~ 
lhe. é o fundamento étnico, o aJ:.cerce 
fisiológico, a. inamovivel base animal. 
Sem sa.úde ·não há povo civilizado· e,. 
e:n sua impassibilidade Iria.tem9.tlca, os . 
algarismos que ilustram as palavras ·· 
que ora. profiro, atiram vexatório anã
tema contra as espantosas e ·hn6rbidas 
áreas humanzs de sub-populações, des
nutridas. e enfermiças,· numa avas~
ladora proporção ·de 2/3 sôbre 1/3 vá
lida · e sadia. · Se estas de!iciênclas 
são cotaprovad2znente arguddas con~ 
o ho:nf!m brasileiro, como ser bioló- . . 
gico, calcule-se, despojado dêsse í:nt
nimo .físico, o montante das ·restri· · .··· 
ções ao homem como expressão · ct-. 
vilizada, e, por último e como coroa~ 

· mentó, ao homem na plenitude <ia · · ·· . 
capacidade política., ou seja, o cida.dáo. · . :· · 
Eminente autoridade sacudiu violen.. · . .. 
tamente a ahna do Pais, candidamente -
embalada pelo róseo e inefável ufa
nismo, quando sentenciou: "O Brasil é. 
un· imenso hospital"! E houve alguém. · 
num compreensível rebate - de s~e!a 
que acorda a população para preveDi-
la e possibilitã-la salvar-se, que. com 
contundente exagêro, afirmou •'inte- . · 
r~sar nosso povo mais como materlal . . ·. 
cli:lico do que como fôrça econõmlc~.'·. · · .· .. · 

Sôbre tão :n~mentoso assunto ainda - · · · :. 
ecôam neste recinto as brilhantes con- · . · ·~ 
·siderações e~endidas pelo ilustre D-~: .. ':-( 
putaão Sr. Agostinho ~onteiro, nome · ... ·· 
que~ cie~lino com grande simpatia, p~ ... .-
son&.lida.de das mais cultas e que .. -.: 
honra · esta 1·espeitável Assemb1éia' . · · :. 
Constituinte. <Mu!to bem.) · -· 

O Sr. .AgostinJl.o Monteiro - Grato · · · 
a V. EX.•. · ··· 

O SR. ANTONIO FELICIANO - . 
Não desejamos, apaixonados -pela jus
tiça da defesa., tn.nsfOI'IIlSr os· mumz1-
p1os em milagrosas mãos de prestidi
gitador.· que em .mstab.tã.neo pas::;e de 
mágica., do ftmdo da rôta e vazla. CG-'t'
tola. da. realidade nacional, retire ·a 
jõrros ouro, ca.rtilhas, locomotivas .e . 
saúde, como símbolos . poderoros da 
salvação pátria Pela. eConomia, . edil- . 
cação, transporte e sanidacie de 
seus f.Uhos. Mas convencidos por ele-
mentos· dados pela ciência, P,OO~mos .. 

.... 
' · 

~ . ~ ; 
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as&..'Vera.r que c. proclsnl2u:l& cruza4a, 
: . d.e redenção bras1lãra . tem· se llmita.clo 
: : . à . conceituaÇão teórica de nossoo d6-

·~, bitos frente às· obrigações como povo 
·.· ~ e1v1Uza.do. Uma. espécie assim desses 
... · . Hvrlnhos escolares que só ca.ta.logs.m 

·=-~- _···"Prob!ema.s sem dar-lhes s.oluçã.o. Isso 
· .. ··_:porque t8l cruzada, até hoje. tem sido 

;·_· . uí:n exército sem soldados. uma. vez que 
·. · ·:. ·. clrcunscreveu-se a moblliza.r a. União 
... .. . Cdno aeners.lfssfroa e o br.ilha:nte o!i-

. • .;> 

·· · . clala.to dos Estados, deslembra.ndo-se, 
·; ·~-. qnsse que por completo, da anônima 
.: · · mas bra.va ln:!a.nt3.ria formada. pelos 
·. - mui:Ucfplos. Comete, assim, êrro mor
.· tal. uma vez que a infantaria a!Dda 
: · continua com as galas de rainha das 

; . . armas~ pois só ela ocupa e sõmente a 
· .· · ocupação traz a posse e coDSOUda a vi
; · . tórla. _Repizemos . êstes truiSmos de 
: ~ · ·· clateza solar: sem células h.fgids.s :tão 
.. ~: ·há orga.ni.smo são, sem parcelas volu-
·.: mosas não é possível total vultoso. sem 
· :.::. tijolos sólidos a construção há de . re
~·· · sUltar ruinosa e .ame.aça.dora.. Da mes

~: ·· ma !eita~ pr-etender prosperidade na-
.... dona! secciona.d& do progresso parti:
. ·. cular das comunas é q\rerer tomar o 
, · trem. sem primeiro chegar à. es+~ 
··.· .... ~.·ou ·subir escada sem a etapa pre11mi-
: ;:-;~ n.a.J: e ·indispensável de tra:osoor-lhe 
·< ·Os respectivos degraus. Aba.ndon~mos 
: :o J?.ésslmo vêzo da generaliza.ção, igno-
'· ~ ·ando a árvore para só ver a flo~s~. 

.~_: .: sõmente tendo olhos e pensamento 
: pa:ra. a. cidade sem enxergar a casa, e 
. a_ fam1lla. 

· Em sintese: . - o município deve 
~ de ser palavra vazia e qullné

~· .. :rlca, adquirindo realidade poUtlco
. :: · econômica. para. que grande parte das 

·~ . dificuldades que nos asfixiam deb\em 
. de ·ser problemas a.ngustla.ntes :90r · eri
:-·, .. eontra.rem soluções ·felizes e honestas. 
. ·: O muntct~tsmo não é panacéia. tn
. . fa.Hvel para todos Dia.Jes, mas será, cer-

,.: _ ·. ~~nte, antfdoto poderoso contra. 
· · . :m~tãs .toxinas envenenadoras· de nos
-: sas en~ públicas. 
·,.·:> As consldera.ç5es a.nterioxes s.mstth;
.· ~. · ~ suficlentemen,te o "punctwn 
_ .: prur.talS•• da tese ora . em causa. istc 

:· : ... :é: autonomia e descentralização sem 
:.·· f:lnançaS próprias e ba.stantes, ~ uto
~:: .. . Pia. m~os dfreltoS a.nódin.os •.. emigra
. · · .: ~os . ~ possibU!dade de frutificar ezn 

resultados objetiVO& e irtels. Recorde.. 
mos. pOis, que ao travejamento cons- . 
titllclons.l que garantir às edllidades 
govêmo próprio e &Jmtn1stra.ção pró· 
pria.. há de se seguir. necessàrismen
te, a respectiva complem-entação cco
nôlllica., OOCl um 8JpS.'re1hamento fiS
eal c~paz. B!elsa ensina não haver 
autonomla comu:lal sem poder finan- -
ceiro conespondente, isto é~ colll re
gime impositivo especifico e possuin
do person·alidade jurfdica credenziada 
a lançar empréstimos in.~os e con
traí-los externa.ICente; 

No a.aibito da coxnpetência. ntunl-
. eipal, de aeôrdo com a. lei o~ -
dos municípios paulistas se !nscrevem 
êstes serviçoS: 

"Art. 14. Com~ "a.o-~;mi~-
pio prover a tudo quanto respei·te 
ao seu peculiar in~sse. e PSpe
ciallnente: 1 - à. admJnj,strs.çáo 
de seus 'bens, tanto de uso públlco 
como patrimoniaiS; 2 - à. aqui
sição e alimação de bens, aceita-
ção de doa.çóes, legados, hera:n;as 
e respectiva. aplicação; 3 - ao 
orçamento· ·da. : receita. e despesas 
municipais, decretação de impos:;.; -·~ · · ·
tos, taxas e emolumentos, arreca
daçã.o e aplica.çáo . de suas ~endas;. 
4 __;à execução de obras e serviços 
de interêsse munielp8il; 5 .- à. 
concessão de privilégio a 9S.rti
cula.res. por prazo . não excedente.· 
de trinta. anos, para obras e ser!"' 
Viços que demandem glandes ('a
Pitais, obserVàdas as limit9.Ções 
impostas. pela Constituição P~
deral e lei..:; que regem o assunto; 
6 - à. desapropriação por tltlllda-
des ou n~essldades do municfpio, 
nos casos e pela. forma est.s.bele· 
d.da-em lei; . '1 - ao tomento d:J. 
lavoura, das artes. ·das clê~ta.S e 
das indústrias do munlcfplo, por 
meio de !nedldas e a.wdlios. que 
não impliquem pri~os. ou fa-
vor pessoal; 8 - à orga.niza.çã~ e 
regula~entaçio dos serviços 'a.dmi
nlstratlvós e dos !Ddustris.is, ex
plorados pelo Mun.iefplo; 9 - à. 
nomeação. demissão, promeçio. 
d1sc1plina., llcença., férias e a.posen
taeorfa.s ·dos ·funcionários. e demais 
servidores do municfpio. ob54!t"Va· 
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d.as as regras dos artigos 85 a.· 91 
da Constltulção Estadual e. o es-

. ta.tuto do funcionário público, que 
!ôr decretado pela Assemb~ia. Le
gislativa~ 10 - à abertura., a11-
n.hamento, · nivelamento, ca.lc;a.
mento, limpeza., als.rgamenr-..o, de-

- nomtoa.ção, numeração, emplaca
mento da.s ruas,· estradas e pra.ças, 
construção e reparação de túne!s, 
cais, canais, ja.Mil:is e parques pú
blicos, muros, cslçada.s ou passeios, 
pontes, cha.!arizes, poços, ·lavande
rias, siste:ná.s de t!'â.nsito ~l)td<>, 
viadutos em geral, sôbre logr1.dou
ros públicos e construções em be-
neficio comum doo ha.bitan~s ou 
pa:ra embelezamento das vovoa
ções; 11 - ao horário de funcio
namento de estabelecimentos co
merd.a.is e industrla.is, observa-do o 
descanso semanal obrigatório por 

. período 1n1nterrupto não i.nte!'iol' 
a vinte e quatro horas, com pre-. 
ferência. pelo domingo; 12 - a 
aferição de pesos e medidas, de ba~ 
lanças e quaisquer instrumentos ou 
aparelhos de pesai- ou medir ar
tigos desti.nOOos à venda.:. ,\, ll.fe
l'ição periódica. dos que torem uti
lizados nas relações comerciais 
com o público;- à verifiea.çã.o dos 
pesos e medidas decla.ra.dos em 
mercaidorias . expostas ou destina-. 
das à venda; 13 - sôbre gêneros 
de fácil deterioração, leite e seus 
.derivados, no que, pelo Estado, 
não estiver provido; 14 - sôb!'e 
ma.tadouros, talhos, entrepostos e 
tenda.Ls, também supletivamente, 

. açougues, !eiras e mereados· loca
lização de fábrkas, dep~tos e 
·casas de !ogos de arti:ffcio, pól .. 
V01'3 e produtos in...AJamáveis, beln 
como a fl.sca.11zação dos ·1eículos . . 
ou a.par~lhos destinados à venda e 
transporte dêsses a.rtigos; tocal1-
za.ção das in<Mstrlas Perigosas, m .. 
salubres ou _incômodas; hosplta!s e 
necrotérios, e tudo o mais que tn .. 
teresse à. saúde, segurança ou sos .. 
sego dos munfclpes; 15 - ·à !rri
ga.çã.o de·rua.s e a ~ de !n
eên<llos; 16 - ao abastéctmento 
de água., esgotos e Unmt~ão pn, 
bUca, · drenagem e ca.na.Ifza.ç!o de 

água.; :fornecimento de luz, gás e 
energia. e!Strlca.; 17 - sôbre jo
gos, espetáculos e divertimentJs· 
públicos, sem prejuízo da ·ação po
l1c1al do Estado; 18 - ao serviço 
telefônico, dentro do· Municipio; 
19 - à regulamentação io ser
viço de transporte de pa.ssa.geiros 
e carga, do ~to e estactona.
mento de veículos · no ~unicfplo, 
respeitados os preceitos estabele
cidos na legislação estadual;· fisca-
lização dos instrumentos e maqui
nismoS utiliZados no abastecimen-
to de veículos; 20 - ao .iervic;o · . 
funerário e sôbre cemitérios, in
clusive a; fiscallza,çã.o dos que per
tençam a associações pa.rticula- · .. 
res; 21 - à regulamentação elas · 
construções, arrtia.mentos . em ter· 
renos particulares, interdição dos 
eüi:ficios em ruins. e demollçãÕ dos 
que constitu~m perigo para. o pú. .· . 
bllco; 22 - a.os serviços d~ po
lícia municipal, inclusive regula- · 
mentação e fiscalização do serviço 
doméstico; 23 - à a!ix&ção de ca.r- · -
tazes, anúncios, emblemas e· meios 
de publicidade e propaganda.; 24 
- ao levantamento de ests.tisttcas , 
do Munieipio e reoensea.ment!>·· da · 
popÚlaçã.o, o que se fa.ri. simultâ-
nea.mente, em todos os Municí
pios, de dez em dez anos, ·em. épo
ca. designada pelo govêrno esta.- ·. · 
dual; 25 -à cominação de mui- . 
tas .até quiDhentos cruzeiros (Cr$ . · 
500,00) , por infração de suas leiS · . · .. 
e resoluções, podendo elevá-las ao . ·. 
dôbro, em casos de reincidênCia.; . 
26 - às fianças que devam pres- · · 
tar os funclonãrlos municipais eu.- :: 
ca.rregados eis. a.rreca.ds.çã.O e ~- . 
da. de dinheiros públicos· 27 - à · ;·· , . . 

. orga.niza.ção do cadastro territorial c_ 

do Município; 28- sôbre lleença: . . 
para 2.bertura e continuação de · 
iunclonamenbo de esta.belec\men- · ·,~ 
tos illdustnafs, comerciais e-slmi- · . 
lares; cassação de licença do.S que __:.~ 
se tomarem da.DDsos à~de, . ao ~· 
soss!go públleo ou aos bons cos- ·; .' 
tumes; fechamento· dos que fm-· >. 
clona.rem, sem licença, ou depoli; . :-~· 
da cassação desta.; 29 - · Sôbre . < 
apreensão e depósito de seuioven-':··:: 

... ; , 
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tes, mercadorias e coisas móveis 
em geral, no caso de tra.nsgl'~ão 

· de leis e resoluções muntc1-
pa.ls, ..pem como sO-eee a forma 
e condições de venda. das coisas 
apreendidas; . 30 - sôbre o pro-

.... cesso das concorrências públicas 
- · ou . aõmtnistra.tivas; 31 - -sObre 
. concessão de moratórias a dívidas 

· ativas do município e tra.nsação 
.sObre demandas; 32 - sObre :re
moção e . destino do lixo do:nici

. lia.r; 33 - sObre .tudo o mais que 
respeite à policia., aos_ interesses 

·do município e ao bem-esta.r de 
. sua população,. •. 

"A:rt. 15. Compete, ainda., aa 
Municfpio, c;oncorrentemente com 

·. · o Estado, promover: a) - S\ in
trodução e· colocação de . 1migt'all
teS e colonos no Municfpio, res-

. ~t:ada.s as restrições legaiS; b) 
- · o ensino prim.á.rio, secundl:i.rlo 
é pro.f1sslonal, observadas as dire
trizes tre.ça.da.'s pela . União e pelo · 
Estado; c) - abertura e conser
vação de estradas, camtnbos e ser
vidões públlcas: d) - a !iscali-

•· Zação de gêxleros alimentfciós; e> 
·- a extinção de formigas e ani
. mais daninhos: f> - ·assistência. 
aos desvaJidos, à matern!ds.de, à 
mtA.ncia, às fa.::r:úllas de prole nu

. merosa, à educação eugênica; g) 
.- proteção ~- jttventude, combate 

· :·à morta.lldade infantil, luta con
tra os venenos socla!s e con.tra a 

· - propags.ção de moléstias transm1s
. siveis; h) - prestação de so:or
. ros e de cuidados rela.tlvos à .:aúde 

e assistência pública; amparo ao 
tra.balbado:t" intelectual; proteção 
-elas belezas natura.is e monum.en-

.· _· tos de valor hfst..ór!o e a.rtist!co: 
· i) - o estimulo às institt~ções 

Pa:ticul.a.:res de ensino, de cari
. · dade ou assistência, existentes :10 
- Mtm!cfpio · ou que à sua 'DO::>tlla. .. 

çio Prestem serviços;.- · f) ·_: me-
. d1das concernentes, em geral, à 

salubridade, higiene e a.formosea
·mento cU:.s povoações; k> - in

.·. -cen.tiva.r as iilicla.tlvas de e&rãtcr 
_. privado que se relaclonem com a. 

J:ll&téria constante deste ar.tig\l". 

Sabendo-se serem os tributos, e nes
tes os impostos. a maior !onte allmen
tadora da receita pübllca, verlfique
mos, atualmente, quais os reservados 
acs municlpios, para custeio das nbrl• 
gações adm>nistrativas precitadas. São 
os que seguem: o predial e territo
rial urbanos, o de ·ucenças, o de di
versões e metade do de indústrias e 

. profissões~ SeS"undo estatística o!ere .. 
cicia pelo nobre deputado Dr. Horá
cio Ls.fe:r, as rubricas impositivas dis
crimi='s das acima representaram tã.o 
somente, em 1944, 8,5% do total 8.!'
reca.da.do nos municipios, cabendo à 
União e aos Estados as somas muito 
mais polpudas de .59,7'% ·e· 31,8% . . Ai 
está uma partilha. lil&dra.sta e iníqua., 
atentatória das · franquias jurldlcas 
com que a Constitmção do Pais deverá 
preservar a sobrevivência útil. de suas 
cédulas federativas. E' a prática in
justificável de não · fazer com que se
melhante distribuição seja p:res1dlda 
por critério retribuitivo- equânime. o 
locãfaã-c·onreita--fisca.Lhã._ de ser con
templado com parte compensã.tórlâ .. d.li .. 
mesma, a menos que se perfilhe a ve
Eê"'i<> de dessorá-lo pela sangria de 
suas energias até a exá.ustão. No ano 
de 1944, a seguinte estatística eviden
cia o vigor percentual dos impostos 
comuna.1s: 

Indústrias e profisSões . • . . • . 40% . 
Predial· . . . . • . . . . • • • • • • • . . . 30% 
Licença . . . • . • . . . . • . . . . . • . 19% 
Tenitorial • • .. . • .. • . • • .. . 7,5% 
Jogos e diversões . . • . • . . . . 3,5% 

Ora. como o· demonstrou o nobre ·co-
lega Dr. Horãclo La!er, o lmpõstO de 
indústrias e J)roflssôes, o . maio!' ma
nancial da. receita. edllicla., embOra lhe 
computa. iimcamente metade, corres- -
ponde a 8,44% das rendas estaduais, 
o que o situa na espécie dos tributos 
chamados pobres. E ainda ti,do como 
pobre, é o maior este!o da finança 
municipal, n§.o obstante jã nela com
pareça depauperado em 50%! O iin
p&to precUal não teve plasticidade 
para. acompa.nha.r a mB.reha. a.Scensio
nal dos preços, pois . atou-se a.o valor 
locativo dos imóveis, que a -lei de 1n
q1lili.n.ato estabilizou. .As restantes 
componentes . o:rçamentã.na.s, como o 
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indicam as respeet1vas cotas percen
tuais, não vãc além de inócuos a.pên
d1ces de um apa!"e!ho 1mpos!tivo anê
mico e incapaz, maYJmé quando o con
trapomos aos vultosos serviçcs a qu.e 
têm de ofertar cobertura monetâria. 
A coriseQ.üênd.a. é a dolorosa romagem 
rosa.t6rla dos munícl:pes, Prefeito à 
!rente, baten-do às portas da liberalida
de estadual, nem sempre disposta em 

. estender SU!t poderosa mão salvadora, 
'e, quando o ta.z, multas vêzes lnsp1ra.
da em oreferên<:ias em-anadas de pres
t!gio oÜ simpatia. }>essoa1s dos postu
lantes, sem. socorrel" 1Da.is e logo quem· 
necessita. mais e urgentemente. Mui
tas municipalidades paulistas pai-a do
tarem suas populações do serviço -!un
da.menta.l de água, e esgotos tiveram de 
obter empréstimos estaduais, que, 
acrescidos dos juros, tornaram-se im
potentes para. saldá-los, não fôra o 
cancelamento concedido como tábua 
de sslvação pelo Decreto-lei n.0 15.087, 
de lO de outubro de 1945. o enfraque
cimento pela · sucção das rendas lo
cais tem seu dis.gnóstico ala.."""na.nte no 
fato de haver 46 municípios bandei
rantes com orçamentos inferiores a .. 

. Cr$ 100.000,00, o que equivale a irri
sórios Cr$ 8. 333,00 mensais, de signi
ficado inexpressivo numa receita do
!néstica quanto mais públlca! Os re
médios que aiJonto para conjurar êsses 
perigos que · infellcitam o presente e 
rondam o futuro nacio%).al., como abun
dantemente foi denunciado, são os 
que passarei a enumerar, alguns deles 
já focal.iu.dos nesta Casa.: 

1. 0 ) -Revfgoramento do campo 1m
positivo edillcio com êstse 1mpostc:s: 

a) totalidade das in'dl)strias e pro ... 
fissões: 

b) territorial rural; 
c) o cerlular sõbre a renda dos imó

veis. 
O que segue é separado, não fêz par

te. da letra c. 
Trata-se de· tributos que por parti

eularlcredes de incldéncla estão ads
tritos a clrctlllStAncl.as ·locais, que me ... 
lbor poderão situá-los, caracte:i.zá-los 
e· f"J.SCS.llzá-Ios. 

Os dois primeirOs ~butos cs.rrea.rão, 
com base no ano de 1944, para nossos 
municípios, as valiosas somas de cr$ .. 

147.213.597,00. em São Paulo, e Cr$ 
453.007.082,00,- n.o Brasil. 

Quanto s.o 1lnpôsto cedular sôbre &. · 
renda de imóveis, a Constituição de 
1~4 o a.tribuira eX!)ressamente 20 mu- · 
nicípio, conforme seu art. 13, inclse>r 
IV, circunscrevendo-o aos rurais. 

N.1c:t desacC'nseih:t Que se siga tal 
pe~~d2., dar.do-lhe maio~ amplitud:e e 
v3.lendo-se do aparelhamento fiscal 
fed:eral e:tist>~nte para arrecadação: 
total, com a. subseqüente entrega ao 
município à e ~eu qu1nhéo. a . .exemplo
do que faz o Estaco com metade do
impôst~ àe ~dústrias e profissões. 

2. o - Atualiz.ação dos códigos trl
buti:.r!cs mu..-"li-cipais, em sua grande 
ma:o:ia an~crô!liccs, por 20 .a 50 anos. 
Cnn1l.:re sintonizá-los. com os reconhe
,.idos deseauillbtios oc:::.sionados pela. 
tnflação com 9. C~!lSeqüente desvalo!"i.;. 
z2.çáo da moeda, bem como equaclo
ni-los ~o real s.wnento veriflcadc> 
ncs preços cas utilid~des e nos ·;enci
me:ltos de funcionários e servidores. 
Prefeituras há. que com os sucessivos 
e justos reajustamentos da remune
ração de seu pessoal, expen~ém com 
~:melhante rut. .. ::ica cercs de 50% até 
60% 'ele seus recursos orçamentários~ 
Neste tópico, aconselha a prudênci't 
que a. projetad:l adeqUação dos cóctl-

. go~ tributários à.s novas situações eco
Iiõmicas emergentes se filie a ri1:orosa. 
ortod.cxia técnico-fiscal, á. fim de não
a.srixisr a cS.pacicia.de co!ltr:.buitiva do·s 
tributados. E' sabido que a.s t-axas, 
com sua. caractcristica medula.!' de pa
~a:nento retribuitivo por serviços pras
t?.dcs. sio am:iliares de pr\meira 
~andezs. para touificação da fazenda 
muni~ipal. Au pa.ssant. reputo opor
tu-:lo esclarecer que tenho como in.d!s
P'~::J.Sã.vel que a lel básica ora em ela
bora.çio, além dos impostos e ta~v. 
ab:-!gue s. espéciê já , s"'.lficlent~ment'?' 
difer:ncmda das co!ltribuições d·~ me
lhoria. Isso para e· .. itar nefastas pro
nt:scuidades impcsitivas. como as ve-· 
rificadas com o calçamento. con!or.rne 
testemunhei pessoalmente no Conse
lho Adminlstra.tivo de São PaUlo, em 

- qu·~ ora. era. custeado intesralmen~e 
pela Prefeitura. ora. sômente pelos 
proprietários test~iros sob a errônea. 
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.forma de taxs., e. finalmente, pelo-; 
· be.!l~ficiários' fro.ntairiços e a 'munic:-
ps.lldade, com a.s cotas dispares de 1/3 

· · para os p:imeiros e 2/3 para a última. 
ou uniformemente l/3 para. a. última. 

com o progresso vangua.rdeiro =tue 
o categoriza como paradigma, os E3-
ta.d.os Unidos êa América do Norte na. 
a.rrooadação ·das receitas p\lbl!cas a.dc-

, ta.m or!·~ntação centralista, poiS a 
União surge em primeiro lugar, sé
guida úO munic!p1o e do .Estado. lV'.ss 
a a.pl!cação ou o escoamento se ..:az 

· por canais periféricos, senao o muru
c1pio o mais contemplado, sucedend.o

~ lhe a ü niã.o e o Esta cio. Adm.iremos 
· a fun~idez e a probidade do f·aderalis

mo - Yankee'·, poupando às comunas 
os gastos .:.neren~es à captação d:ls 
reilaas, a fim de possibilitá-las a. dls
penc4e.t mais ào que por si próprias 
l 'CCOlheram. . , 

Corúo::me documenta o "Public Ma
. na.gement", d·: janeiro de 1940, em 

· 1938, a arrecaàação tri.l:mtária n.orte
a.merlc!Úla foi de 41% .federal, 33% 

· munic1pal e 26% estadual, e a. aplica
.. · ção obedeceu a esta ordem percen

tual: 44% ·municipal, 35% fed~ra.l e 
21% estaduaL 1 • • 

··Julgo de boa oporttm:dade advertir 
que meu crecio municipalista abjura.. 
v~ementem~nte a heresia fanâ.ticcl Ge 

- .fazer da.s comunas ídolos intanglVe"S, 
1nfaliV'2iS e de uma irritaoillda.dt <ie 
cr-43.nç::r. mimada. . Não .retiremo~ ·a 
Nação do mar do centra.llsmo ·para. 
des::l.Ss&damente, ati:'á-la contra o 
roclleâo dos fet~chismos locais exacer
bados. 

Autonomia não é soberania, nem li
barclade se confunde com onipotência. 
Descentraliza.çã.o importa em élo útil 
e solid!U'io da cadeia .nacta:aal, e nun-

.. ca ~ oceano separatista isola:ldo as 
· ciclad2s em ilha.s políticas, desdenho
sas cio sentimento ca:num de t=Ucbd.e 
e c!esva:rz.<ias na empáfi.a de sua ín
ciepend.ência egoísta. ·e inf·~cunda. 

Nossa história·, particularmente a 
rept:bllcana. concretiza os per1gos ·dos 

-: ta.bu.s regionalistas, com os ar.ega:~.hos 
do m.?.:ndo.nismo capadócio a. qualquer 

· palavra generosa de orie.z:tsção e co:l
trôl-: t~nico e com populações em-

briagadas pelo cs.pitoso licor do ~eu
d.o-autono~smo, inteiramente deslem
brad.!ls de que antes e acima do mu
nícipe com seus direitos está. o cid~
dáo com seus devel".?s. Princesa, . a 
vendéa cabocla. de. Para.fba., !oi em 
1930. · mais .do que um exemplo, ~ar
que foi uma. advertência.. 

Assim, sou favorável aos Depa.rta, .. 
mentos de assistência exclusivamente 
técnica e non:nativa. às municipa;lida
des. Em São Paulo. por vá.rios a.nóS 

-va.lorjza:do pela comprovada vocação 
pública do eminente _Dr. . Gabriel 
M-onteiro da Silva. e a.tua.lmente en
tregue a.o vigilante .. e --zelo-· cívico. do 
Dr. Romeu Tórtima, o Dê(partam.en.:.. 
tó das . Municipalidades frutificou em 
xesulta.dos indiscutíveis, situando 3. 

elaboração orçamentária. em 'bases 
técnicas; reg:ula.ndo a. existência con
tábil da.s Prefeituras, muitas delas 
comprometidas na irre&-ula.tids.de, às 
v~a.. dos vales e gastos sem 
empenho õu--Yerba.· ·especifica.;_ .~tru
tur·ando o funciona.Iismo segundÕ ·os
ensinamentos e as exigências da. ciên
cia. e do direito aAministrativo, Ccml 
Que acabou, por ex~mplo, com a ab· 
surda conjunção de cargos . a.té de 
!unções a.ntipod.a.s, como contador
secretário; zelando pelo cumprtmen .. 
to de form~ds.des moralizadoras, 
como a. realização de eoncorrêncis. 
pública ·e admínfstra.ti.va. pa.:rs. vali
ela-de de alienação ou compra. 

Sr-. l?residente e meus colegas 
Constituintes: - &te discurso, por 
cuja extensão <não apoiados) me .pe
nitencio em escusas sinceras, é um 
imperativo de consciêncta.. 

Quis que os A.Ilsis desta Casa, que 
definirão para. a pasterlds.d.e a res
ponsabilidade dos que o povo féz 
mandatário P&.r·a. arQ.uitetura.r ... Ihe a: 
lei suprema., registrassem minba po
sição ri.ití.da. e categótica de combate 
à calamitosa ub1Qüicla.d.e centralista. 
que tra.I!Sform..q: os Municípios em mó· 
cuas árvores de pa-pelão para. .a.dO:r.no . ~ 

de desvirtuada pa1s~em · f~erativa.. 
pesejo que m1nba.s pa.ls.vras se.ia.m. 

o rebate nervoso de modesto m-a.s in· 
corruptível sino de aldeia.. a. fim de 
prevenir que a. Constituição, como 
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·:Siblla jun<lloa do Pa.ts, · nã.o poderê. 
viola.r êste ca.teeisino da República: 
- Fooeraçã.o. não pode ser, no Brasil, 
simples vocábulo, nem merea.dorla. 
·-ce>llStitucional importada como r eco-· 
men<ia.ção de qualquer !lgur1no pol1-
t1co de _ álêm mar. Não ê camiSa que 
s4! mu4a. quando quer e com. f-acili
d·a.de, nem planta cosmopolita. que 
d~ita. raizes em qualquer solo e me
dr& sob qualquer bsndeir.a.. 

perante a Casa, xnais alguns docum.en .. 
tos chegados de Santos, contendo 
apêlos partidos de operários e fami'Jias 
sa.ntista.s. 

MUito ao contrário, o fed~ra.lisuio 
brasileiro tem vida e respira., andan
do com nossos r.tos qt!e correm do 
mar para o se~ão, falando a l!ngua. 
c:U1erencf.ada dos dialetos, podendo 

·ser vlsto nas pecuJ.ia.rl'Clades locais que 
süzgularlzs.m o homem. as a.rvores 
e os animaJs. :E! . a, necessária tradu
ção polltica ao fatali.smo f.lsico de 
contingências géo-econ6mica.s, sendo 
também, por isso· mesmo, sâbla e 1n-
019Pensâ.ve1 a.dequa.ç~o governaiDentaJ 
a. climas distintos, extensão continen-

. tal ào terrltór.lo, etnias dive-rsas e pa
drões dlspares de civiliZação. A .na
tureza tatuou-o para os séculos no 
corpo c~bôclo · e gigante da Pátria. 
.N!o é poss!vei, nem serd. Patr!ótfco, 
1gnorá.:io ou preten-der mascará-lo 
em :formalismos de ·exprt=ssã.o deeora- · 
tiva., pois prot~rá vitoriosamente 
a.tra.vé:s de desequiUb11os e di.ficulda
d{'.S, do gênero de znU!ta.s das que ora 
desa:flam a ' svlércla legislativa dos 
nobres ConstttUÍ!ltes. 

Creio que faço nlinha a voz pode
rosa. e sa.gra.'d:a da Nação ao pedir · 
ao Pa.la.tnento gue aparelhe consti
tuclona.Im.ente os MUilicipios com. ins
titwç&s politico-.11Zlanceira..s cond!g ... 
nas e os MUllicipi~s abundantemente 
rttribulrâo ao Brs.s11. em glórias e 
grandeza. <Mu!to bem; muito bem. 
Pa.lmas. O .orador é czim.zmrnenta-

. do.) 

O S..~- ALCEDO COUTlNllO- Se
nhor Pr<es!dente, peço á palavra, pela. 
ordem. 

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

O S:R.. ALCEDO COU"''..NBO (pela 
ortfem.) - S1·:. Presidente. Srs. ~
P!esentantes, pedi a palavra ps.ra ler, 

Lerei, .Prlmeira.mente, UllJa carta: 

"Santos, 12 de maio d~ 1946. 
- Camarada Prestres - Trago ao 
vosso conhecimento o sofrimento 
e continues golpes lançados 8Al 

povo em ge..rs.l • .Ji temos pl'~sos di- . 
· versos companheiros e O'lltros que 
a família. ignora onde estejam. ~ 
policia invade a moradis. das fa· 
mllias dos presos com o pre~o 
de procurá-los a qualquer hora do ' 
dia. ou. da noite, fazendo inven
tário de tudo que a vista- alcança 
e dizendo que há. muito com que 
custear as despesas. E protnetencio 
castigos aos que não se entregam 
quanto antes. A cida-de de Santos 
está completamente transfo-rmada · 
em praça. de guerra. Nós. espôsas 
e mães. sabemos que nossos filhos 
vio para o trabalho mas não sa
bemos se voltarão. ~ . intoterávd 
a atmosfera Sàntista. Já t:~as~.;ou 
o bom tem"Qo. Sà.n.tos n~o l.lcrde 
~ontinuar neste ambiente sUfo- · 
cante, nesta praça de guerra., onde 
não se respeita o cidadão nem os 
modestos lares de operá.rios. 

Ttag() ao vosso conbe~...mento · 
-para. l)rotesto na Constituinte, 
protestos de mna mãe e espO~ de . 
operário. :..._ Octavio Correia riú· 
mero .23 - Santas: E. S. Fa.ulo. 
- Alice s. Va.sques - Es!lero a.n
ciosa :resposta por intermédio da 
Tribuna ~Popular. 

Seguiu um:l. descrlç~o d.-esta 
opl'essão ao Presitient~ Melo 
Vi.:lna. para ser lida e disc'Utida. 
na Assembléia, nós as mulheres 
Santistas, incumbimos' ao cc;tnpa. ... 
llhei.!o vtrt!i.ca:r o assunto." 

Eis os têrmos de um telegrama: 
"Senador Luis Carlos ~estes -

Assembléia. Const1t~te - MaTa
dores bairro Boqueirão, sujeitos · 
como todos santistas fs.lta pão, 
éame, moradia, crescente cu~tia 
vids., .sem que medida~ governa- ·. 
mentais eficientes julguem situa
ção a.flitiva vem famfiia. ss.ntista 
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inqui~ta. com cidad~ mercê a1'bi-· 
tl'ari.edades pól!ciai.S i!npedineo 1!

- -vre manifestação povo · àiante si-
-tuação criada pt Ap2lam respon-
sáveis nação sentido restitui!' San
tOs liberdade tranquiüdade neces
sãr.ss trs.balho ouotidiana dentro 
ordem paz pe!o -engrandecimento 

·país ~audações. ,. 
Seguem-se várias u;sins.tura.s. 
-outro telegrama: 
· ••Banc!làa Co:rnun1sti - Palfl.cio 

Tiradentes - Rio - Moradores 
Campo Gran1e - Santos ·- ·le-
-vam conhecimento Assembléia, 
apesar -desmentidos, Santas .está 
militarmente ocupada. Protestam 
enêrgicamente contra. provocação · 
povo pacífico S()licitam imediata 
r-etirada _tropas, suspensão urgen
te medidas antideiXlocráticas como 
proibição conúcios fechamento or
ganizações trabalhadores, pmoes 
elementos prestigiados trabalha-
dores.,, · 

·seguem .as assinatu!"3.S. 
Como se vê,-Sr. Presidente, a popu

lação de Santos está. à. mercê d!l. vio-
- lêl:icia e cegueira de autoridades in- . 

capazes de enfrentar a situaÇão que 
o~. ?A . se apresenta. 

:Desejaria; po!s, saber, Sr. Presi
de:lte, -se o requerimento encaminhado 
a v. Ex.~~.. solicitando a nomeação de 
um~ comissão, já foi a-tendido. ~ que 
a presença dessa co~éo en1 
Santos. além d.e representar ums. sa
tisfação ao ~o daquela cidade, ?O
derá. contribuir para a rápida no!'D'la
lização da vida. sant'..sta. 

_ ·o SR. PRESIDEN'rl!: - Informo a. 
V. Ex. a que o requerJlXlento a que se 
re!e- .. !oi encaminhado à. }.,tesa. ante
ontem, quando providenciei pa._~ sua 
publicaçã-O.· Cc;nsta. do '"Dlá.l'io d.:t As
sembléia, de · boje. Não posso, hoje, 
. submetê-lo à. apreciaçãO da Casa, por-
que o assunto da ordem do dia é es
tritamente constitucional. por dellbe

. ração da própria. Assembléia, que a 
· . Mesa. não pode mOdificar. Amanhã 

sem incluído na Ord~IIl do Dia. 

O SR.. ALCEDO COUTINHO -
· Obrigado a. V. Ex. a. 

·-

O SR. PRESIDEN'r~: - Está.-fi:lda 
a hora do Expediente. 

Passa-se à · 

ORDEM: DO DIA 

Oom'J)3.l"ecem mais 165 5enho
res Representantes: 

Partido Social Democrático 

Ac.re: -

Castelo B-ranco. 
· Amazonas: 

Alvaro Maia. . 
Vá.ldemar Pedrosa. 
Pereira da. Silva. 

P~rá.: 

Magalllães Barata. 
Alvaro Ad~'lfo. -.. ___ _ 
Duarte de Oliveira.. 
Lamelra Bittencourt~ 
Carlos Nogueira. 
Moura Carvalho. 

Maranhão: 

Clodomir Cardoso. -
Odilon Soares. ·· 
Luis Ca:rvalho. 

Pia ui: 
Renault Leite. 

Ceará: 

Moreira d.a Roc,ba. 
Raul Barbosa .. 

Rio Grande do Norte! 

Diocléc1o Duarte. 
Mota Neto. 

Paraiba: 
Ja.nduí Carneiro. 
José Jofili. 

Pama.m.buco: 
Etelvino Lins. 
A,sa.m.emnon Magalhães . 
Jarbas Ms.ranhão. 
Ferreira Lima. •. 
Barbooa. Llm3. . 
Pessoa. Guerra. 

.t..lagôas: 
Teixeira. de Vasconcelos. 
Góis Monteiro. 



Silvestre Péricles. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 

Craco Cardoso. 

-Bahia.: 

Lauro de Freitas. 
Aloisio de Castro. 

·. Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 
Vieira de Melo. 
Altaznirando Requiã.o. _ 
Eunápio de Queiroz. 
Luis Barreto. 

Espírito Santo: 

Atilio Viwqua. 
Alvaro castelo. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 
Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo · Duv1vier. 
Paulo Fernande3. · 
Bastes Tavares. 
Acúrcio Tõrres. 
B:r;igido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 
Benedito Valadarê.S. 
Juseellno Kubitschek. 
Gustavo Ca.panema. 
Celso Machado. 
Lair Tostes. 
Milton Prates. 

São Paulo: 

Cirilo Júnior. 
Noveli Júnior. 
AntOnio Fellclano. 
Costa Neto.· 
José A.r:na.ndo. 
Ataliba Nogueira . . 
Alves Palma. 

Goiás: 

Caiado GÓd61. 
Guilherme XAvier. 
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Mato Grosso: 

Ponce de Arru~. 

Paraná.: · 

Flávio Guimarães. 
Fernz.ndo Flcrcs. 
~UlU1~z de ~~~c. 
J cão Aguiar. 
Aramis Ataid-e. 

Santa Catarina.: 
Ner.eu Ramos. 
-Ivo d'Aquino. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossemoa.cher . . 

Rio Grande do Sul: 

Gaston Englert. 
Adroaldo Costa. 
Brochado da Rocha. · 
Elói Rocha. 
Teodomiro Fons~a. 
Antero Lelvas. 
-Sousa Costa. 
Glieério Alves. 
Mércio Teixeira. 
Pedro Vergara. 
Hero!"üo Aza.mbuja. 
Baiard Lima~ 

União Democrática Nacional 

Pa.rã: 

Agostinho Monteiro. 

Maranhão: . 

~tenor Bogéa. 

· Piauí: 

Esma.ragdo de Freitas. 
V...a.tla.s Olimpio. 

Cearã: 

Fernandes Távora. 
Gentil Barreira. 
Edga.r de ArrUda. 

Rio Grande do Norte: 

Ferreira. de Sousa. 
José Augusto. 
Aluísio Alves. 

Paraíba: 
Vergniaud Wanderley. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Agripino. 
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J'oã.c "Orsulo. 
!:mani Sátiro. 
Osmar AquJno. 

Pernambuco: 
· L1ma. Cavalcanti. 

Àlde Sampaio; 
João Cleotas. 

Alagoas: 

Freitas Cavalcanti. 
Mário G1)mes. 

· Rui Palmeira.. 

5ergipe: 

ValteJ:' Fra.nco. 
Leandro Maciel. 

Bahia.: 

Aloisio de Carvalho. 
Otávio :Mangabeira. 
Clemente Ma.riani. 
Rafael Cineu:ri. 
Aliomar Baleeiro. 
Alberico Fraga. • 

. DistritO Federal~ 

·Hermes Lima; 
Euclides Figueiredo~ 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romão Júnior. . 
José Leomil. 
soares Filho. 

MinM Gerais: 

José Bonifácio. 
. Mllton Campos. · 

São Paulo: 

· Aurella.no Leite. 

- Goi.Ss: 

· Domingos 'Velasco. 
. · Jales Machado. 

Mato Grosso: 

Vesl)àiano ~
João VilaõDoa.s. 
Dolor de ADdrade. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

Santa Ca.tarlna~ 
. Tavares d'.Amaral. , . 
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Partido Trcibalh~~ • Brasileiro 

Bahia: 

Luis Lago. 

Distrito Federal: . -
Rui Almeida. '-----

. Benjamin Fa.rah. 
Va·rga.s Neto. 
Benfcio Fontenele. 
Baeta. Neves. 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 

Minas Gerais: 
Leri sàiitos. · 

São Paulo: 

Guara.ci. Silveira. 
Romeu Flori. 
Berto Condé. 

Pa.raná.: 

Melo Braga. 

Rio Gt'an.de do Sul: 

Artur Fischer. 

Parti.do Comunista elo BTa.si1 

Pernambuco: 

Grególio Bezerra.. 
Agosti.nbo Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes . 

São Pa.ulo: 
. . 

Osvaldo Pacheco. 
Caires de Brito. 

Rio Grande do Sul: 
· Trifino Correia . 

Partido Republicano 

Maranhão:,... . 
Liilo :M:aclwio. 

Pernambuco: 

Sousa Leão. 
M!nas Gerais: 

Jaci Figueiredo . 
Daniel carvalho. 
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·: ··~ . . \ 
:~..... . . Afár:fo Brant. 

Artur Bernardes •. 

. 
\ 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 
Deodoro Mendonça. 

P~Ttido Democrata. CTistão 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 

Pa~ Republicano Progresststo. 

Rio Grande do Norte: 

C~é Filho. 

São Paulo: 

Cam~s Vergal. 

Paf"tttO Libertador 

Rio Grande do SUl: · 

. Raul Pila. 

O SR..:. LUIZ. VIANA - Sr. Fre
si.dente, peço a paJs.vra, pela ordem. 

O SR.. PRESIDENTE ·~ Tem a pala
~ o nobre · Representante. 

:0 SR. LUIZ VIANA CPela. ordem> 
(*}-Sl". Presidente, pedi a ~slav:m'para. 
consultar· a V. Ex_ a se, malgrado estar 
estipulado sel" a sessão de boje reser
~da à dfscussão de mstéria constitu
Cl.olial, · a. Mesa permite seja votado 
req~erimento que enca mjnharel a V. 
EL Nesse requerimento vários De
putados pedem seja a ~esa autoriZa
de a telegrafar ao ilustre esciitor e 
democrata part~~ês Sr. Joio d~ Bu
ros, velho e dedicado axnigo do Bra-
:. que a.ca.ba. de chegú a esta Capi-

. O SR. PRESIDENTE - A Presiden
Cla não tem atribuiÇÕeS para resolver 

; a questão levantada pelo nobre Repre
.. §entante, porque da Ol'dem do dia 

apenas consta matéria determinada pc la 
Assembléia. En~etanto, como sernp;e 
faça, submeto o pedido à del1beração 
d~ pr6p_~ Asselnbléia. Os senhores 
Constituintes que conced~ seja sub-

<•> :--Não 1oi revisto Pelo orador. 

metido à votação o requerimento em 
ap!'êço, queiram l~va.nta.r-se. i.Pausa. .r 

Está. concedida a permissão. · 
Tem a palavra o nobre ConstituiD.

te -ptu:a just.Uical' o segumte requeri-
mento: · 

Considerando que . o escritor e dem·a-·· 
crata portugUês João de Barros, ex-mi
nistro dos Negócios Estrangeiros, aue
acaba: de chegar ao Rio de .Janeiro em. 
missão· de amizade e cooperaçâ.o in te- . 
l~tu<a.l, se tem eua.eterizado em. Pot
tugal ~or sua invariá.vel ~ed1êaÇã:i~ . 
ao Brasil ~ aos 'bl'asile1ros, re~ueremos. 
que a Mesa flque autorizada a trànsnlt- . 
tir-llle, em nome da .Assemblélã., · c~ · 
seus votos de boas vindas e feliz per
manência. no Brasil. •· · . -- ... -- . 

Em sessão,. 16 de maia ~e 1946. -
Amando Fontes; - Ota-vio M angrüiet~ 
r a.. - J'11.TQ.CY M a.ga.lhães. - Ma.noet: . 
Novais. - Bui Santos • ...:... Alo!/sio .de 
Carva1ko. -Alberico Fraga. -Nestor 
Duarte,. - Luís Viana. · 

A imprimir. 

O SR. LUIZ VIANA - Sr. Pre-· 
sidente, é de tal maneira not6rta· a;-·:
justiça do requerimento ora apresen:.: 
tado. que me dispenso de justi!icá.-lo. 
Quero, entretanto, acentuar qüe ns: 
saud.s.ç.ã.o propÓS~ reconhe~ern.os · uc( 
Sr. João de Barros não sõménte·· ·~ · 
belo titulo de amigo do Btasll e 3-S\
qualidades de escritor elllinente, s~
também essa que tanto o honra. 47~ser 
democrata elJl Portugal. Tendo tf Sr. · · 
João de Barros méritos que sobrema
neira o recomendam ao aprêço de ~os. 
os brasileiros, estou certo de que serla. 
demasia, quase impertinência, a jus
tificaç·ão de requerimento que se jus
ti:fiea -pa-r si mesmo. (Muito õem. 
Palmas.> 

O SR. PR..ES.IJ)ENTE - oS senhO
res que aprovam o _ requertment~ 
apresentado pelo nobre Deputado Se~ 
nhc-r Luiz Vta.ns. PUho, ctuett"8..a1- ~~~ , 
vants.r ..se. <Pcz:usa:L) 

Está aJ)TO"Vi\~0. 

O SR. SEGADAS VIANA - sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or-· ! • • 

.dtm. · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a va- .. 
lavra o nobre Representante. 
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:· . O . SR. SEGADAS VIANA tPeltt 
·:a-deirt> - Sr. Presidente, votef con
. tra.· a e..--q,edição · do telegra.m.a. a. o es

·:.:cntor ·João 'de :Sarros. em primeiro 
: ·1\Jga.r, . porque entendo . gue esta 
· . .Assembléia., õ.a.da. sua alta importã.nc1a. 
• ·deveria· evita: manifestações repetidas 
. desta·~ .ordem. Em segundo, porque, 
· ·democr~ta sincero, não obstante r-e
~.ooD.heça. os méritos intelectuais de s.s.:., 
climbém. reconheço qÜe vem preStando 

. .!~~ryiÇos dedicados a um. regime não 
·-ãém~tJ.co. 

. ' . . . . ~ 

:. Era o que tinha a dizer. <Muita 
·~em~ ) . .. 
· · ~o SR.; PRESIDENTE - Tem a palg.

~.na .o .. Senhor Gomi Júiuor.-
r.- . O sR. GOMI J'ONIOR. <lê o se .. 
-~nte discurso):· Sr. Presid.ente~ na. 
:~ do dia 9 de · lllaio, · dedicada 
~omo as delll.2is quintas-feb'a.s ao es:.. 
::tudo · de· a...~untos constitucionais, 
.. ocups.mos "esta. nobre tribuna. para ta~ 
· zer um ligeiro escô~ a!n"a.vés , d2 
.:nossa. ·história. politica. republicana, 
~ten·tin<io Pela. exposição de !ate~ i! 
.i«ie' ~nteeimentos irretorquiveis. :::j,·; ~ 
i1lio ma!s .é poss!-vel, sensatamente tl·'- 
}ttiotica.IXlente. reimplall.ta.r na· nci\' a 
\.eStruturação do nosso. 'Estatuto Cons
:ttltueic!lal o Regime Píesiclencial elás-
1r~éo que infelicitou a :prlmeirs. ·Repú
, ~blic~:. e desbaratou as últimas es:pe
:- '!:&IlçS.s c:ieposlta.das na segunda. Repú-
··bli\:aL . 

· . .I . . • 

E assim pensamos, P<>tqUe fatos se
:...melhs.nteS e acontecimentos a.proXima
.. da.ment~ idênticos, serão reprOduzidos 
. J!Dl n~ ~- muda<lo, a.pena.s, oce

..:llário . no tempo e no e&l)a.ço e subs
.· :-.titufdcs· os homens politicos que se 
·foram, pelos · homerut pollticos dos nos

.. sos <lias ou pelos que hão dt: vir. 
·1 E" · êste ·regime de irrespoDSahlli .. 
·t d.a.de.s que :facilita eSsa. degrada.ç§.o dos 
. : n~os eostumes po!iticos; é êste re
>gime d~- -in'esponsa,bllidades qu~ se 
· cons~~ ·.xe em cultura pa.tog~nfca. pro
picia à degra,daç~o do ca:ãter dos 

. homens públicOs, já <ie si àting1do 
.. pela deliqueseêncla. moral em· que Vive 
·.-a sçc!e-cia.de hodiet"na. 

NA.o lmagina.tnOS uma reptís'::,llca de 
·.-:l'latã.O; nem sonhamos com · um c~ 
~~ . Ve$tais ·ps.ra dirigir á nação; ape-

nas n.lmejaiillos uma Re;>úbllca sob . 
um regime ea.paz ·de ·obstaculizar se
:lão impe.d.i:r, a. re;petição dos erros, 
âos viclos, ·das d~tUl"ps.ções. ·que des- · 
moralizavam a prim.êira e à. segunda.. 

Senhcr Preside:nte: Na me.sii,la. or
-àem a-e consid-erações que \7inha.mos 
fazendo naquele ~. p:osse.guíremos' 
a nossa oração: · 
· Senhores Constituintes: Foi um 
largo perfodo de fermentação de pa.i- ~ 
xões· por vêzes ineprlmiv~, e de .re- · 
veiações morais que enobr~
classe (;re!eriamo-inos, então, à claSSe 
a-rme.:ia> . conf-ortavam os que com ela. 
oom.unga,vam nos mesmos ideais de 
~dade na~ion·a.l. Eia bem ali, na .. 
queles quartéis; naqueles quz.d....-ilâteros 
de Jinba.$ sim:ples e cie estilo austero, 
erlgidos :pela. Pátria à sua mocidaâe 
imbtids. ds.s ~a.diosa.s esper~ça.s 
a que ce todos os qm-d;-.ante.s . . ~ seu 
território SCO"tdaria para as lides-dos-
igniv-om~ instrumentos de sua :·de
f-esa; - era ali que o ~ dos protes~ : 
tos - àe. reVC)lta contra. o falsea.mento 
do 'tegime e dos . gemldos de angús
tia dos ·que lXll' tal sofriam, - reto
::..n. ~· :: uma r~sonâ.nda. ll:l.!ÜS nitida, e 
· t.::-..:a coloração mais viva. a<::entua.va-
~ ~ ::.os fatos ClUe se esbatia.Ill lla _tela 
dos aconteciit.entos poUticcs naclona.is. 
~ O Sr. DoloT · àe AndTade - Vossa. 
Excelência não a.chS. que seria con
seqUêDcia da guerra de 14-16, qut · 
veio ~ereutir no govêmo d<) Sr. Epi-
tãc1o Pessoa? · 

. · O SR. GOMa JUNIOR . - Não. 
Conseqüência. doS erros e vieios ~ que 
se vblham -r-epetindo d2Sde o início 
da República.. · · 

O Sr. I>olor ãe A:ru:lrade - Como 
evolução do povo. · . .. 

O St4. Rcwl Pila - Antes .dessa 
época. já tivemos revol~~ões e gol
pes no Bra511. 

O Sr. DolrA'' de · A:ndrc<!e - Nio · 
Iguais à de 1922. · · 

O Sr. .RtWZ Pila - Não há, no 
mundo, duas coisas iguais. . I 

O SR. GOMi .TOmOR. - <LendO> 
- Epitácio Pessoa go.ve.ma com os 
hori:rontes da sua. polltlca. ~
tiv& sombreados de uma. inquietante.·. 
a.gita~o que se vai acmtuuldo eom a 
partieips.çlo, então, JA 'ostenstva, dos . 
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O Sr. Dolor de Andrade - E pre
. conizava, nesse programa. de aliança. 
humana, o regime parla.menta'!' esta
belecido. 

:milit:a:es na ''ida política n-acional, 
-com o escôpo .de coibir os. abusos in
cessantes na prática. do regime. As 
conspir~es acentuam-se, multipli
cam-se e se alaStram como os movi
mentos -subteJ.'II'âneos que precedem os O SR. GoMJ: JUNIOR - Não! 
.abalos ci.smicos; e. aquêle homérico · Também não preconizo o regime p.:l.r-
episódio do nosso Forte de Copaca- lamentarlsta clá.ssico; mas outro r\:-
ba.na.. repassado d-a ta.nto heroismo e gime, ·seja qual fOr, menos êste . 

. de tã-o grande S<lm.a d-e dignidade, va.- O Sr. Raul Pila - O objetivo era 
leu b~!!l para a nação, pelo mais so- corrigir a hipertrofia. do Poder Ex~-
lene protesto contra os simulacros de cutivo. . 
uma democra-cia i.n-emediàvelmente O Sr. Dolor de Andrade - Hã ou-
.oondena.da l)êla opinião pública. tros meios. 

Artur Bernardes nos últimos tem• O Sr. Ba.ul Pila - Não apoiado, 
pos da primeira República foi c go- porque a. aplicação do regime im-
v&:no mais agitãdo pelaS ms:ni!esta- porta, sempre, na preponderância do 
.ções- públicas contrftrias ao regime, Presidente da República. . 
apoia-das pelas revoltas militaxes que O Sr. Dolor de Andrade - Disccrdo 

· se vin..l).a~ avolw:nando num ritmo do ilustre parlamentar. 
aceleraqo;·com evidentes sinais de sua O Sr. Raul Plia - Nem nos Es-
gene.ralização em caminbo para um tados Unidos · êsse regime teve rea.li
movimento armado i:ncoercivel. Del- dade, pais não se conhece um só 
~do o govêrno, foi êss~ ilustre e caso de ter sido o Presidente da Re-
nobre estadista, mais .tard~. um dos pública. responsabilizado, a.pesar de to-
seus maiores adeptos, como úni-co dos os abusos cometidos. 
meio de pôr têrmo à bacanal da poli- O Sr. Souza L'eão - ~ o caso de 
ticagem que gangrenava a nação . Jefferson~ que foi obrigado · a deixar 
Nã.o só se tornou um z<!~to da revo- o poder, porque não teve a. a.prov!lção 
lução, mas um dos seus grandes capi- do Senado. . 
tã.es, senão um dos seus maiores che- O Sr :- Raul Pila - Não chegou a 
fes! ser responsab~do. 

Washington Luiz !-oi o último Pr~- O Sr. Dolor de Andrade - O caso 
.si<iente da primeira Repúiblica a quem de Jefferson é histórico. 

· e~nbe, ·.pelo destino -· · ~omo espólio • o SR. GOMI JUNIOR _ A · elel
desse ~rgo perfodo de ~esa.certos. no · ção para Presidente da República é 
c?Zllp:unento dos preee1tos const1tu- uma !a.rça . . Dai tôdas as consequên-
e1ona1s e dos postula~os do r~gime por cias dos abusos. . 
_part~ C!_os nossos homens publicas ·- 0 sr. Dolor de Andrade _ v Ex :1 
a nussao de suportar e de sofrer' a . _ - · · · 
acusação de responsável por todos os assun, faz uma acusaçao a todos os 
males que infelicitaram o regime. ho_mens .. ~o passado, só ~ara defen-

. A exs.l.: - .li:..~ . _ 
11 

. . der o r~glme pa.rlamentansta. 
~.açao. ~. pa.l..~oes po ticas · 

alimen·tada.s duran.te . tant-o tempo na O SR. GO:MI JUNIOR - Eu diSse:· 
continuiá~-de de atos a-busivos • por · via de regra .. Assim, excepciono casos 

·parte dos 't'Ilossos homens públicos _ .li (Lendo) Veio a tão almejada. Revo
sões contr~ as ehe!es da Nação e as '1h~ã.o de 19~() e, vitoriosa, ·deita · por 
.reações dêstes, ·no sentido da manu- terra um govêrno . que naquêle mo-
"tenção da. crdem e do respeito à s.uto- menta histórico, devia encarnar. para 
·ridade constitwda., embcr.a c::mstituida ela, tôdas as violências - tõdas as 
a_ seu moclo - a·tingi.a. ao seu paro- iniqüi~ades - tôdas as detUA.-pações de 
, nsmo na p:-opaganda.. incandescente quase quarenta anos -qe um reg1me 
<!:a "Ali~çs. L~al" que pregava que, em ·verdade, era um vilipêndio 
:franca. e abe:rtameJ.?.te, a "revolução" e um escárneo atirado à pureza e 
como necessiqa-de inadiável à restau- ao espírito da democracia . 
.ração ~os postuMo~, ou à. criação de Findava, assim, tristemente mergt!-
_princíplos democráticos. lhada num~ ocaso, de fumo ·e ctnzas 
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aquela. n.Qssa tão sonhada e femen
ti.ds. primeira Rep(1olica.. 
~O Sr, Dolor áe _.q_ndra.de - '1, Ex."'. 
'não tem também. ouVido e lide\ acusa
ções tremendas contra o nosso Im
pê-.rlo?-

O SR. GOMl JUNIOR- Tremen
das. :não. 

O Sr. Dotor de A-ndrade - Já ti've 
oportunidad~ . de .ler e ouvir. · 

o sr. &a:ul Pila - Mas· nã.o se 
comparam às acusações feitas a.os es
tadistas da ~eJ)ú.bllca. ~ re1aç.âo a 
estas, são .. café pequeno". 

o 'ff-r. sovz~ Z.eão - Vou demon.s.;. 
trsr Q contrário. 

O SR. GOMI .rom:o:a- <Lendo> 
Raiou unia. nova. , aurora retul:gente 
de entusiasmo em que,, aos prenúncios 
d~ uxna. regeneração dos no~sos cos-

., ttunes pollticos, se IXústu..'"ava a prega
ção àos proPósitos na. prática daquê
les ptincipios democráticos que tantl3.S 
v~:zes crepitaram nas orações inflama.-· 
das tios pregadores de 1889. 
~ 1930 Getúlio. Vargas é a 

O SR. GOMI JúNIOR - Mas Vos
sa 'Excelência. não t~m a impressão de 
(lue o golDe de 29 de outubro foi um 
desa!ogG? 

O Sr. Dolor de An.dTCuie- Mais ~\l~ 
· . um de~ogo., l)Qrém, é sai>_ outt-o pon~ 

to de ViSta que me coloco. 
O S. GO::MI JUNIOR - Ignoro 

qual seja. V. Ex.11 há de Vir dizer qual 
o seu IlOnto d~ vista.. 

o S'r. Dolor de A.r;dra.d.e - !=~ela pa.u.
e.a.d~ ~~· re~e.·Y?Jlt~. 

O SR.; GO.MI JO'NIOR- Não Je_ 
l)rese:lto a ml:nba bancaêta, col:'..iOl"~e 
já. th!e oportunidade de dizer. E na
queh OC'3.SUi..o dedarei que me d~sp\.a 
õas insign.bs d·.? .)jd~r da.· 'ba!Li2~a. ~m ... 
bor.a no discurso t~vesse saído-...-des
vestia~ .Disse eu: · despia. Di?PO-Iile" 
ainda. ra. E~ UlJl ponto de v-~ 
psrtic arlssimo. Certo ou errado. eu 
o sustenta. 

<Le1:Wo> - Senhores Repres·:ntan-
tes: . 

Quais --r-onm, .. entretanto, as causas 
determinantes dêsre· verdadeiro desca.-

I 

~~~ 

personificação de tóda.s as esperança-s 
pa.tri6ticas, é . o h.Omem-stm'boto en
ca.."'D.ando os anelos revorucioná.rlos do 
povo . brasileiro que outros não eralll 
que os de regenerJ.r os nossos cos
turo.es morais e J>oliticos abastardados 
até a últun~ degtadação. . 

1abro pcliUco-moJ:al.. - d.e quase d~~----~. 
lustros, &~não as falhas em pontos vis
cers.is d(l nosso. 't'G~ "P~~\.d.~e\al~. 

O tasclnio do po<fer é, por vêzes. 
maiS forte q_ue a vontade hum~. 
Os postulados da "Aliança Lil)e.rat'~ 
!oram esqu~id.o~. O "~olpe de E:; ... · 
tada'• de 29 de outubro de 1945. pós · 

'· têrm::> à segunda República.. 
- O Sr. Dolor- u Andrade -. Vossa 
.Excelência, agora: está mudando pou
<:o s; !)OUCO. 

o SR. GOMl roNIOR- For que 
mudando? , 

O Sr. Dolor de Ar.drade- Porque 
V. Ex.a Y>ínha acusando o regim~ pre
side.."lcial como 'único responsável pe ... 
los ms.us destinos do Brasil ••. 

o SR. GOMI JONioa- eontt.nuo 
acusando. 

O ST. Do1or cte Andrac!e - . • . e. 
2-gon, :falando no goJpe de ~ de ou
tubro, já. se àesV:a um pouco. 

os Yic:os e abusos justamente atribui-
dos aos nosso~ homens; e a deforma. .. 
ção àa nosss. mentalidade c!vico-poü .. 
ticz. ? · 

Na.s líDha.s qêss~ trilé.teto de\'elXl es ... 
tat, }>rln~ipalmmte, as c::ru.sa~ que 
deterlllina.ra.m a convocação dos atuais 
constituintes l>3.TS. qu~ êles as de'belas
sem; a noss~ \'olta a esta Assem~léia, 
pele. terceira. vez em tneio sécultl e -par 
duas véze.s n;stes últimos do~e 1..ncs, 
?ata que reotga.nizá.ssernos a 'Nação 
óando~lhe novo estatuto fundam~pts.l: 
pal'a qu~ lhe déssemos. eníim, o!.l~ 
!eição, mas não. apenas. afivela.Ildo
lhe nova tnâ.se:aJ"a à s~ ve:ràAde~t'l'l fi
sü·mom.ia d·~mocrit1ca. 

·o Sr. Amán.co Fontes- Vo.ssa Ex
celência diz muito beill, pru-que o pro
jeto que vai · chegar ao plenário !2~ 
semana vindoura rep~oduz os mesmos: 
enos ~as CoDsti~çt.o <1e 91 e· 34, que. 
aeram em resultado as revoiuçõ-:;6 que 
lntelicitaram o BrasU. 



-191-

O. SR. COMI J'ONIOR - E hã-o doe 
produzir novas revoluções, não bran

, cas;. talvez bem rubras. 
O ST. José Augu•:l-to - :aã. até um 

livro do Sr. M9-uricio de Medeiros. !11-
titulado "E Outras Revoluções Virilo.'' 

O Sr. Dolor de Andrade- O di.-eito 
d·? revoluç~o é inato no povo. En
quanto eldstir o homem sôbre a terra. 
existirá a revolução e a guerra. As.slm 
a."?renüi co~ 11-astre pro!essor da Fa

. culdade de Di..reito de São Paulo. 

O SR. GOM'l Jm.t"'IOR - Podemos, 
entr-atanto, . protelar êsses aconteci
mentos. 

O ~r. Dolor de Andra.de - E' \un 
dire.:to do povo. · 

\;~ SR. GOMI .TONIOR - O direi
~ do povo não . é fazer revoluções 
constantes. Isto significaria que .:;s 
·governantes não :-epresentam o 'PúVO. 

O Sr. Dolor de Andrade -Não es
tou di2lendo no sentido de rebeldia, 
In2.s no sehtido elevado de revolução. 

O SR.. GOMI JUNIOR - Então, 
convenhamos que nós outros, aqui, es
tamqs fazendo uma revolução. 

O Sr. Dolor de Andrade- Natural
mente . 

O SR. GOMI J"ONIO& - Somos, 
neste caso, revolucionários, eu ~ Vossa 

· E:xcoelência, também. · 

niz:~.ção da su~ economia, entre os po
t·os civiliza.dos. 

Se fôsse para incidírmcs nos mesmos 
ênos do passado, adotando, a esta ai.: 
tura da nova civilizaçãc que ava.s
sala todos os povos, os velhos prib.ci~ 
pios de direito públiço, já fraca-s
sados entre nós, melhor seria que aqut 
não viessemos - porque, se o tentas
semos r eimplz.ntar, estari.amas expostos 
a sofrer a execração do Povo, a q~.le 
t~ria.mos/traido miserávelmente. Não 
poàemos constantemente apelar ·para 
a nossa tradição de regime republi
cano porque esta só nos envergolllu, 
no seu rozário de érros, de vícios e de 
deturpações desse mesmo regime ! 

O Sr. Amando Fontes - Pennita 
V. EÃ.a um aparte . 

. O SR. GOMI JúNIOR - com l>ra
zer. 

O Sr. Amando Fontes - Registro, 
com a maior satisfação, a atitude <:1e 
V . E.-.:.:~. q_ue, líder da bancaã pessedls· 
ta do Paraná, é um democrata con .. 
victo e vem à tribuna defender ~~ 
b()ns princípios, mesmo que esteJ~ 
contrários à orientação seguida pela 
maioria do PSD. 

o SR. GOMI JúNIOR - veremos, 
n3- .Assembléia, a orientação que vs.1 
tomar a maioria. Por ·enquanto, · êss& 
é o meu ponto de vista pessoal, a!irm~ 
a v. E.~.u 

O Sr. José Augusto - Renovaçao, 
e não revolução. 

X o SR. GOMI JUNIOR (Lendo) -
.E se aqUi viemos para êsse f~ en
Viados ~ einissârios do Povo que sômos 
~m 1946, - não há de ser, por certo. 
:para reproduzirmos _aq,uêles mesmos 
Princípios constantes dos Estatutos de 
1891 e · 1934, que deram causa ao fra
casso do regime, ou não puderam obs
tar-lhe as ruinosas prãticas reinCididas, 
por duas vêzes; mas~ sim, para erigir
mos cs princjpios carcliais de uma de
i:noc.racia, :1um regime modelado e · à 
!eiçã.G das necessidades do novo mun- · 
do em que vivemos, arrazado nos seus 
fundamentos por duas hecatombeS que 
o alteraram substancialmente, nas !ei
c:ões da s'J.a -política estatal, nos !un
damentos de .sua sociedade e na erga-

O Sr. Ama"4o Fontes - Crelo que 
s'lStenta.rá êsse ponto de vista doutri
nário, não o subordinando á diSciplina 
partidária. · 

O SR. GOMI JUNIOR. - V. EX.• 
estS. querendo me levar à. parede, a firu. 
de que eu tome uma atitude. 

O Sr. Amando Fontes - Perdão ! 
Conheço bem V. Ex.~. e sei que não 
iria:, hoje, sustentar um ponto de vista, 
para, amanhã, votar contra êle. 

O SR. GOMI .rtlNIOR - Multo 
obrigado a V. ~a 

O Sr. Jcsé .~ugu.sto - Mesmo por .. 
que não acredito que da elaboraçP.o do 
texto constitucional possamos ta.zer 
·questões partidárias. 

O SR. GOMI JUNIOR - Pe-rfetta
x;n~te. 
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~~ AtJ penetrarmos, pois, nos J{umbra1s 
- ..v desta Terceira República; !açâ.Ino-in 

cuidando . do fuutro, é certo, mas com 
- o pensn.mento voltado para o paoss.do, 

. . perquirindo-o nas causas responsávE-is 
pela !a1ência délS duas pri:neiras; !:Jc:
que ·é, justamente, ol.l:land~ para êsse 

. passa.C.o, p:-escn:tando. os motivoS de-

.· terminantes dos acidentes de sua vida 
agitada e continuada dos seus ê1-ros, · 
- é que Yoderemos encor~trar os ver-

.· dacleiros tumos a palinilhar na larga 
. estrada da social· democracia, como nós 
os ·deste hemisfério, ao menos, a en
tendemos e a queremo3 praticar, com . 
sinceridade. . 

O momento é de decisão e de cora
gem. É de cura dos vicios e é de p:rc
filaxla. no sentido de e7itar o con
tãgto dos mâkí_~ exemplos. 

Aos n.ossos estadiStas e aos nossos 
constitucionalistas, duas . providénci~-~ 
se· impõem co:no medida de salvaçei.':l 
pública: · . 

.Modificar o regime n~ sentido de im: 
pedir ou de, pelo menos, obst:iculizar 
tanto · quanto po.ssivel, a repetição dos 
abusos que viciaram. os nossos homens 
públicos na prática. de uma· falsa de
mocracia - ·adotando para isso, sis
te~ de fiscalização eficiente e de 
responsabilidade real e efetiva, !lO~ 
um lado; por outro lado, modelar o 
caréter do concida.dã.o do amanha, que 
é a infância de hoje. através de um 
largo e intenso programa nacicnsl das 
Escol!lS em todos os graus da instruçãÓ, 
desde o prim~io a.té o universitirio. 

1:: isto. indubitàvelmente. que nos 
cabe fazer. a nós outros desta gera..: 
çã.o fcmna.da, por via .de regra, pelas 

·- deserd:ados dêsses pti.neipios mor·ats 
e políticos Q.Ue constituem os para .. 
dlgma.s dos democratas. a tim de que, 
ao menos. leguemos 2. posterida-de a. 
lemb:a!lça. dos nossos esforços deties
pe:rados. t>ars salvaguar4ar o decÕl"o 
da Nação dêsse abatesma da. desgraça 
que nos aflige, tentando a c:Ussolução 
completa daqueles costumes que con.s
tituirSJn, per sem dúVi~a. a ua.dição 
bonrosa dos seus avõengos. 

Um sistema político no sentido ahs
tra.t{l da sua organização constitu
cional é su..<:-.eetível d-e mod1!icaçã.o: rã.- · 
pida; o caráter dos !JOlfticos sendo, 

-ccmo é, matéria. . subjetiva. não o ê, 
porém; êste sômente se oper3 pela. 
educação das gerações porvindouras. 

Rolarão, po:. certo. no espaço, dez 
ou ·taLvez X vinte anos, e mais quiçá, 
até que á 'infância das nossas esco!Ss 
de hoje forme r.. nova geração dos 
homens c.o· amanhã - e a?licado des
de agora, ob:-iga.tõria.mente nos pr~ 
g:-:1mas didáticos o eru;inc civico-po
litico adequado - conheceõ.ora dos 

. prolegôme.nos de política e de moral . 
. administrativa; do que sejam ho

mens políticos·; do que signifiquem 
~egi..znes pollt!ccs c !ormas de go
vêrno; quais sejam os melhores; -

·possa na. sua. . moci<ia.de, .por si m.es
. ma. discernir a.s que melhores llle 
pareçani e que mais 'ad~uadas se
jam ·à. gra.ndezs. do seu- povo -e--à 
felicidade da noSsa ·Pátria. 

Foi,_ talvez, com o peilS3lllento vol- . 
tado pa.ra t.ais . problemas. para . a 
c.ompleXida<ie · dos !enOmenos polit.i
co-sociais que aí estão, agrav.adoo 
pelos econômicos, a desa!ia.r o con
curso de todos os patriotas, sem dis
tinção de paftid~. para. a . sua. solu
ção, --.:. que o eminente· Senhor ·~Ge- -- ... 
neral Euri-co Gaspar Dutra. proferiu 
attuela. frase signi!ica.tiva, ao assum!r 
a. Pre.sidênda. da R.f">úbliea.: - .. Se-
rei o Prêsidente de todos os õrasilei-

. TOS, em tudo q'ZLCnto se refira ao fn. .. 
terésse n-acional.'' - -

Que mais dirá de pmo, , acs 1nte
~êsses nacio-na.ist de> que evitar a re
petição da. prática dos vícios que de- · 
!ormaram o noE.So regime, - que 
2.Tr'.Iina.ram o nosso sistema. politi~o 
e transformaram as duas pr..rneiras 
repúblicas neste doloroso quadro que 
i!n;pressiona a~ -..siml>les 'Poscluejo. dos 
se!l.S contornos ? . . 

Que mais dirf de pertc aos !nte
::-êsc;es ns.ciona.is'tdo que a necess1<iade 
impre~cindível .á\ v~talida.de democrá
tica - do fortalecimento de todos os 
partJde:s essencialmente )c-democrê.tlco
n~donais. ho!ll'ando-o.s nc.s seus· prc
p6si.te5 de !iscalizaçA.o da. vida poll
tica aà.m~nistratlva do Govênlo, pro
picia.nc .~-lhes s. possibilidade de 
a.s~ende: a.os postos culminantes da 
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' . 
RepúbHC:! através dos seus Represen-
tantes? 'X: 

Que ma.ls ài!'á de pei:to aos 1nte
rêssés brasile!rcs, do que, de con!OI!'
mi<iade com as !ra.nqu1a.s constu.u
ciona!s, ·possibilitar· a colaboração dos 
demais partidos nUin governo C:e coa
lisã.o nos momentos difíceis porque 
a Na.ç~o. pcrventura., tenha q~~ p~
sar ou venha a sofrer, cu esteja pa
decendo, sem que êsse- auxilio, nobre 
p:>r , ser patrió~tco, se traduza num .. a 
capitulação que destroçar!a os part!
dos desonrando seus líderes r 

Que mais dirá de perto áos inte
resses nae1ona.1s, do que relegar, para 
todc- c- sempre, êsse passado óe vi
cios, c:·e abusos e de torp~zas, tão 
triste e · tão ominoso que sOmente a 
tõrça de duas Revoluções vi tonos as. 
!oi capaz c!e pOx:-rhes parade!ros sem,. 
contucto. lo~ar conduzl-r a Re-públi-ca 
pela la.rga e clara est.ra<la da De
mcc:-a-c!a ? 

p~.;sivel ~a repetição daquele regime 
da:: duas primeiras Repllllllcas . . 
. P:êg-açõe-s apostoia.re.-s no meto dos· 

ge!lt!os. Palavras ora-culares p-r~-e
rtrl2S em lL11.gua estranha e desco
nhe-c~da de um povo, com polit1cos, 
em sua boa. parte, v!ci.::..~os num re
~me em que, Pv!' v!a de re.tp."a., os 
tnterê.sse3 pessoais têm sido postos 

· ~c.una dos 1nterêss~s co!etivos; em 
que os interêsses ·partidários têm sido 
colocados . acima dos· interês.:.es nacio-
n~. . 

Senhores R.~presentantes: Atentem 
bem para esta singularidade br~ilei
ra, p:-ofundamente imJ»"essio:J.an.te: 
- duas "revoluçõ=s" 1ii~oriosa.s nos· 
seus mov!.mentcs armados; e essas 
duas "revoluções" derrotadas nos 
seus movimentos da recollStrução 
polft!ca. 
· Aquelas duas num mesmo sentido 

de aper!eiçcam~nto. 
O Sr. Dolor de Andrade - Nenhu

ma delas precon.iz2.va o parlamenta
rismo. Caminhemos, po!s, · ao encontro ·aos 

nobres kProp6sitos do Senhor Pres1~ 
de:n.te iâ.3. Repüblica, preparando-lhe O SR. GO'M:I JUNIOR --Não es-
os meios de rea.lizá-los através de tou falando sõroente no parlamenta.
ums. Carta Constitucional que nos rismo; S!)onto os acontecimentos que 
em-pare1be e nos coloque à altura dos foranl causa da degenere~ncía. e da. 
povos ma1s adianta-dos no cUltivo e c!esmoraliz<l.ção dêsse regime. 
no culto da. D~mocracta que, em cor- O Sr. José ·Augusto - Por isso não 
po e es;>úi.to, seja· . o simbolo déssa. resolveu coisa alguma - porque não 
trindade que tem sido, ' sempre, todo traZia programa parlamentarista. 
·o nc;ssc anelo - Lib.erãade, Igual- O Sr. Raul Pila - Não se d1seutem 
dade e Fraternidade, respeitâveis e pro~ramas; está em debate a caus:J. da 
respeltOS:t:5. · re-ro!ução. · · 

Porque o que aqu1 tivemos. com O .sr • . <;ouza Leão - O programa. 
e~ceç~~ raras, no Brasil, !oi tudo, do Dr. Getúlio Va!"gas. em 1929, era. c; 

m'!smo do Sr. Júlio Prestes. 
menos respeito à pràt~ca do regime; 0 . sr. Raul Pila_ No programa. do 
roi tudo, m_enos Democracia ! Dr. Getúlio'yVargas figura v a o comba-

As nottvei.S ors.<;ões que n§.o nos t~ à hipertrofia do Poder Executivo. 
~evem abandonar a memória, pro- ande se reconhec~a a o:rig~m dos males 
nunc1a.Gas a 15 de março nesta As- dn Repúbli-ca. 
~embl~ia. 'Pe1os nobres lideres Senho--< o Sr. Dolor de Andrade - Foi na-
res otâ.vio Mangabeira. e Nereu :Ra.- L.<iuele tempo que mals se t!ilatou. · 
m~, con!1rm~ ~ ~esprestft;lo do~ o sr. Raul Pila - No programa. .do~' 
reg1me que msist;1moo em • ma.n·ter 'h..Ci3. do sistema, do qual não tivemos (" 
na. segunda. Republlca, qual2do se ~agem de sa1r. \ 
:-e!erem à ausência. de Democracta em 0 Sr So ,., Le- _ Fizemos fOrçá. 
~osso . Pa!s e !azem ap!lo veemente _ · ~ ao 
aos sentiinentos patrióticos dos políti- p .. ra sair c!eie · 
c~.s a !im de q:ue ela. se instale e ím- o SR. PRESIDENTE - Ate_nc;a.o. 
pe:-e entre nós dest~ hora. em diante. Comunico ao orador estal' !indo seu 
:e pedi:r. muito, po-:"que é esperar o im- tempo. 
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O SR. GOMI JúNIOR Peço s. 
v. Ex" .• Sr. Presidente, apellas a con
cessão de alguns 1.ns..tantes, O· su!iclen
te ps.rs. te :minar meu discurso. <Lê) 

E ~r-se q,ue essas r~volu~ões !a
ram bein as resutta.ntes do sofrimen
to e da. indigna.ção do Povo brasilei
ro, ludibriado nos seus anseios de per
!ectib!l1dade de govêrno, - contra os · 

-seus profanadores e contra o seu re
gime. Na primeira. a luta era dos .. re
volucionãrios". contra os " legalistas". 
Na. segunda, a luta era dos "revolucio
·nários' e "legalistas• daquela, contra 
os "legalistas" e ".revoluc1o.nâ.rios" des
ta. E' que, entre nós, não há. U.ma · 
distinção de tanta prõ!undlda.de que 
separe um dos outros, .Pelas respecti
vas ideologias mas há uma distinção 
que o povo faz entre as facilidades de 
um regime que possibilitam a detu.r
psção dos ~us postulados, e as restri
ções que obstruem as ·vias de acesso 
aos abusos da lei, ao falseamento do 
próprio espirito; entre os homens -que 
são patriotas e os que, por ação ou 
omissão, prejudicam a R~pública. 

Fôrça é concluir-se . que: ou nós, 
gregos e troia.nos, os Constituintes 
desta Terceira República, na sua msJa
rta. somas os . profanares do regime e 
seremos tidos como in~os de aqui 
estar eomo legitimos 'rêpresentan~ 
dessas reuoluções;\- ou nós, os· cons
tituintes desta. Te.kelra Republica, na. 
su& maiotia, de gregos e troia.nos, so
mos os legítimos representantes do 
povo, se ~o desss.s revoluções, e deve
mos agir como tais, m<Xtifieando êsse 
regim-e e preparandt:> as mtitnncaçç,es 
do ea:rã.ter nacional. t 

Não há. como fugi.r{dê:se dilema. 
E para. que corre~cndamos à. con

fiança. do povo que nos enviou ~ara 
!azer parte dêste areópago, por certo 
n!o reconstruiremos um Estatuto que . 
ectuivalha ao das duas Repúblicas e 
qae !amn:t desfeitos por terem concor
rido para que o regime fõsse envileci
elo e a - democracia. !ôsse desfigurada. 

Adotarem-os, - ou o Parlament:uis
lllO presidencial ou o l~esidenciallsmo 

• p:arlame.n.tar, conforme a · preponde
. ·r!ricia. de Uin ou de outro dos siste

mas, na o:ganiu~ão dêss2 l;lol·o regl
we - mas que. seja qual !ôr, não tra

- ãuza os intUitos mal velacos, da. con-

tinuação dum rt::gime igual ao daquêles . 
que por dua.s W!zes, foram postos por 
terra com a ap:rovação, com a alegria 
e . com o entusiasmo do povo. (Muito 1 
bem; muito bem.. Palmas. O orcuror é !: 
cumprimentado.) ·-~~ 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Souza Leão. 

O SR. SOUZA LEAO (Lê o seguin ... 
tr- discurso:) - Senhor Pr~si<lente, 
tenho assistido silencioso, aos deba
tes constitucionais suscitados nesta. 
Assembl.é1a. Propositadamente sUen
daso, POlil.u.e .não àeseJs. va. n~res in
terferir se.não no momento próprtc, 
depois da Comissão ConstituclonaL· 
haver finnado o seu po"nto de Vista, 
através do prcijeto~ue-v.a.i . ser sub
metido à consideraç_ão do plenáno. 

Faz um séctxlo, o Brasil era a maior 
democracia Sul-Amencana! . 

Emquanto na Argentina, no Uru-
guai, no Paraguái, no México e na. 
Venezuela - r>reponderavam as pió· 
res.._2.utoc:ra.cias. sem paradigma na 
história-americana, o ·-Br.asil : . . ::1ão 
obsta~te a superabundânte UUJuência 
pessoa! dos nossos governantes dava 
um grande e~emplo: no BrasU ha ... 
via eleiçó{'s, . no Brasil havia. Congres ... 
so e. no Brasil, · hQ via Poder .1udiciá ... 
rio. Havia ce:m anos, senhores, ine .. 
xfstfs. Congresso no Para.guáf, que se 
estorcia sob · o gua.nte de Fra.ncia e 
So!ano López; igualmente, na Argen .. 
tina. então sob o domínio de Rosas; 
no México, quando dom!.navam Jua.
rez e Portírio Dias: no Uruguáf e n<J. 
Venezuela. f'.m.bos sob os govt!nios dl.
tatom!s de Aguirre e Gomez. O Bra.
sil de então, senhores Constitulntes. 
~"""B o rettigto para os em!grados po-

. litJcos. e. no mesmo tempo, em uzn 
exempto de 'democracia. rues não tl• 
nham Congresso, nós a tlnhamos. 

. Eles não ti.nhs.m Judlciã.rid. nóS ·o 
possu:a.mos. 

eco ru~os. depois. Sr. Presidente. 
orcrecemos à América um exemplo 
degradante: a Argentina tinha Con
m-esso c .t1nha Pod~r Judiciário: o 
~ . 
urugut.l, o Mé~co. o P~raguui e Ve-
nezuela · tnmbcJJl os t!.nh:m1. O Bra-
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sU, no er.tanto, , que tôra. o exem
plo na.gu~les saudosos temPOs, p.a.ssã
ra ps.ra. -a van~ do cauci.ilhiszno 
amencano. - llâo tinha congresso, 
nem Pod~r .1udiciãlio, PClrqUe a. ~STE. 

- O DIT A.I:JOR V A.RGA.S reduziu à 
expressá-C> ·maiS simples, ameaÇBàdo os 
~us ~tros: <:te apos~ntadorla. pelo 
177 e, de qua.ttd~ em qUancto, ao.u.Ian
d.o suas sentenças. 

Ao invés ele progredírlllos nas bôas 
práticas democráticas, :regredin:los de 
uma maneira. penosa.. 

Após 1..lm. longo pcr.fo~o ele .a.rbítl'io, 
fomos convocados, para dotar o Brasu 

. àe uma.. ConstltWçã.o. Todas as cons
tituintes aliinentam o elevado propô
sito de desincUinbír-se lealmente, do 
ma.n~to o,ue lhes !oi contetidt:>. 

Há. no·-entanto uma.· certa. allSieQ.a
de por q_ue votemos, o mais ~epres
.sa po~:hrel, a Carta Magna. 

A Con.stitu.lção ira.nce~ de l&so, foi 
· votada. em quatro dias, A da. Itália. 

em 1348, em m~nós de um tngs. A 
Carta àe Filadelfia, em 5 ou s mê
ses. A de Weilnar, eJll ·nove. A de 

· 91, em quat~o. l)or hav~rem. os Cons
titumtes delibern.do só discutirem os 
pont()S tuineipats do ·t>roj~to. A óe 
34, em ? meses, e a de 37 ::__ • • . de 
·WZ28 , naite pa~ o dfa! 

Parece a muitos (tue devemo~ fazer 
2. atual dentro do m~o pra~o. sob 
J)ena de tncorr~os em :falta. 

Estas criticas sã.o a reprCid~Ção das 
que !oram feíts.s por Clcasião tia vo
tação das Constituicõ~ de .189: e 
1934. os constituintes de então tam
bém foram acusados de se ocuparem 
de questões esttanr.as às !inalidades 
que os congregaram, àLccutizlào ma.
térla de todo ittele"Van.te. 

Não · 2nd osso. senhOres, ésses re~
ros, ctue me t:>ar.eeem injustos. 

o tnterêsse ào Brasll, no momen
to que estamos Vivendo~ não é Que 
._,otetnos s.c;Odadz.tnente wna Consti
tuição • .IllBS que a !açaznos cor..rultan
do os s~us grs.ndes ideais de ci~..li-. 
mçllo, de cuzcu.ta e de hUIIls.l:údB.de. 

.As CollStltulçôes de 91 e 3~ pude
ram ser votados com certa. l:'apitlez 
-por teretn Udo corno ponto de par .. 

tiõa ~ücerces de srande pr()!Wldida
oe. 
· A 1.~ rêcebeu os inflwcos da. Cons
tituição <los . Estado~ Unidos. Ruí 
Barbosa, discutindo certa questão 
constítucí()na.l, assi.In se expressava: 
~ . 

.. Nossa lâmpacta. c:ie ~egutança 
serà. c àll'eito :1In.ericano. suas a.n
teced~ncías. suas - decisÕes, seus 
m.estres. · A CoUStitU\ção bta.sll.â
ta. é ttlha. . dêle e a Ptóprla lei 
n()s pô~ oz.s mãos ~sse :foco lu
trUn.oso''. 

A <:te 34. foi plasznada nllm ante
projeto organizado Por uma comissão 
de hotnen.::; de cultura e de <!on~itua
õa ·reputação, ·anteprojeto que. n~s 
suas linhas gerais. foi adotado pela 
Comissão CollStitucione.2 dos 21 e, pos
tenarznente, .Dela Assembléia. 

Odilon Braga, em btllhant~si.Illo dis
cut-So pro!eri<io nesta Casa. assim se 
ex)lressa v a: 

uor.a O projeto, Si.t:lpli!iC~O e 
recomposto pelas emendas de co
ordenação, atende de tnaneíta. a 
'l)a:recer· satisfatótio a ê~ses obie
ti~os ))rin\ordiais .. Aband.ona . em. 
nã.o "Pequena parte, o ntodêlo '-\e 
91, setn contudo fugir dat suas só
liClas bases. Dist.ingu~-se dêle po.r
q~e. Q.e ··fuodo geta.l, atnl)lia e re
força a ill.fluencia cen.tra.liZS(Js. tta 
Uruão; .-pt>rque atenua o rigor· da 
separação dos l)<)deres,' que mais -
sà'.:.ia:n-ente entrosa; po!'tlu.e ra~ 
n()vas e ~rofundas persp~tivas às 
m · .. uti"Ql2.s modali<iades de socbl.!.i
sação reclatnad~ pela. consciência 
de llo.mexn moderno. " 

Pela discussão t:ra\7a.da . na grande 
Ct>missão, verifica-se que a Assembléia 
(luer seguir "'S til esmos rumos da. Cons
t\tuição d~ 34. A nmn tne parece um 
mo. A C:.utá de 9l resjstlu à. ca~)- , 
gexn de quase 50 anos seln ClUe !ôssero 
~tlDgidos os seus principios funóamen- . 
tais. e estou certo de que se os Cons- , 
tituintes L..~ 34 tive~tn-1\a 11\oditica.do ·. 
setn ..\lterar as suas linhaS mestras. 
talv~ nio tí\'éssemo~ titio 37 . 

l3ry~e - no seu ~gnifico livro -
... A. fôrÇa da democt-acia. atnerie~n.a.•• 
- já dizia: 
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"0 primeiro mérito de um regi

me é 6 da estabilidade.· Do mes
mo modo que uma das provas co 
vigor de constituição para u:n cor
po humano é a sua capacidade de 
chegar à·uma idade avançada, do 
mesmo modo ê de louvar num re
giine polltico o não ter sofrido 
mais mudanças do que sofreria 
l~ualquer institu.ição e da!' ainda 
hoje a espe:.-ança de uma duração 
longa. O povo é' proiunciaznente 
afeiçoado à forma que a vida na- · 
cional tomou. A Constituição Fe-

, ãeral é p:ira êle quase uma cous2. 
sagrada, uma Arca Santa, sôbre · 
a qual ninguém deve pôr mãos 
temerárias. '· 

· · A ConstitUição dos Estados Unidos, 
de 17 de deze~bro de 1787, não foi 
até hoje modificada em nenhum prin
cípio capital. Sem embargo, Senho
res, os Estados Unidos, constituem a 
grande atração para o mundo atual, 

. ·pelas suas descobe:.-tas na ciência, pe!o 
· · desenvolvimento de sua civilização e 

tia" sua. cultura, · pelo seu parque in
. dustrial, pelas suas práticas adminis

trativas e democráticas. 
Não concordo, senhores, com modi

. fica.ções substap.ciais. 
. Devemos optar por um ou por ou-

. tro· sistema. Não vejo tomo poder 
:funcli-los e tranSformar as bases fun
damentais de um em outro. Seria uma 
acomodação de principios e os princí- · 

~ pios se não acomodam,nem se fundem. 
· A razão po1· ql!e a Constituição de 91 re
-sistiu à ação inexoré.vel do tempo e à de. 
·m!>liçáo ccn.stante de seus adversários, 
.Pa.rtidanos do parlamentarismo é que 
·ela seguiu o modêlo clássico, com as 
altet"i....Çôes aco::1se!hadas pela nossa 

.. experiência. 

. ~ . . ·Querer sanar os nossos males, quer 
· o~ de ordem econômica e financeira, 

. quer os de ordem polltica, com a 
-·. mudança do regime, como preconi· 

zam os parlamentaristas, é um contra
:,. senso. 

O Professor Aníbal Freire,- que, 
·como Deputado, deu tanto ·rustre a 
esta C"..asa, e que hoje está integrando 

. o Supremo Tribunal Federal, no seu 
·excele:lte lino- 41DO Poder Executivo 

na. aepública. Brasilei=a.,, 
acêrto: 

diz com. 

"Querer resolver as questões fi
nanceiras com a adoção de me
didas substancialmente políticas é
inverte:- a o::.-dem natural do pro
blema: A reforma da Constituiçã.> 
viria de um só jato extinguir .a 
crise e reinstaurar uma nova era? 
Em tôc!a pa!'te o:;--..t.s.tcs pcltticos 
obedecem às íatalidàdes--oos -fe
nômenos · econômicos. A situaefio 
financeiia presente é uma questão 
essencialmente de ordem prática 
notória, e cuja solução se traduz 
em utilizar convenientemente os 
nossos favoráveis· elementos . eco~ 
nõmicos e. prosseguir na exet::uçã:> 
de uma--politica financeira, -sever<t 
na economia .. eprudente -nos . im-

• pulsos da ação governativa. 
Jungi-la à transformàção das 
bases fundamentais do regime, é 
não querer compreender a natu
reza das cojsa.s, tão límpida e 
clara.,. . 

O Sr. José Augusto - Responderia. 
ao· !\fir.istro Anibal . Freire com a. 
opinião de Nitti, que disSe: "Dai-me 
uma boa. política. e eu vos darei boa.5 
finanças". · · · 

O Sr. Raul Pizà - Não é igual à. 
do Ministro Aníbal Freire a opL"'llão 
de autorizados politicos e fbanctstas, 
que fazem depender as boas finanças 
dá boa política. 

• O SR. SOUZA LEAO - Isto n::to 
altera a opinião do Dr. Anibal Fret
rc. Nitti tem uma. opinião, S ·. Ex.t 
tem outra. Pre!iro ficar com o Dou
tor P..nfbal Freire, que é brasileiro. 

O Sr. Aloísio de Ca:-r:a.Zho - Ago!'.i 
tenho a declal'ação de v~ ~.n, da :.ri
buna, de que é presidencialista.. !)t!:tO
llle que. me permita um aparte . 

O SR. SOUZA LEAO ~ Com muita. 
honra. 

O Sr. Aloisio de Cc.rvalh.o - V. Ex • 
oameçou o discurso. que estou ou
vindo com todo o interêsse, fazendo 
comparação entre o Brasil de século 
atras e o de agora. Dlsse que, enfã.o, 
o Brasil era uma democracia per!eits. 

, e que boje é uma ditadura. Nós, os 
parlamentaristas, diríamos que, ná 
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cem anos, era o rec;t:le parl2..mení:ar 
e agora é o regime presidenciái: Eo.;
pero que V. Ex.a conteste esta com
-paração nossa. 

O SR. SOUZA LEAO - V . E":'..tt. 
não está fazendo bem a conta. po:-qu~ 
há cem anos erntrio~ monarquia, ma·; 

_ nesse periodo de cem anos temes \!ir.
qüenta de regll:!e presidencial e e a 
êste que estou· aludindo. 

O Sr. . A!oísio de Carvalho - E~l 
1845 o regi!ne era parlarnleiitar. O 
ato criando o cai'go de 1.0 ministro é-
de 1847. · 

O SR. SOUZA LEAO - Falei 
nos presidentes. no poder pessoal de 
nossos gove~ntes e queria· refer'..r-xnc 
justamente ao regime presidencial. 

Os parlamentaristas entendem que 
se .deve ao regime presidei!cial muitv:; 
ou quase todos os nossos erros poll
ticos e administrativos. · 

Diz o eminente Deputado José Au
gusto: 

"0 presid:mcielismo foi o maior 
mal causado ao Brasil nestes 50 
a.nos, funesta íonte de tirania em 
tôda. ·a América Latina, e é o res- ,. 

.·"ponsá.vel pelo menos por três gran
des males, ou sejam: 

1.0 
- Acabou com os esboços 

de partidos, que á partido mona.r
quico ia criando c que, bem o~ 
mal, no revesamento da direção da 
vida pública, trouxe l)az e tran.
quilidade à Nação; 

2.0 
- o regime presidencial ia, 

tcdos os dias, precindindo dos ho
mens de inteligência e cultura, re
legados para 2.0 plano e sem run
çã.o específica na. direção da vids. 
brasileira; · 

3. 0 O regime presidencial teria 
provocado revoluções sôbre Tevc-
1'-!ÇÕes, uma e mais em cada qua • 
triênio, porqu~ a revolução ~ a, 
única forma pela qual no regim~ 
presidencial, na An:érica Latina, o 
povo tem meios de derrubar os go
vernos que não consultem o int~
rêsse público". 

'Muito a eo.n trs.gos~o não encontro 
nenhum !undamento no arrazoado do 

. .aneu ilustre mestre, Deputado José Au
tuSto: 

O Imp~rio ins:Jio:"Ci.!-se nas Institui
ções Politieas da I.."lglaterra. Trata-
se, como s.e sabe, de um regime que· 
ainda hoje .funciona regular e pro·yei
tosame:lte na..quel~ grande país. Com 
seis s~ulos de ex;Je:-iência j2.s l:o~=
dades públlcas, a sua prática entre· 
r.ós ~evia encontrar larga re?ercasdo. 

Mas. nar.ia obstacnt~ êsse presuposto. 
qu~:o chamar a atenção dos ilustres· 
representa!ltes para a linguagem dos 
legisladores cia monar~uia. quando se 
referiam ao regime entãô vigç:1te. 

Sih•eira da. Mota, 1859, e~pressav~ ~ 
sua cilicor-:!ã..ncia com o r~gime, :lOS 
seguix;tes têrmcs: 

·'As prâ.ticas cc."l.s~itucion<'..is en
fraquecem-se todos os dias; o re
gime representativo tem levado· 
botes tremendos, a desaprovação 
do sistema é proftmda. No pais 
o que há somente é a forma de
govêrno representativo: "a subs
tâ-ncia desapareceu". Tentei-se 
esta chaga da nossa socieda-de e 
ver-se-á que no .Brasil o regime 
.constitucion9.l é uma :nera !orma
liõade." 

E. e~tão acrescenta~a: 
... C~~uei à convicção de que o

vicio nã.o está nos ho:::nens, está 
nas instituições." 

Afonso Celso, Paulo e Sousa, Nabu-co 
e outros não ocultavam os seus ,po::l
tos de \"ista, l.sto é, que a decadência 
<:io sistema constitucional do Im-pério 
decorria da. interferência cada vez 
>:na.is in tensa do Impecrador D. Pe
dro n nos negócios politic<>-adminis
trativos. 

Com eieito, Senhores, o Parlamento
ds. Mo:J.arquiá não t'~ha moVimentos 
próprios. ~~ S'l:a açã.o política era acio
ua.da pela vo:p.tadc so~rana e exclu
siva do velho monarca. Ainc!a há pot!
cos dias, c "'0 Jornal" publica~a um 
in.ter~sante tnba.lho do antigo Presi
dente desta Casa - o . eminente S~
nhor Dr. Pedro Aleixo, comentando 
o sistema pa:-lamentar do Império -
no qual se lê os seguintes peri:>:l:os 
confirmativos da tese que venho sus
tentando: 

"'0 Sistema parl.s.menta.r que o 
Im;;>é!'lo conheceu, tivera. seus vi-
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-cios substanciais postos a nú aos 
olhos do povo. Nabuco, o esta
dista., lançara o seu fulminante 
.sorites. O Ministério não se . ori
gina.va do Parlamento. Quando o 
'Imperador, por motivos nem sem
-pre aceitáveis, d-emitia o gabinete 
e ia buscar na opOSição quem or
ga.nizasse outro, votava a. Câmara, 
inva.riàvelmente, moção de des
<:on!iança ao novo Gabinete. Se
guia-se o· decreto de dissolução ua 
Câmara e de convocação do elei
torado. Realizadas as eleições, tri
unfava o gabinete. A Câmara. era 
o reflexo da vontade do Ministé
rio e não ·o Ministério a expres
são da vontade da Câmaxa. 

Quiz o · Imperador .acabar com 
a farsa, que de tão rell>etida já 
11em. despertava interêsse. Penni-

. tiu a Saraiva a ela,boração de 
nova lei eleitoral . Foi ·a lei do 
censo alto, que só admitia o alis
tamento de cidadãos que tivessem 
rendas el-eva-das e fõssem alfabe
tiza.dos. Dissolvida a Câmara, rea
liza.l'am-se as eleições. o resul
tado foi a derrota estrondosa do 
gabmete. Caiu o gabinete. Pa
rece que se encontrara o especí
fico para os males do sistema pa:-- · 
lamentar. Entireta.nt o, a mesma lei, 
d":."".S vêz'es ainda a.plicada, não deu 
oS mesmos resultados. · 

Fallu em definitivo, o regime 
parlamentar do Império. Desilu- . 
didos, os conservadores consid-e
raram insustentável a Monarquia, 
que os liberais não puderam de
fen-der contra a propaganda. em
polgante dos republicanos." 

Dizia-se no manif-esto de 70, como 
diZ hoje o Sr. Raul Pila de rere
rrência ao presidencialismo, que o re
gUne · parlamentar era um regime ele 
co=rupção. . 

Os manifestos hi.stõricos !aziz.m-lhe 
· as maiores acusações. 

O Sr. Assis Brasil, cuja ac.torid&.de 
em assuntos constitucionais não se faz 
necessário lembrar, em discurso pro
n.u~cia.ào · no Congresso do Partido 
:Republicano Democrático, em 20 de 
setembro de 1908, na cidade de Santa 

··Maria, no Rio Gran.àe ·do Sul, já 
dizia: 

"O Brasil não é a Inglaterra. 
Mas, se não há. identidaàé que 
nos consinta. cQpiar as instituições 
inglêsas; pudemos procurar analo
gias que nos permitam utilizar. 
mutatis mutandis a experiência. 
dêsse grande pcwo. E' por pen
sa.J: assim que mais de uma ve~ 
temos . decla.ra.do que eu seria. mo
narquista e parlamentar na. In
glaterra e muito provàvelmente 
absolutista na '-.remgta Etióp)a do 
negus Menellk, guardãndb~e pa.ra.' 
ser republical'lo presidénctalista. na. 
nossa terra~ que não tem os ante
cedentes, nem o gênero, ·nem o 
grau de cultura inglêsa para a 
Monarquia. aparente e a demOCJI"3.
cia real, nem o estacionamento 
secular no barbarismo e na treva 
~...a-~~tismo do potentado 
negus." -·---.. · -- ·· -. .... -· ·~ _ ·-·-. _ 

o Sr. .B.a:uJ Pila - Talvez Vossa Ex
celênci~ ignore que, ·depo!s ~so, isto· 
é, ao fundar-s·: o Partido Libertadcr. 
o Dr. Assis Brasil aceitou a respon
sabilidade dos Ministros. Figura no . 
programa do Partido Libertador ê$te 
ponto: comparecimento e responsabi
lidade dos· M:nistros no parlamento. 

· O SR. SOUZA LEAO - Não foi 
isso que S. E.~.a defendeu na Consti
tuinte. S . Ex.a defend·zu 9. compa
rência dos Ministros à Câmara, mas 
não defendeu a responsabilidade. !sto 
consta élo discurso de S. E.x.~ pronun
ciado na Constituinte de 34. Vossa 
E."tcelênci.a está equivocado. 

o Sr. Raul Pila-Quando se fun
dou, em 1928, o Partido Libertador, 
passt'u a figurar em s~u programa niio 
só o princípio do comparecimento. mas 
também o da responsabilidade dos 
Ministres. 

O SR. SOUZA LEAO - Isso é par
lamentarismo. · 

Ds.í ~u dizer que Caillaux proci2.m~
va, em plena Cá.mara parlamentaris
ta., que o de que a França ih·~~ ... va 
era tunS polftica de princípios, domi
nada pelo pensamento do !nt..er~c;s~ ge
ral, o que só se conseguig. a~\ regime 
presidenci~l. e não de uma política 
au. iour le jour, como a t>olitica de ex-
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. -· pediente do Parlamentarismo, q_ue nao 
visa senão adormecer as questo~. ·-

Cito, propositadament~ •• a OP
0
llllll;O 

de CaillaUX•· que foi duas vezes 1. Mi
nistro da Frs.nça, oude, segundo a 
opinião do Deputado R_aul Pila. e do 
próprio Deputado Jose Augusto, o 
parlamentarismo, depois da Irtglate":'
l'a, encontra maior ambiêneia, par~ 

· demonstrar o equívoco em que Suas 
Excelências laboram: ali, também. o 
-parlamentarismo está. em crise. 
. o Sr. Raul Pila, - Diz v. Ex. a que 
:o parl3.xr.enta.rismo está ~m crise na. 
FranÇa.? 
·._ O SR. SOUZA LEAO- Disse e ci
tei a opinião autor..zada. de Caillaux, 
várias vêzes Ministro. . 
· o Sr. Raul Pila- O que vigorava. 
na França- é preciso fique bem ela-

. ro - não era o regime parlame!l.tar 
-clássico; era, d~,3amos assim, o qu~ 
muitos preconizam hoj-e: um regime . 
parlamentar temperado, isto é, detur-; 
_pado, pois perdeu sua perfe!ção, J?Or-. 
.que, pràticamente, na l''rança, ftc·~u 
eliminada a possibilidade da disso!u
.ção do Parlamento, ums' vez qu~ esta 
dependia. de aprovação do Senad_r:., 
.que a recusou sistemàticamente, a nao 
.ser uma vez, isto nos primeiros anos 
-da CoDSt:tUição. .. 

o SR. SOUZA LEAO - Gostaria 
. qu.e v. Ex.a apontasse um país onde 
.haja o parlamentarismo clássico. 

o Sr. Raul Pila- A Inglaterra. E 
.não só a Inglat>~rra: Bélg1ca., Suécia, 
Noruega, Dinamarca~ Canadá., ~rica 
do Sul Austrália e assim por diante ... 

' • • .r 

o Sr. Dolor de Andra.Ce- Tôdas ~s 
citações sempre ll3. escala inglêsa. E 

· .o restante das nações? 
o Sr. Raul Pila - • .. em todos os 

.contine:J.tes, latitudes e raças. 
o Sr. Aloisio de Carvalho -Agora 

<> nobre orador citará os pais;s presi
denc:alistas. 

O SR. SOUZA LEAO - Os Est:l
dos Unidos, o grande exemplo, e a 
Constituição brita.nica. 

E se S. Ex.:&s põem em dú~·ida a 
O!)inião de Caillaux, trago-lhes outra 
maiS insuspeita,_ qual seja a de Lé•>!l. 

Blum, b.mbém. ex-1.0 Ministro d.'" 
França.. e uma das expressões i.Iltiel~
tuais mais brilhantes e mais conhec!
das no liYro que acaba de publicar 
sob'o titulo de "A L'echelle huznaine" 
(pag. 63 e segUintes> : 

Diz o eminent>~ político: 

"se o parlamentarismo teve 
born êxito na Inglaterra e naufra
gou na França, é essencialmen:e 
porque existe na Inglat;rra uma. 
antiga e forte organização cle par
tidos e que -à parte- rarJ.s ex
ceções· que conr:rmam a. reb'I"a -. 
nada jamais ·se pôde cria:- igual 
na França desde sécuio e zn.eic. 

E' fácil satirizar ou condenar os 
partidos, sobretudo colocando-se 
alguem no ponto de vista das di
taduras totalitárias, às qua1s seu 
simples ncme opõe contradiçiio 
flagrante. Mas, não é também 
menos certo que a precariedade 
ministJ~rial, que as fraquezas ou . as 
vac:lações da ação governamen~n.1 , 
que a lentidão ou a desordem dos 
debates, enfim que ,os desfaleci
mentos ou os choques· da máquin~ 
parlamentar na França proceGem 
-artes doe tudo da ausência. de P!l!"· 
·tidos bastante homogêneos e dis
ciplinados. 

Foi · assim sob a Resrauração . 
sob Luís Feli9e, sob a urdem Mo- . 
ral e desde vinte anos. ~;!:lll CI:l 
tõ~o de Thiers, em tõrno d~ 
Gambetta, ~m tôrno de Clemen
ceau, se puderam constituir psr
tidos de govêrno sólidos, disc:pli
:nados; duráveis. Os esforços obst1-
nadamente empregados desde I) 

princ1p1o do s é c u 1 o presente 
, para !a~r- brotar um v~rdadeiro 

·· partido político do "es~do d-e es .. 
pirita" radical só h:wiam alcan-: . . 
çado puras apr.rência.s. E' precis'J 
lembrar sua história desde a guer
ra. 14-18, sua.s divisões. suas n· 
:r!ações. as riv-alidades públicas t.le 
seus che!es, sua incapacidade per
manente para manter uma união 
:real d-e tendência e de ação ? A 
tentativa feit:l. · logo depois das 
eleições de 1919, para fundar um 
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g:::.nC.2 ps.rti~o co:"!servs.do:- n'J.U • 
~ragar~ · ::ti:1ca mais ru=·:::me~l:~. 
~c!s (!-:.te, no tênno d~ u:na l~g~sl:r
t1.<:::~. r.ão L.1.e rest~·.·am sequ=r 
vest!g-~os. M. Tarxeu, dez ~n.;.s 
mais t:t!·d.c, e:.:peri.n12nto:t ~~Hc
''á-13. ç teve qu~ Nnuncia.r a. tal, 
quz.~e imedi~t~!:lente. Nas ;•é::p~
ras d:1 g-uerra não e:dstia p~rtido 
mo:l~::ado. Os elementos di.<i~arcs 
-'" c~· ... •·,·o .,; ~ .... ·nl· .. _,l•ta . .:-, .:.. 'Í '··-... v ..,.,._..... '-' ""'"·\. .. ... ...._._w ...... 
ca~a:;:::--? d~ s:: u::lir em tô:no ~P
out:~ cci.:;a q·ue veto.> de opcJ;ção 
si.ste:w:Hica. QuJ...!.s os chefes: ~r. 
Pacl R::ynaud, M. Flandin, 1Vl 
Zv!a:::n. cujs.s div~rgências po!itlca:; 
ou pêssoa~s eram mais irred·.ttí
véis, !:l.:üs i;ritantzs do que as dos 
chefes l'::tdicais ?. N'üo p:-ocur-emos 
alhtl!"e;; a raz5.o det'erminani,c:. e 
mcs;no b::~.stante da inet'ldcia do 
::-egi.-ne parls.mentar e:::n ~losso 
;.:ti-.3.'' . . 

O Sr. Ra<LZ Pila - Não houve 
fracz.sso. A Frz:.nça foi muito bem go
v~mada clurante decênios e decênios, 
sendo de nQtar que ·a única Consti
tuição · estável que teve foi a parla
menta-r. Tódas as demais, 'a pa..-tir de 
91, duraram muito pouco, meses . 

O SR. SOUZA LE-.;.o - . Não há. 
~uvidar, que, pelo csnos, na Pre.nça, 

·' o regime p;;.rlamentar está em crise. 
· E s~ est:i em crise na França, onde 

a sua p:-ática sempre foi usual, não 
é par.:t des.ejar que adotemos no Bra
sil, O!lde n~o hi acústic9. para o seu 
complicado ues~nvo!vimento. 

O ·sr. Aloísio c!e Carvalho ._ Seria 
razo::tvel a observação se já não ti

·-..esse havido parlamentarumo na 
Brasil. 

· O .SR. SOUZA LEA.O - Tivemos 
caricatura . de pa.rlamenta.r..smo. 

O Sr. Aloisio de· Carvalho - Pode 
não ter sido · pa.rla.nlentarismo clássico . . 
mas o que t1vemos per:::Utiu fo~ feita. 
a lei da abc~ção dr-.. maneira que V. 
Ex.• co::thécc. . _ 

O SR. SOUZA I&\0 - E' bas-
1.ante dizer . que a Câmara pós abaixo 
tr~s 19fulistérios. Os outros c:airam por
que o I:npe:ador os f~ cair. 

o Sr. Aloisio de Ca.rvalho - No 
reg:ime presidencial, os govêmos caem 
pelas revoluções. · 

O· Sr. José Augusto - O regime 
pa:-Iamentar no Er~l terminou com 
o cimbio ao par; o presidencial isso 
deL~ou o pais quase sem cã.mbio. 

O SR. SOUZA LEAO ~ O regime 
p3.rlament&.r da monarquia terminou 
cm:n Uln!l. revolução e o desapareci-
ment-o do regime. . . 

O Sr. Aloisio de Carvalho - A re
volução n!io foi feita contra o re
gime parlamentar, lll2S contra a mo
narquia. A revolução era pela fede-
ração. ·· -- · - · - · 

O Sr. Raul Pila. - Apoiado. Esta 
é a idéi~. capital. 

O SR.. SOUZA LEAO Albarto 
Tôrres, deputacio, governador e Minis
tro do Supremo Tribuna! Federa( -
com a prática que lhe advinha- dos 
postos que e,.:ercera, no seu grande 

·li-..--ro~~a~éo Naciona.l, já. clizia.: 

.. A obra ~~~~~ti;~- dÕ Parl~:·-
mento do· I.Ir.pério foi sacrificada 
nos vi.cios do Parlamentarismo; e 
a verdsde flagrante que os anais 
cia. no~sa vid2. ··pública destacam. é 

· que, . no r~gime republica~o longe 
de se e.""tecutar o govêrno presi-· . 

dencial, o · que se tem feito real
mente é prolongar os abu:;os e 
vícios do parlamentarismo, desvir
tuando à função cio Congresso e 
a do Presidente da República. A 
restauração do regime parlamen
tar seria a maior demonstração 
de ii?.ca.pacida.de política que po
deríamos dai-. , 

-
Por tôd.as estas razões, que vzn.~o 

de invocar. em relação ao que se passa 
no :Sra.sil e, no est.'"ailgeir,o, verifi
ca-se que S. Ex". a o deputado .José 
Au~sto nã.o tem razão nenhuma 
quando avança na ;:>ropo~ção de. que 
o presidencialismo foi o maior mal 
causado ao Brasil nestes 50 arios. 
Vamos objetitTar a questão. 

Em que ioí m.aléfíco o regime presi· 
decial neste lar;o período de temJ?O:'f 
Diz S. Ex.0 : 

~ atabou com os esboços de parti
dos, que a monarq1úa ia. criando e que, 
bem ou mal, no revesamento da vida. 
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pública, trou.~e paz e tranqülidade à. 
Nação". 

b) prescindiu dos homens de inteli
gência e cultura, re!eg:l.lldo-os p2.!:l U.>n 
2.0 plano; 

c> provocou revoluções sõbre revo
luções, únic~ !orxna pela qual, no re
gime presidenciar- na América La
tilla., era possivel derrubar um govêr-
oo. · . 

Improcede· totalmente, a V· alegação 
de S. Ex.::.: 

Carlos Pc:Lxoto Filho, que, como sabe 
esta .Assembléia, toi um dos maiores 
vultos da no3Sa geração, e de quem já 
se disse êom. justiça - "que só afir
mava o que lhe parecia verdade e -;ó 
defe:ldia o que se lhe afigurava jus
to" , - não acreditava. na neces
sidactc de organização de partidos den
tro do regime preSidencial. 

Esta tése,· defendeu-a o grande mi
neiro e::n discurso proferido - num 

· banquete oferecido ao Marechal H~r
mes da Fonseca, então :Ministro da 
cruerra. · 

Sustentava nesse documento que 
toda.5 as :refonnas superiores levadas 
a. efeito pelo pode:r público, quer ro 
administração, quer na politica, foram 
do hon?-em e não dos partidos. 

Mesmo no -Império, o que se fez, di
ziâ, como refonnas orgânicas, poli
ticas ou sociais - o Ato Adicional, a 
lei de. 28 de Setembro e a abolição -
!oi feito contra o programa do parti
do dominante. Na República, amda 
acrescentava, a luta dos partidos pro
vocou a revolta da armada e a rev~
lução federalista que "a decisão de um 
homem sufocou e o patriotismo de ou
tro homem pacifi~u". 

A êstes dois acontecimentos. pode
mos juntar mUitos .outros resolvidos 
pelo p~+r~"'tiSl:lo e visãc. dos nossos che- . 
fes de Estados, como por exemplo -
a. vacina obrigatóri:l., o saneamento da · 
Capital da República, a qu~tão · dos 
portos, o milagre Campos Ss.les em 
relação à nossa. situação financeira etc., 
etc. 

Pergl.mto · ~3 · ·strcs par!a.mentaris
_ta.s: Seria Possivel resolver qualquer 
destas questões no regime que ss. 
EEx.:~. advogam_? 

Qu:n1do. senhores, o ilustreS:;;. Depu-' 
tado .. 1.gamemnon W.Laga!hães. ceê.e:l
do, por sem dúvida, aos seus pen
dores parlamentaristas, projetou a 
atual lei eleitoral, criando os partidos 
de âmbito nacional, àisse ao .Chef~ 
de meu Partido, S. Ex.a Dr. Artur 
Bcrnardes, que a idéia r..i!o rne pare
ci3 boa em face da compleXidade dos 
nossos problemas econenucos, sobre
tudo em relação à maneira por que 
deviam ser resolvidos, tendo em vista 
as necessidades do Norte, as conveni
ências dos Estados do Centro e do Su! 
do B:-asil - em· confronto com. a 
ciisciplin:l partidária. 

Os nosso.3 problemas são essencial
mente düerentes e, por isso mesmc, 
exigem tratamento. diferente. 

Ocorre ainàa a circunstância, já 
hoje posta à prova, de que os parti
dos que levaram às urnas maior con
tingente de votos em favor do Pre
sidente que se e1egeu, entende que esta. 
.ilustre :!Utoridade está. obrigada a gc
vernar tfpais dentro do pragrama e da 
ài.scipli:na ão seu pa.rtido. Esta tése 
:toi ainda há poucos dias defendida pelo 
Deputado Valadares. 

Os oartidos colocam a díVida elei
toral âcima. dos interes..c:es do país. 

Nos Estados. Unidos, Cleveland pro~ 
curou libertar o país dessa usança. per-· 
niéic;,-§a, que levou Washington, pre
vendo os males que adviriam de tal 
expediente, na sua carta de despedida 
ao povo americano, exclamar: 

"0 domínio alternado dos. par
tidos exalta essa .sêde de represá
lias que acompanha as dissençõeS 
civis. l:le é em si mesmo um des
potismo horroroso e acaba por le- . 
var a um outro ain<ia. mais du
ráv.el. ·~ 

O sistema presidencialista, na sua. 
pureza, a meu parecer, não se coadu
na com. a existência de partidos na

. c!onais, os quais só no regime oarla.
mentar podem eneontrar a .aecessi'
ria ressonància. 

E' possível que o presidencialismo 
tenha sido até hoje mal compre-:>..ndi
do ou mal praticado no Brasil, · znas 
isso não ê motivo para o afasta!'lDos 
do cenário a !im de substituí-lo p.-,r 
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um outro que faliu em tôda parte, C\llll regime com Iealda.de, sem !ugir às 
exceção apenas da. Inglaterra.. · suas e.."dgências. · 

Não devemos querer na Pr~sidcnc1a 
dá. República uma espécie de estaca. Carlos Peixoto Filho, já proclamava: 

do Estado, como pitoresca.men~e Eça. "O que se aspira no regime pre-
. df: Queirós designou Casimir ?er.ter, sidencial é ·um govê:rno for~ de · 
que afi:lal, transtormaõo em bonfi:.o um sô, limi.tado pela tempo.-a.lie-
de engonço nas mãos dos partidos, se dade. pelos contrapesos ·do Con-
,-ru obrigado a. abandon-ar o ;>ode::. gresso e do Judiciário e pela. r~-

... Queremos -UO:: presidente . responsável ponsabilidade constitucional, pre-
e que, no governo. ponha em e:&ecução sumindo.se as constituições pra.-
as ·suas idéias, o seu programa e não tica.das como se !o.rmula.ra!l! DiiS 
as idéias e os programas dos partidos regras constitucionais, com. nones~ 
que desejam tutelâ.:lo. tiõa.de, isto é, o Legislativo fazen.-
Qua~to à 2.n. alegação, não neces- do as leis, o · Judiciário in·ter})re-

sito invocar preceden·tes doutrbá.rics tando·as e o Exeeutivo dinawi-
para. contraditá-la. E' bastante ~!:1.lien- zand-o-a.s. •• ·- - - -
tar que o Deputado José August.:> !fz · E a<:rescentava: 
tôda sua brilhante vida públicg, -~ob ••No Parla.mentarislno, verifica-

:- a égide do presidencia.lismo e, nada. se inteiramente o contrário: sôbre 
obstante, as suas restrições ao !riste- ser um tóxico, porque ~iã. a. opi-· 
ma. - de que prescinde êle dos homens nião p!lblica na praxe de vencer 
de intellgê~cia ·-, S . .Ex.a pôde ser pelo barulho, como porque só se 
um d!S' maiores valores de sua gera- · t d 
,.ão. Como e· por que?. Atr., ... és de s:>us moVlme;J. a .em erredor das pcs-
!t ..... • soas e jam1t1s -ds.i..qu~··. 
pareceres na Comissão de Instrução 
Pública, que se tomaram lendários, e Não se pode adotar um regime es-· 
através de magnUicos discursos .pro- tranho ao ambiente em que se vive. 
nunciados nesta Casa. Ou melhor: o regime que se a.da.pt.a. a 

O 3.0 argumento de S. Ex.a., de g&Je certo pais, funcionando regula.nnen~p 
., o regime presidencial provoca e faci- não pode, por esta simples circuru:;ta.n-

lita as' revoluções, tambéln não pro- cia, ser adotado em um outrQ. o Par-
cede. '? mal que se atribui ao presi- lamenta.rismo inglês não encontra res-
denclalismo é peculiar a •. todos os re- sonânda nos Estados Unidos, nem o 
gimes . Como acabou o regime par- presidencialismo america.ztà na .Lngle-
lamen.tar, no Brasil? Por uma revolu- terra. E a razão? E' que o povo in-
ção. Logo, e pelas mesmas razões in· glês se afeiçoou à. prática de seu r~-
vocadas por S. Ex.a. o Deputado José gime, imutável até hoje, como, por 
Augusto, eu pocleria conclUir aoress11.- igual, o americano já se identi!ic~u 
damente que o regime :parl~enta.:- com o seu. 
também provoca revoluções. David Campista, querendo dem.ons-

. Realmente, Senhores -. o exemp1o trar que certas idéias só podem me-
de outros povos demonstra que 0 pat- drar e desenvolver .. se depois de se 
lamentarismo está. mais :Próximv das a-daptarem ao clima. e ao meto em aue 
revoluções do que . o . presi<ieneialislno. ~evem yiver, retere a. lenda de certo 

Veja-se o que aconteceu . na. Itá.lla, . ~errerro anglo-saxõ~co, que repa.- . 
coon Mussolini, na Alemanha., com tz:ado depois de u::na guerra '!In re
Hitler, e • .%la ~ cozn PrimoJ de · gioes longínquas, verl!lcou que l.:lurante 
Rivera!!! Sôbre ter falido em todcs a sua ausência. de mais ~e um a.no, 
êstes países o pa.rla.tnenta.rism.o C\r sua espôsa dera à luz a. um !Uho. 
Sôbre os seus destroços foi co~da. ~robou-a e ela explicou que, indo 

·~uina. intemal cujo desml)nte uma manhã. pelos campos gel.a.dos, um . 
. . ~u à humanidade alguns Illilhõcs !loco de .n_:ve lhe caira. àO selo e a. 

de seres htunanos. · tornara ~. Por isso o povo cha-
. · .O que· se faz mister Senh xna.va S.- cnança de "filho da. · ne"le·•. 

·,~qm e alhures - é que' pratiq~!:~s-;; ~=~~~ ~:Un~~~ ~~== ::;'~~ · 
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giões do Sul, fez questão de levar Essas realidades são de vária. or-
ccmsigó o filho e o conseguiu. Em ca- dem e se encontram, ainda, em per
minha matou-o. Ao regressar ao l.Dr manente evolução. Não poderemQS., 
e à.s interpelações angustiosas da es- por certo,· f<aZer obra p2rfeita, pois, 
pôsa. sObre a sorte do filho, respondeu: iria além das fôrças lluma.nas o ta.-

··~le era. filho da. !leve - dissol- zé-lo. Mas não estari~mos cum-
veu-se no pais do sol." prindo o mandato que nos con!iou. 

o povo se tal consideração nos le-
0 SR. PRESIDENTE- Advirto ao vasse a. sube.stimar o bem que pode

nobre orador que está terminado o mos fazer, inovando onde fô:r neces
tempo de que dispunha.. sário para melhor corresponder . às 

O SR. SOUZA LEAO - Um minuto exigências da evolução, sobretudo no-
para concluir, Sr. Presidente. terreno econômico. 

Tenho receio, meus Senhores, de que A realidade econômica - que sem-
adotando o regime que, em outros pre, aliás, desempenhou papel funda-

, tempos, não foi feliz entre nós, <:ste- mental na vida da sociedade assu-
jamos reservando para êle a. :ncs0!.3. miu, modernamente,· a par de mo-
sorte a. que não pOde fugir o Íoiro :!1- bilidade e c<>mplexida.de imensamente· 

· lbo da neve, dessa formosa lenda maiores, uma importância tal que, 
do guerreiro anglo-sa.xônico. Aquela sem sombra de dúVida, compromete
•·prudência" de que nos fala. o .. d011- riamos a segurança do inteiro edi!í
tor angélico', bem que nos aconselha cio legal aqui construido, pertfeito· 
a ser fiéis ao pen.same.nto e à ação embora nos demais pormenores, se 
cónstrutiva dos republicanos histú:i- descuidassemos de utilizar os meios 
cos, n<> que pertine às linhas es.s~n- melhor indicados para discipliná-la.. 
c1ais da !orma de govêrno que instl- e enquadrá-la em moldes adequados. 
tuiram -sem nunca pe.J::der de Vista, Venho, por isso, uma vez mais, pe-
é claro, a lição da · experiência que os dii a atenção dos nobres colegas pa.ra. 
fatos novos vão enriquecendo no cu.."So dois assuntos de que já tratei nesta · 
da evolução politica. alta tri·buna, aduzindo novas consi-

A despeito de tôda.s as vi-ciss!.tuóes de:-açóes que, ouso esperar, serão de
por que tem . passado no meio· ::)rasl-· vidamente apreciadas pela Assem
leiro, é ainda o regl!Êl.e ~residencial bléia., cônscia como está. de suas ~a.
o úmco que, por .sua perfeita. a.<Ia.pta.;. ves responsabilidades perante o povo
ção ao complexo de nossas condic~s e a , ·história do Brasil. 
existenciais, está destinado à lonsé,•i- O primeiÍ'o assUDto, objeto . de um 
dade - aquêle regime com o qual discurso aqui proferido na sessão de 
sempre vivemos em relativa paz, pro- 27 de março último, diZ respeito à
pugnando pela grandeza. e prosperi- organização da nQSSa. economia. ' 
dade do nosso país. <Muito bem; m&J1- Penso ha.ver demonstrado, nessa.. 
to bem. Pal1TUZ3. O orador é cumpr•- oportunidade, uma. tese que, aliás, 
mentaão. > · quase ninguém põe mais · em dúVida, 

O c:o'D · '0'0~._ ou sej.a, a de que a vida. econômica, 
~. ·~~.c.L,.~'E - Tem a -

palavra· o Senhor Daniel Fara.eo. abandonada a si mesma, degenere
em anarquia e não corresponde a. 

O SR. DANlEL PAR.ACO - <Lê seus fins de propo::-cionar o bem .es-· 
o seguinte discurso): - Sr. Presr- tar do povo. 
dente, -Srs. Constitu~tes: A missão · o liberalismo manchesteriano per-

. de dar ao Brasil uma Constituição tence hoje apenas à história.. Coube
oapaz de assegurar-lhe o progresso a Keynes - o grande economist8. in· 
em todos os terrenos é de tal fonna. glês, cuja. m~-te, a. 21 de abril dêste· 
importante que, dificilmente, se po- a.no, !oi uma irreparável perda para 
derá peea.r por excesso na preocupa- a. ciência - jogar-lhe · por cima a 
çio de. ajusta:r, o melhor possivel, o última· pá de cal, ao demonstrar que, 
texto constitucional à.s realidades na- por si próprio, o sistema econômico
cionais. nã-o consegue realiz~r sequer o em-
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:Prêgo· pleno de homens e materiais, 
premissa impli<:ita. e tôd.a a. argu
-mentação da economia clâssica. . · 

Ainda. hoje. é verdade, a expl"eSSão 
-.44 economia dirigida" suscita em . cer
tos meios explicável repulsa.. Essa 
.repulsa, entretanto, não tem por ob
,jeto o fu.to mesmo de a inteligência 
humana or.denar a vida econômica, 

_mas sim o de ordená-la mal. A eco-
_nomia, · aliás, como afirmei em meu 
-discurso citado, foi sempre ditigida, 
senão pelo EStado, ao menos por 
individuos, organizações ou classes 
,que manobraram em sell favor as 
:"Sagrad-as leis dcs clássicos. A ques
·táo, pois, não· está em escolher se 
-a. economia deve ser ou não dirigida, 
!%%las sim em escoiher entre uma boa 
e uma. má. direção. · Contra. a eco-
nomia. mal dirigida é que se levanta, 
~om justiça, o clamor universal. 

Mal dirigido será., por exemplo, um 
sistema econômico no qual se supri
·me a. llberdadf:l de iniciativa. ou ondf:l . 
.esta seja relegada. ao papel de tnera . 
exe<:utora de planos rígidos, minu-

--ciosamente braçadas. 

M-al d.i}igida. ser&, ainda, a. eco
·nomia quando os objetivos dos pla
·nos pr~a.rados forem errôneos ou 
-pervers""" · ou quà.ndo o órgão diretor, 
via. de regra o Estado, se puzer a. ·m

·-ter!erir, direta. e continuamente, com 
a. atividade dos indiví-duos e dO$ gru

·pos, oferecendo tôda sorte d·e obstá
·.Culos ao livre desenvolvim~nto da · 
energia organizadore o..""ientada para. 

·O bem Comum que, em ce...-to grau, 
também êstes possuem. 

Désde; porém, que os planos tra~ 
..çados sejam inteligentes, plá.s.ticos, 
adstritos às grandes llnha.s, !ixando 
oojetivos &certados e nobres, e de.We 
1lile, ao põ:..los em prática, a autori- . 
dade pública se empenhe sobretudo 
em cr.ar ambiente favorável às ati-
7idades consideradas úteis, a.gin~o 
por meios indiretos e reservando a. 
atuação di!'eta apenas para certos 
e deten:nins-dos ·casos, a direção ·ou 
-melhor a organização da: vida. eco-
-nômica será, não apenas ·uma. vel"CU-
-deira. bênção para a sociedade; mas 

ainda. uma condição imprescin-dível 
à. boa ordem social. 

Assentando isto. não é di!icil resol
ver o problema de a quem competi
rá dirigir a . vida econômica. Pelos· 
slto~ interesses em jôgo,' _deve ·cabe:r: 
ao Estado o desempenho dessa fun
ção. Mas estarâ o Estado, com os 
órgãos de q,ue dispõe atualmente em 
condições de desobrigar-se. com ·van- · 
tagem, dêsse importnntissimo encar
go? 

A resposta de\'e ser atirmaUva, des
de que a. org:mizncáo estatal se com
plete com a crinçtl.o de um órgão téc
nico, incumbido de presidir ao pla-

. nejamento, misstio que J:equer, não 
apenas compctl:ncb especial, mas 
também aparelhamento adequadó, 
quer para a reur.üão dos dados tndis
pensã.veis, quer para acompanhar, 
tent.oestiva .e acertadamente, a evolu
ção dos diferentes problemas partl
..cuJA.res e a. do inteiro conjunto. 
~se orgaO téCniCO· não ... deverá cons

tituir merà dependência do Eieeutí·1:o - · 
ou do -Legisi.a;tivo. Deve ter autori
dade pr9pria para dirigir-se ·à. opi.:. 
nião pública. e deve poder assumir. 
perante esta., as responsabilidades por 
seu.S atos. Não deve,- entretanto, ter 
poderes para. legislar ou para exe
cutar suas próprias sugestões, para 
não desorganizar o sistema represen
tativo de ~ovê~o. Em suma. deve 
·constituir como que um tribunal que 
julga. independentemente, da conve- . 
niência ou inconveniência econômica 
de certas medidas. deixando aos ór
gãos politicos a apreciação do. opor
tunidade ou inoportunidnd~ :!essas 
medidas do ponb de vista polltico. 
que é mais geral e mtLis complexo que 
o ponto de vista econOmlco. 

Parece-me. assim, 1mpor-~e a. crm.
ção -de um órgão consUtuclonal ade
quado. . o nome dêsse 6rgt1o pouco 
importa. Poderia. chamar-se Conse
lho de Economia Nacional ou Conse
lho ·Econômico. como o denominou a 
recente Constituição Francesa. Devo 
:!r..sar que a 'fato de e!Sa Constitui
ção haver sido rejeitada. no plebisci
to de 5 de maio_ últ\mo, não serve .de 
argumento para infi.nllar o acêrto d.e 
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suas cUsposic;ões nêsse particular. pois 
não se prendem a elas os motivos da 
rejeição. As linha.s gerais por que se 
moldaria o Conselho já. foram indi
cadas ~m meu citado discurso e· fol
go em. registrar que. em muitos pon
.tos, essas ·lbha.s se .assemel.hanl às 
que seguiram os constituintes frnn-

. ceses. 
·Dlr-se-a. que tal Conselho é des

necessã.rlo, pois, tanto o Executivo.·· 
como o Legislativo podem so~citar o 
concurso ~e técnicos para o estuao 
dos problemas econômicos. Realmen
te, porém Sr. Presidente, e peço a 
~spec~al atenção da Casa para êste 
ponto, não se obteria. nimca, por esta. 
"!ortn2., o piano de conjunto indispen-

. sàve! a uma. vida. ecC?nOmica ordena
da e progress1sta. 

A economia de um pais é um todo 
orgânlco e . nào um mosaico de peças 
jwctap_ostas. O estudo de um proble
ma ·particular levará sempre a. uma 
solução particular, em possivel con
flito, próx!mo ou remoto. com outras 

. soluções "Particulares, se não existir 
um órgão técnico que, reunindo no 
esp~c;o e no tempo, dados e informa
ções completas, possa trazer a opl-

. nlão e os poderes pllblicos sempre no 
. pleno conhecimento do inteiro con
junto. Um órgão capaz de prever, 
com oportuntda.de, o que em econo
mia se denomina as variações de 
con3untura. Um órgão, enfim, capaz 
de acompanhar toda a marcha da 
"Vida econômica para situar, com a 
precisão possivel, os problemas _parti
culares dentro do quadro emonOm!co 
geraL . 

Quando se quer coDStru1r uma casa, 
na.o se comeCa. pedindo o parecer· de 
um pedreiro. depois o de um carpin
teiro. de um marceneiro- e en!tm o de 
um PL"ltor. E:stes elementos. técnicos 
s1m em sua especia.l1da.de, poderão 
aconse!har deritro dessa especla.Udade. 
Mas é necessário, para. traçar as li
nba.s ~erats do edi:!ícfo, comec;ar so
licitando a colaboração de um ou 
ms.ts e~enbeiros e. a1nda, fazer com 
que êles· acompanhem. todo o traba
lho de construção, servindo-se, à. me
cUda. que ·se torilar: necessá.rlo. da co-

opera~o e dos conhecimentos espe
cializados àe outras profissionais. 

Pcssufm_os hoje, no Brasil, um gran
c1e nrunero de órgãos diversos, de in
vestigaçio e orie.nt::.ção econômica. 
Tais órgãos têm prestado e Poderão 
continuar prestando relevantes servi
ços à causa pública. Falta-lhes, po
rém, uma. orientação de conjunto . 
Falta, tam.bé:n, a ut1llzação em con
junto tecnicamente tetta., dos resulta
dos parcia!s c. que chegam. Somente 
um órgão dotado ãe él.utoridade e 
prestigio convenientes poderá estabe
lecer :t unidade nêste ponto, aquela 
unidade fecunàa que é a ordem na 
divê:rsidade • -

Outros poderão al~ar ainda a _ 
d-esn.eoessid.ade de um órgão consti
tucional, de vez qu~ a lei ·ordiná.tia 
poderá criar órgãos. do Legislativo ou 
do Executivo, para. o desempenho des
sa taa-efa. 

Por certo, órgãos dessa natureza te
nam sua utilidad~. como por exem
plo um :Ministério da E<:onO!Itia ou 
uma Secretaria &.pedal no Congres
so. Mas fôrça é reconhecer que tais 
·entidades não possuiriam, perante a 
·opinião pública., a fôrça de um órgão 
constitucionaL Suas recomendações, 
por out:"o la.do, deixariam de ser ex
clusiv.amente técnicas, para revesti
rem um cunho mais acentuadamente 
político. E a.ssi..m, .znuits.s vêz~s. c~r
tas soluções, ocasionalmente impopu
lares, não r~eberiam o impulso neces
sário para. virem a tona, ou não se
riam àe!endiua.s com o vigo-r ne<:es
sário no debate indispensável para o 
eScla:recim~nto da ()opinião públks.. 

Não o acertado é delimitar cls.ra
ment~· a.s iunções. O 6:-gão té<::nlco 
investiga, estuda e propõe com abso
luta indep.en.dência . Os 6rg5.os po!!
t icos. po.r sua vez; exanlin:un os ele
meõltos de d~.cisão, situam a solução 
prer.onizada. dentro do quadro dos in
teresses gerais e resolvem em deíini
tivo sôbre o caminho a. seguir. 

Sá.bia. foi, a Constittúção Francesa. 
em colocar a questão nest-es têrmos. Da sa.bedana desta. Assembléia não se 
pode espe.-ar, tJ:.Lmbém, outra atitude. 

Uma últii:la. objeção que me per
mito ainda an:aliS&r é a. ele que o Con-. 
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• selbo, cuja. criação se defende, poderia 
eventualmente ~nsfarma.r-se nl.llXl.a. 
.Acaciemia aferra..da. a doutrinas e pro
penss. a demonstrações de erudição 
11lais ou m-enos bisa.ntinas. 
~ receio cleve.ria, lôgicamente, 

ma.lli!esta.'r-se em relação a todo e 
t11.12.lquer or~a.nismo, · fôsse,. qual !Osse 
a sua natureza. 

Aà.Init4ml05, par.a MgUm-enta.r, que 
a.sskn acontecesse. Caberia ao Legis ... 
ls.tivo e a.o Executivo denunciar o fato 
à opinião e não aceitar as sugestões 
eivadas de vicies teortcistas, providen ... 
cla.IUio, out.ross.un, quando da renova
ção anual de um quinto dos membros 
do Conselho, pars que êste re.cebesse 
elementos mais CS/Pazes e úteis. 

O Sr. Pernando Nóbrega - Per .. 
mits. V. Ex.11 um aparte. 

o · SR. :.0.~. FARAC() - Com 
pra.z«'. 

o Sr. Fernando Nóbrega - Ouço 
sempre V. Ex.n. com o aprêço que 
merece. Quero, porém. acentuar que 
n.ã.o compreendo • . no regime d.emocrá
tico, um órgão para dirigir a. econo· 
mia.. ~ órgão, a meu vêr, só pode
da. existir nos regimes totalitários. E 
é justamente aquele orga.nismo de que 
!alava. a Constituição de 37. · Aí, sim, 
era &dmissivel, porque estavamos sob 
o regime discricionário. 

O SR. DANIEL FAR.ACO - Vou 
respcnder às duas s;rgüições contidas 
no a.oparte de v .. Ex.a 

Em primeiro lugar, não se trata de 
órgão pa.ra dirigir a. economia, mas 
para cxrientâ.-la.. 

o Sr. Ferna'IUÜJ Nóbrega - Essa 
orien ta.çã.o ·redunda. em direção. 

O SR. DANIEI..a F ARA CO -:- Em 
segundo lugar - ain-da dentro ds 
mesma di!ieulda.de levantada. por Vossa. 
Exoelência.· - ho.je a questão não é 
mals de d1rlgir ou não a economia, 
e, sim, a de saber se de-ve ser má.l 
ou bem dirigida.. Porqu-e a. economia. 
sempre !oi e a.gors. :na.is do que nunca. 
é d.ilrlgida. 

O Sr. P.entam!O Nóbregr; - Mas 
V~ Ex.• a. quer àirigids. pelo Estado. 

O SR. DANIEL FARACO - V. Ex.• 
.d!sse qÚe se trata. de ól'gto previsto 
na Co:nst1tu1ção de 1937. :tsso não se-

ria a.rgum~to. M!.lS quero lembrar 
que o que proponho é essencialmen
te diverso . 

A Carta. de 37 estabelecia um con
selho, com nome igual ou semelhan
te. Era, entretanto, um órgão repre
sentativo, polltico. Este será êxclusi
vamente técnico, não entrará em ter
reno estranho à técolca, porque a. 
cüreção dos negócios públicos ficará. 
sempre com os órgãos politicos atual-
mente existentes. · 

Respondido o aparte, V. E:x.a vai 
permitir que continue. ·-

Mas prejulga.r, desde já., s. atuação 
do conselho não pa:-ece muito lógi-
co. Não se pode admitir que homens 
de valor, constituídos em córpo pela. 
ação conjunta do Elrecutivo e do Le
·gislativo, pois os membros do con-
selho seriam nomeados pelo Executi-
vo com a apro-v·ação do Congresso~ 
e ainda responsáveiS perante a opi-
nião pública, se abandonem a bisan
tlnismos dispensáveis. E· em matéria.. 
de ãotltrlnas_e.çonõmica.s seria ·teme
ridade desprezá~iã.S Simplesmente por_._ . _ 
serem doutrinas. 

Não se .deve esquecer que. ainda. 
recentem~nte. a. Inglaterra. a 1>át'ria 
da Economia Polltica., ao ter de en
frentar . a mais tremenda <ias guer
ras, aceitou conselhos elilinentemen
te doutrinários neste terreno. fazen
do-se guiar· por homens como Keynes~ 
um teórico dos mais carà.cterlsticos 

. com que a ciência econômica jamais 
contou. l'or que clespl'eZat' a teoria?
A t~oria é, a:!inal, a.. cristalização e 
o disclplinamento raciocinado dos co
nhecimentos obtidos na prática.. Fei
ta a nP.cessâri.a distinÇão entre a boa. 
teoria. e a pura fantasia., quantas vê
z.es é preciso reconhecei' que, cem~ 
agudamente notou -um autor, os ho
ms.ns mais prátJcos são preci.salrien
te os teóricos!. 

Os nobres constitui:ltes brasilei
ros bem a. vallarã.o o quanto é indis
pensé.vel dotar .. se o Pais de um ór
gão da natureza do que se defende. 
Devemos acabar de vêz com· o sfs ... 
tezna. de estarmos a resolver cada 
problema de" per si, sem uma firme
orientação de conjunto. do que tem. 
resulta.do resolva--se wn caso à. custa. 
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muitas vêzes, de suscitar novas e 
mais gravas dificuldades. A criação 
do órgã.c constitucional aqui esboça
do seria o reconhecim~nto prático da 

· importância. de '!Ue se reveste; em 
nossos dias, a organização da vida 
econômica, impor~cia que está a 
reclamar, da máquina estatal, se apa
relhe ela convenientemente para en
frentar suas crescentes responsabili
dades. 

Outro assunto com. o qual me per
mito ocupar, neste momento, a aten
.çã.o dos Uustl'es colegas, já !oi tam
bém ::..qui debatido em cUscurso pro
!erido na sessão de lO de Abril: é o 
do restabelecúnento de um quadro 
natural para a remuneraçã.o do tra
balho. 

Bem sei, Sr. Presi~ente, quanto cui
dado deve merecer, da pal'te dos Se
nhores Constituintes. o estudo de ino
vações fundamentais em ·né>sso siste
ma. econômico social. Maior cuidado, 
poré~, devem ter os representantes do 
povo, nesta oportunidade histórica, em 
não criar barreiras à. evolução natu
ral, sobretudo quando é gritante a 
inadequação do sistema vigente à ver
dadeira natureZa. do homem e da eco-
nomia. -

Foi por isso Sr. , Presidente, que 
julguei imperioso dever de consciên
cia o leva.ntar·a. questão nesta Assem
blé1a. Por que motivo havemos de he
sitar em ir ao encontro das reformas 
necessárias, quando o opormo-nos a 
ela.s pode significar pelo menos a eter- · 
nização dêste áspero conruto entre o 
capital e o trabalho, que tantos males 
causa à sociedade, s.m.eaçando de sub
versão uma ordem econômico-social 
hoje prisioneira de instituições, como 
a. do salário, que, sem serem injustas 
de per si, criam e mantêm, a perma
necerem rígidos, uma situação .assa. 
sim iniqua e injusta. 

Talvez. Sr. Presidente, a pouca valia 
de meus dotes de argumentador (Não 
cpoúu.!os) não me permita apresentar 
a tese, aos Uustres representantes, de 
forma. a convencê-los de sua. justeza 
e~ conveniência. Poderei ser por isto. 

· ~sta Assembléia, um soldado vencido. 
Mas, ouso repetir com um grande 
deputado francês, com êsse desteiJ?-ero-

so e incansável lutador que foi Alberto 
de Mun, serei então o soldado vencido 
de uma c~usa invencível. Porque es
tou certo, a verdade acs.barl. por tri
unfar, em que pese à fraqueza de seus 
eventuais defensores. 

A questão, entim, se resume no se
guinte: por que motivo devem con
tinuar separados, em muitos pontos, 
dois elementos· essenciai.c; à economia 
,.;::.::crna. como o capital e o trabalhO 
=:ue, aliás, funcionam unidos no prO
c-esso da produção? Por que motivo o 
detentor. do capital e o fornecedor do 
trabalho. não deverão caminhar para 
o contrato de sociedade, abandonaooo 
a pouco e pouco a. obsoleta figura da. 
locação de serviços, ainda hoje domi
nante no contr~to de trabalho? 

Vejo com preocupação, senhores, 
que caminhamos pg.ra inscrever, na 
futura constituição, dispositivos insti
tuindo apenas a participação dos tra
balhadores nos lucros das emprêsas, e 
nada mais. Mas já o disse, em a.pa.rte 
a um nobre colega, estatuir a partici-

. pação nos lucros, sem prever a corres
pondente e substancial alteração no 
próprio conceit ::- do contrato de tra
·balho é querer um efe!_to, sem a cau
sa correlata. 

Pior ainda: permanecer apenas na 
participação <indireta, até, como que
rem alguns) nos lucros, sem criar 
base legal para -a futura e gradativa 
partici:pação na direção e mesmo na 
propriedade da eznprêsa, é amarrar a 
evolução, é propiciar talvez, com _o 
desencanto inevit9.vel dentro de alguns 
anos, a desmoraliZação da única fór
mula capaz de resolver definitivamen
te a questão social, no que esta depen
de das relações entre o capital e o 
trabalho. 

A co-propriedade na emprêsa -
nadil. menos - deve ser o objetivo fi
nal da campanha pela devolução, ao 
trabalhador, do lugar predominante 
que naturalmente lhe cabe na eco
nomia, segundo a fórmula de T~niolo: 
o trabalho eada vez mais dommante, 
a natur-eza cada vez mais dominada, o 
capital cada vez mais proporCionada. 

o grande argumento que se invoca. 
contra a tese aqui debatida é o da. 
falta de preparação das massas traba.-
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lhad<>ns para assumirem as responsa~ 
billda.des em que a eo-gestão e a c~ 
propriedade ·implieam. F.s.la-se ainda 
na agitação permanente que a fórmula 
poderia ocasionar, uma vez inscrita no 
textc constitucional. 

Por certo, são essas objeções sérias 
e de"t"em ser cuidadosamente estuda .. 

· das. Dizem elas respeito, poré:n, a.pc .. 
nas ~ oportunidade de se efetiva'!' já e 
jã,'a; fórmul.s. e não atingem a fórmula 
em si mesma. 

O Sr . . Glicério Alves: - P~rmita 
V. Ex.a um aparte. 

O SR.. DP-1\ITEL FAR.ACO; - P.er
teitam~nte. 

O Sr. Glicério Alves: - Prefiro o. 
impõsto social, }JaJ"a alixiliar, a meu 
ver, de maneira mais · eficiente, indi
retamente, o .trabalh~dor. 

O SR. DANIEL FARACO: -Pois 
ficarei pesaroso se dessa.· ooinião não 
conseguir demo ver o ilustre colega. 

Ora, Sr. l?residente, 'nada me po.
rece melhor, para prepa!"'ar o tra.ba .. 
lha.clor a assumir plenamente suas 

· responsabilidàdes, do que permitir-lhe, 
.cotn opcxrtunidade,. ir participando 
gradativamente dess~ mesmas res
ponsa.billãades. Não se . pensa em tor
nar obrigatória, da noite para o di~, 
a efetiva adoção de !ôrmula completa. 
Tudo quanto se .Preconiza é C!"iar base 
legai para essa àdoção que se pro
eessarã. paUlatinamente e de prefe

·rêncla - se assim resolver a sa.be
dot:ia. do legislador ordinário - atra
vés .J sistema. já conh~do do acio
ll.Sl"iato obreiro, embora nos t:areça 
outras moâalldàdes tn2.is adequadas 
ao caso brasileiro são possivei.s. 
· A t~mióa agitação, \'isando o ime

diato ctpnprimento do ideal porven
tura inscrito na ConstitUição -pcder:l. 
ser contida em seus justos funi:tes, 
pelo escle.:'ecimento da opin1ib pJ
blica e pelo condicionamento · da ~o
gestão e da co-propriedade· a exigé:"l
cias tanto maiQres; quanto menc.·s 
apropriadas forem as circun.stAnc.ias 
à coneretização dêsse ideal. 
· Ainda 'llilla vei; cito o ex~plo da 
recente Constituiçã.o Francê$a. oude 
f'cxl: insc..?fto o princípio da partícl
pação- nos lucros e na administ:-ação. 

Neste mundo que se· transform~. s.n
tepc obstãculos à. evolução natural 
para. regimes mais justos e racionais 
será, tsto sim, estabe2ecer focos per-

. manentes de agitação prejuilieial. 
Se a fórmula proposta parecer d~

masi.ado radical, por conter lmplicito 
o renúdio ao atual conteúdo <io . con
tratÔ .1e trabalho, entã':l que se adote, 
pelo menos, uma fórmula criando base 
legal para o aclonsrlato obreiro e dei
xando, ao legislador ordinário, ampla 
liberj..Làe de mo~..mento para torna::
efetiva ·a. participação do t.--abalh!ldor 
na emprêsa, sem as peias que a .con
sagração constituciona1 . das impe:-
feitas instituições vigentes Ih~ tra
riam. 

cumpriria, então, . t~~r aos 
trabalhadores efetiva preferência para · 
a aquisição de cotas no capital das 
emprêsa.s onde t:-abalhar.em. Pode::-
se-ia - e-- estariamos a.i avançando 
eonsideràvelmente no sentido da tese 
defendida - estabeleçer que as em
prêsa.s creditassem anualmente, :; .cada 
trabanmdor... sob a fO'l'Ina de açoes ou 
cotas no cap'itãi~o···salá.rio-de- urn.Jn.~.:';___ 
que, em mUitas fJ.nnas, já vem sendo 
transferido para fundos de reserv::l, a. 
fim de atender ao pagamento de even
tuais · indenizações .Por d~~d!da. 
Para aru cautelosamente e cor.slde
rando que. de inicio, as difieuldade:s 
práticas pa.l'S. a.plicaçá.o do siste]ll.2. em 
emprêsas de pequeno vulto seri!l.m 
auase insuperáveis, poder-se-ia C')me
Ça.r com ~s .em,:.>râsas de capital ou 
patrimônio superior a determi.n:'\.~9. 

. quantia. . • 
As ações ou cotas citadas, ao passo 

que conferid.am direito pleno no l...,_
teio dos lucros, o~ereceriam, de 1~1-
cio, direitos mais limitados de gest?-u, 
de forma a não perturbar, pela. 1~
comulet.a. consciência. das res?ons~ol
li<iades correls.tas que revelassem al
guns beneficiários, a bo~ . ordem no. 
administração das empresas. 

Seja como fõr, lndispensâvel n~e 
parece ls.nçar na. Constituiç.ã~ :'l. · s_:
tnente de ums. solução definitiva. ,,o 
con..."'lito secular entre o capitsl .~ . () 
trabá.lh<>. l::sse conflito somente. P~ 
derâ s~r · resolvido pelá m.odiflcaça~ 
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dos . têrznos em que está lloje co!ocada 
-a. ques~o. 

Enqusntô eml)regad.cs e cori-ptega
dores se c!e!rontaretn como cb.~ses an
ta..góni.cs.s. ínevit~vcts se:r~o os cho
ques entre ambas, mesmo ql:!e o tom 
senso e C> ?atrictismo im-p~~am tp:{} 
ésses choques degenerem em luta ex
tremada.. ~ preciso associar, dent4o 
do própl1-o contrato de tnb~lbo, êsses 

· homens di~didos. ~ neceSSârio que 
·todo contntto pertlla.nente <te tntba

. lho I)ouco 9: pouco se inte~e. ness~ 
!ónnula. ~ que ela se d.issemme l'elat. 
cidades e pelos campos, trazendo a 

·. t:;)do'5 os· qu~ C'\nn:p~m o tnaudam.en.to 
divino de trabalhar; chamem-se êles 
hoje patrões ou operários, Unl novo 
ambiente de coexistência, onde tOdos 
se ir!n3Ílenl, não apenas ~iJ:nbólica, 
mas cietivamente. · 

Po: cel:'to que os choque.s de inte~ 
rêsses não desaparecerão Cie todo. 
Tais cboques, aliás, s:Ia ~ condí~ão 
de vida. enl sociedade. Mas êles se 
proce.ss3rão em cl.i.nla di!erel:J..te, sem 
a aspere.?oa da luta de classe, como se 
deli.nea.ria ~m. nossos àia.s. ~ ~c~se
guümos isto, o povo iecolherá cs 

· -frutos OPinlos àe uma· maior · tranqu!-· 
lidade e paz social. 

Ere., Sl.". Presidente, o qu~ tinba a 
d!z;er. (l\!u:i~o bem; P<Jl'1'1t(I,S. o ota.tior 
é cum:priment(J,àc. ) 

O SR. PRES!DE'NTE- Te.m a pa
la 'Q"ta. o ~nhor Pedro Vere;~a. 

O SR. PEO~ ~GA..~ - <lê o 
se_{JU.in.te discurso): - · Sr . . Presidente, 
s:s. RePresentantes: A.eaca c:le ser 'Vo
tado na ComiSsão de Constituição o 

.seguinte dispositivo, que in~ oca
pitUlo das garantias i:ndividus.is: 

"Não haverá priSão por dívidas, 
m~ ou <:!US'ta.'.:>, salv'o a do de
poSitário e a proveniente de obrt~ 
gação a.limenta.r. na. forma da Iet" 

'Pondo de Mo a. ·ndaçã.c ~eieituosa 
e e,mb!gua do texto, ~ llá nele, na 
~ J>a:rie SUbstallcial, l2Zila a!l17na
çáo· de conseqüências · graves, e para. 
a qual cluuno a atenção dos Srs. Co.ns ... 
titumtes. 

Segundo se vê daquela non:na do 
'P'rO)~to. não haverâ. prisão: 

c) Por dí-vidas; 
õ> par multas; 
c> Per custas. 
Q::em está, portanto, vincuü:-do a 

'4m.s. . ()'bnga~ de nat\1!~ e~on.~mi
ca, - as dh'i.das pessoais, proprta~ 
n1ente d~tas, as muitas e as custas, -
salvo as exceções referioas, - se dei
xar de satisiazê~la, não so!rerS. con
seqüências o.ue ateten:. a sua. liberda
de de locomoção. 

O sinlples enunciado Cio ~tobl~ 
está 1D.cstrando a SU8 relevâ..acla ju
ti<:liea. 

No que diz respeito às dividaS e às 
C1/.St::I.$, .ne.nbum.a discl1Ssão é poss!:. 
vel: a tingimos a unt grau de cultura. 
e de ehriliz3ção que o inadimplemen
to, nesses ~~s, nã~ a-dmit~. sem que 
~ faça b.bula. rasa. dos nossos lJrin
dpios hlstituctona:..s. - qualquer coa:. 
çã.c flsica., rePressü-s. · 

NO que c~>llcerne às mUltas, entre~ 
tanto. a tra4iç:tio do noS!ia direita se 
orienta. .num sentido exa-tamente opos
to a.<l q'J.e $E:~u. o t~r.to do projeto, 
a. que ~lU<linlos. 

QUe .tzão ~aJa priSão por multas fls• 
tais e ~trativas, - é cousa per-:
.feitSinente fl<Unissivel e mes:na pf!.c!
tica, entre tlós. 

Mas, se a Inulta assume um ca:-ãter 
~en.9-l, - se ~om. e'la se -pune ~ de .. 
Uto ou umo. con~venção, - nâo é 
possivel aCE!it.ar-se. sem debiJ.te, o 
cará.ter restritivo da nonna. em exa.
.me. 

Posso dizer mesm<l ~ue, se tri:u.n!as, 
no plenó.rio, a decisão da ComiSSão, -
teremos altel;'a.-dc d~ j0'11rl en coml>Ie 
() nosso; sistezna de punir; ainda tnais: 
teretn.~ . à~o o 'Esta.do sem de
tesa., eill fs.(:e de w:ns. categoria eJ'lor
me de delinqüentes e i!lfratores <ia lei: 

Basta eonsiderar que são nras, no 
código Pel182 de 1940 e na lei de con
t;ra.v~nÇ-Ó'e.s, ~ nS:~M~es ?t~"'istas, cuja 
sanção isobl<ia, cwnutativa., substitu
tiva ou :paralela. .nlio seJa a nn:zlu. 

Da.ô.o que Q plená.r!o vote o cUspo-· 
.siti'Vo a que llOS refe.t.imos, colllo estâ 
reàlgjdo, - ser/J, nece.ssá.r.io que se al-
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. terem, imediatamente. aqÚelas duas 
!eis; será mesmo indispensá.vel que 
se suprima a. pena. de multa. e que se. 
adote outra. solução capaz de suprir. 
D.3. sua plenitude, os seus efeitos. 
. Parece <tue os ilustres autores . da. 
norma . em apreço só se ati.vers.m, re
almente, ao caráter !iscal da multa 
e não à sua. eficácia penal, que as
sume, em nosso' direito, uma. impor
tância cada vez maior. 

Dir-se-ia, até, que a douta Comissão 
não recooheceu ·na multa. o caráter 
penal, que lhe atribui o velho -direito 
~ti.vo. · · 

Esta. du:pla. compreensão da mUlta, 
dia a dia mais a<:entuada, na atua
lidade, -não pode, entretanto. deixar 
de ser considerada.· 

Se, com efeito, penn.anecermo.S no · 
campo do direito penal, verificamos 
que a mUlta é, indiscutivelmente, uma 
pena. 

TodQS os característicos de penalida
de stric:tu senso lhe são peculiares. 

E' uma· sanção aflitiva, antes de 
mais nada. 

Como tal, embora. .atinja a.o delin
qüente no seu patrimônio, fere, con
comitantemente, cis seús sentimentos 
egoista.s e o priva de Um bem que vem 
a ser, exatamente, uma parte do seu 
patr..môrilo. · 

. E' também uma sanção intimzda

. tiva, que pode impedir, só por si, como 
.as penas colj)Orais, a reincidência. 

Mantendo na. multa. o caráter de 
pena, - e talvez com propósito de 
.sublinhar essencialidaide, - o nosso 
legisla.dor de 1940 a. enumerou de mo
do ostensivo, entre as penas pri~
pa.is: serão punidos os crimes, com a. 
reclusão, com a detenção e com a mul
te. 

Abaixo · dessas 'penalidades.. apare
cem a. perda da junção pública, a in
terdição de direitos e a publicação da. 
·sentença~ como penas ·aces3órtas. 

Do mesmo modo, a Lei das contra
venções Penais, só de mOdo excepcto
nal, aplica. aos contraventores uma 
sanção privativa da. ll'ter<iade; em re-

grs., a. punição de que usa, para a 
imensz. generali.da.de dos casos, é a 
mu1ta.. 

Fundado nessa peculiaridade penal ·· 
àa multa, assi.:n preventiva. e aflitiva, 

o nosso direito estabelece como~ 
condição do seu emprêgo, a sua con
versibilidade em prisão. 

Se esta. subrogação não se tolera, 
a multa, como p~. resultará ino
perante. por inexequivel. 

Pode-se dizer, mesmo, que não é 
concebfvel a multa como sanção pe
nal, se nela não está impllcita a pos
sibilidade da sua conversão em pri
~ão . 

E' que se o delinqüente que-t-·pu-- · · 
nido com a mu1ta está., de antemão, 
por :fôrça da própria norma penal, 
advertido de que o. não pagamento 
da multa é sem conseqüência, não lhe 
acarreta um dino, - é cla.ra que há 
de preferir, em tôdas· as hipóteses, a 
solução mais favorável __ aos seus !nte- · 
rêsses: - :nao· -paguã.._ 

Condenado ao paga.Illento ~ 53-nÇáo 
pecuniária, o delinqüente dará. de 
ombros, como se nada lhe houvesse 
acontecido . Dirá., súnplesmente. que 
não paga, e tudo estará terminado. 

Ora, se a multa. penal ficar reduzida. 
a esta faculdade negativa. do deliquen
te, que pode pagar ou não pagar, se 
quizer, sem nenhum risca - esta.rem~s 
em face de uma. inutilidade; PUilll" 
com multa. ou n.ã.o punir, serão a. mes
ma coisa, porque o jUiZ, diante da 
recusa· do imputado, ficará. desarma
do -para .fa.zê-lo expiar o d~lito. 

No que respeita à.s contravençõ~ • 
a situação será mais grave, ainda. 

Sabemos que, na sua quase totalida
de, estas ~ções são punidas com 
multa. 

Suprimida que seja a ~~;iio ê-~ü
nômica., será necessário impôr a todo 
contraventor, por mais leve que seja 
a sua contravenção, uma. pena corpO' 
ral. 

Nesse C3So, as prisões seriam peque
nas,. para conter os condenatios, pois 
as contravenções são muito m~ nu
merosas que os delitos. na dinâmica 
da. inconduta. individual. 
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Por outro lado, a justiça humana se 
de'!>mandaria num rigorismo excessi
vo; tiraria a. liberdade ao cidadão por 
faltas mfnima.s e - mais· do que 1sso -
desviaria do trabalho para. o cárcere 
a atividade de muitos homens. 
~s. se se adota a multa como· pena, 

para as contravenções, e, ao mesmo 
tempo, se proíbe a sua conversão em 
prisão, o resultado ainda será pior; 
toda. vez que a multa não possa ser 
cobrada, não teremos nem prisão nem 
multa. 

Nesse caso - se a multa não pode 
ser cobrada, ou se não pode converter
se · em p!'isão, chegaremos a uma con
clusão ainda mais absurda: não ha
verá. meio· de punir a contravenções 
ou devemos arvorá-ias em delitos, para 
puni-las como tais, na forma e com as 

·sanções do Código Penal. 
· Qualquer contraventor dirá: - Não 
pago 1 Quer seja rico ou pobre, êsse 
grito de guerra contra a justiça terá a 
virtUde mirifica de eximi-lo de qual
quer punição. 

Chegaremos, asslni, à inconsequêncta 
-de deixar a repressão à livre cUs-
ereção do condenado. ·. 

Este, se prevalece tal critério, será 
punido quando qU1ser. 

Teremos, então, .uma alternativa ta.o 
inelutável, qu:1nto disparatada: ou su
primimos, de todo, e definitivamente, 
a multa, do Código Penal e da Lei de 
Contrav~nções, ou consignamos, ai, o 
dlslate de normas inócuas, inoperan
tes, e destinadas ao esquecimento da 
letra morta. 

Mas, 11ão. O que hoje predomina no 
direito penal de tOdos os pa.ises cul
tos, o que é hoje um traço marcante dv 
cha-mado direito penal moderno, em 
toda parte, é o uso de penas leves ou 
de substitutivos penais, de institutos 
a Za.tera das sanções punitivas -
que obviem os inc'on\"'enientes,-e::n ce!'
tos casos muito numerosos, das penas 
privativas da liberdade, quando ina
dequadas - e que, de outro lado, não 
deiXem, ao mesmo tempo, sem puni
ção, a detetminados deliquen.tes ou 
in!.ra.tores, que podem não merecer o 
-vexame da privação da. liberdade, pura 

· e simples - :nas que devem não obs-

ta.nte, e de qualquer modo, ser pu
nidos. 

P:etende-se, pois, acautelar e sal
vaguardar a exestim.a.tio e o futuro dos 
deliquentes ptimá.tios - ao mesmo 
tempo em que se atende às contingên
cias que impeliram ao delito o deU
quente de. ocasião. 

Eis por que o critério prevalecente, 
sob êsse aspecto, é o da aplicacão das 
penas breves, o da. generalização da 
multa, o do uso dos substitutivos ou 
subrogados penais. 

Estamos, assim, em face de uma. apa
rente contradição do direito de punir. 

De Ullla parte, com efeito, se re
conhece que há uma categoria enorme 
e sempre maior, de indivíduos que vio
la:m a lei, mas que não possuem a cri
minalidade profunda dos grandes de
llquenres; é nêles Que se descobre, 
apenas um residuo de crilninalidade: 
mas, há, também os deliquentes, sem. 
crimina.Iídade psíquica.. . 

Para êsses indivíduos, a pena priva
tiva de liberdad-e se divide, à sua 
vez, em duas categonas: as penas 
de longa duração e as penas breves; 
as primeiras sáo representadas pela 
reclusão e suas modalidades; as se
gundas, pela detenção, nas sW!s va
riantes penitenciárias; é para êles 
também que se estabelece a multa 
como pena. 

Que os indivíduos de criminalidade 
profun~, aqu.eles que podem ser re.
!ormados ou mesmo os incorrigíveis, 
devem ser punidos com. penas de lon
ga. duração, - não há a menor dú
vida. 

Ent.retanto, a categoria dos delin· 
qUentes de crimi.nalida.de :-esidual oil. 
dos delinqüentes sem criminalidade 
psicológica, exigem um tratamento c!l
!erente, do ponto de Vista penitenciá
rio: ou se aplica a esses criminosos 
uma. pena breve, ou se aplica um subs· 
.tltutivo ou um sabrogado penal, -
ou se s,plice., simplesxnente a mUlta. 

O que se tem em vista, com ests. 
solução, é evitar a infiuência ne!asta. 
que exercem sôbre- o seu ca.ráte:- c;,.-; 
ambientes penitenciários. 

Em verdade, o que se tem veri!icaio, 
neste particular, é que as penas muito 
brandas sã.o"contra.producentes: o in-
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divfduo de escã.ssa. Climina.lidade ou
·sem crirnjnallds.de, com uma psicolú-
. gia ainda não corrompida., - e que 
. ~ por motivos ocasionais incidiu na. 
lei, praticando um delito, - não pre ... 
cisa ser Te/0T1'1'14do~ - não há nêle o 
que reformar; não sendo delinqüente 
de t~do, a penitenciária. não logrará 
beneficiá-lo; na melhor das hipóteses, 
todo o tempo em que permanecer prê
·so, será uni tempo perdido, sem qual
quer conseqüência"" benéfica, propicia, 
ao condenado ou à sociedade. 

Mas, também, é certo, - e esta é 
a. pior hipótese, quase sempre verUt .. 

,ce,Qa.: o delinqüente que é encarcera ... 
do, para. cumprir wna pena breve, -

· além de não sél: beneficiado,_ do ponto·· 
de vists. de uma suposta reforma. psi
cológica, . de que não precisa, - re
cebe do c;árcere as rie!astas intluên ... 
cias que ai se processam; dêsse modo., 
o delinqüente de bo!lS costumes, que 
não tinha vícios, que vivia. uma vida. 
digna e que gozava. saúde, quando c:>n .. 

. -trou para. o cárcere; o dellnqüen1.e; 
em· suma, que não era. delinqüente 

·. ]lsiquico, mas que apenas violou a lel . 
penal. por fôrça das circunstâ.ncis.s, 
- adqUire no conviv1o com os outros . 
_deliruiüentes os. ensinamentos e as 1n .. 
·formações que ant-es não possuis. e que 
dai por ·<fiante, quando tornar à v!da 
livre, o transformarão, quem S2.be 
·num criminoso verdadeiro." 

Viu-se, pois, o legislador moderno 
.numa· dura contingência: precisou evi
tar as penas longas qut't também ha
bituam o criminoso ao delito e à õua 

· am:tosfera; sentiu, então, concom1tt\.n .. 
·temente, a necesSidade de estabelecer, 
a.o menos para os delinqüentes resi
duais, uma pena. mais branda.. 

E' isso o que vemos, de modo cun .. 
<:teristico, e:n nosso código _pe:1al. 

A tendê:lcia. do nosso legisla.dor, ai 
ZDS.Di!estada, é esta: - quis punir 
·menos, pa_""a punir melhor; pretendeu 
que a pena, ·embora breve, produzisse, 

· -tão sõmente, os bo:gs resultados que 
-nela estão insitos. 

. Kas, ao mesmo tempo verlficou o 
mconveniente dessas penas: podetn 
eer benéfiess. mas podem ser más; po .. 
dem punir intimidando, para 9 p:-á-:-

tica de novos delitos; mas podem tam· 
bém corromper. despertando "uma ten
dência delitua.l e arrastando o de!in- · 
qüente primário à reincidência.. · 

Daí ·a.s medidas la~rals que foram 
adotadas no código penal de 1940 e 
que definem, nas suas linhas mestras, 
o !ilreitc penal, moderno. . 

Não só se deve punir. pouco, - s6 
devem ser .aplicadas a.s · penas restri
tivas da liberda-de, de pouca duração, 
no maior número de casos possíveis; 
deve-se, ainda, fazer IIia.is: deve-se 
evitar a aplicação desss.s penas, numa. 
palavra: o delinqüente, que não co
mete delitos graves, deve sa~JP.:- que 
pod~ rer punidÔCom-~pena pri
vativa da liberdade, - mas deve fi
car a livre di.screçã.o do juiz a poss!
bilida.de de fazer a substituição de urna. 
pena mais leve. por outra. mais gra.v~ .. 
nesses casos; deve, ainda, ser-lhe p~r
mitido não aplicar a pena corporal .. 
mas a pena. pecuniária; · deve, em su
~ermitido a.o juiz não a.pli
ca.r pena a.""lgmna-- e --deixa.r _ de .... .Puni:-
o delinqüente, si et in quantum. --::--· 

Se o delinqüente estivesse seguro de 
que em qualquer dessas hipóteses so
mente lhe serta apllcada- a. pena IM.fs 
leve, -:- talvez se sentisse êle inclina
do, mais fàcllmente, à prática do cri
me, que a. norms. penal prevê. 

. A alternativa, porém, de uma du
pla penalidade. ou de uma penalidade 
pa.ra.lela., tom.a.râ o individuo mais 
·atento a.o seu próprio destino penal: 
aum-entará o receio da pena; fará. que 
a sua natmeza preventiva desemr,~
nhe sôbre a vontade do agente a sua 
açã.o pr~ventiva., intrínseca.. 
~ assim que tõdas as penas e os 

seus substitutivos desempenham uma 
!unção altamente útil de politica ctl- . 
minal. 

E se o ~uiz s6 estivesse adstrito, 
c!ePois de praticado u delito, ao uso de 
w:x:.a. pen&, - o seu arbitrlo, o cha
mado arbitrio judicial. - fice.ria. co
artado a estreitos Umites. 

Di!ici!mente. o juiz poderia fazer 
a 1n.d1v1dualiza.ção judicial das san
ç6es • 

Posta. a questão nesses têrmos, -
é facU concluir sôbre êste aspecto, 
que a pena de multa. -·mesmo quando 
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aplicacl-t. isoladamente. • tem o ca
ráter de pena pal'a.lela e assume, sem 
deixar de ser pena; a !unção inter-

. média, entre a penà. privativa da n. 
berda.de e os substitutivos .penais. 

De fato. se o juiz devesse sômente 
aplicar a pena de multa e nenhuma 
outra, quando essa se tornasse ine
ficaz e inoperante, pela sua lnexequi
bllidade, em virtude · · da recusa de 
cumpri-la; quer por uma simples obsti
nação dc delinquente, quer porque 
éste. culposamente, se colocou em 
condições de não poder· sofrê-la, -
o a.rbitno judicial seria nulo, nesses 
casos. . 

Ai está. ·por qÚe a pena. de multa 
pode ·ser considerafi:a. a melhor das 
-penas, sempre que possa ser conver
tid~ em prisão, se for necessário, mas 
deve ser considerada · como pena ine
ficaz· e mesmo inexistente. se não se 
permite a sua. substituição, nos casos 
ilnperiosos e em razão da. conversão 
numa pêna privativa da liberdade .• 

Não há. dúvida alguma de que a. 
norma do projeto constitucional, se 
acaso prevalecer no plenário, tirará. 
ao juiz uma das suas melhores armas, 
para lutar contrà a dellnqüencia. pri
mária e contra os delltos desenca
deados por sentimentos egoistas ou 
por ·impulsos de cupidez. 

A Constituinte, portanto, não deve 
a.ceitar a norma a que fa.z€·mos alu
são. 

Devecos, antes, continuar na -<>bser
Yància da velha tradiÇão juri'Ciica, bra
sileira. 
· Sempre. em nosso direito, a multa 

que nã.o foi paga pôde ser convertida 
et:l prisão. 

Agora. essa possibUid~de ainda se 
tomou In.~\or, por te't o· nosso · legis
lador edmitido o critério 'do direito 
penal moderno cr..te se orienta, con
forme advertimos, no sentido, não só. 
das pen:::s breves, como também no 
d!:! substituição dessas penas priva
tivas da liberdade, pelas penas pe
cllllifuias. 

Bem' conbecemqs a grave objeção 
que se fa.z por tôd:~o parte ao critério 
ela multa penal e da S\12. conversão em 
prisão, quando podem. traDS!ormar-se 
em abuso e injustiça. 

Todos reccnhecemas, com efeito, qlle" 
a multa, quando aplicada ao deUn
quente rico e s.o deliqucn.te pobre, -
sem s de\1lda proporciona.lldade com. 
2s su~ posses, degenera, fà.cilmente, 
em iniquidade. O rico ~tisfaz, senão· 
co.:n prazer, ao menos com desemba
raça, a san:;~o pec1.1Iliâria, porque dis
põe cie cab~ãais bastantes; nesse ca.sor 
não só se livrn, rapidamente, da pena. 
de mult<4; como também im.possi~illta, 
por isso mesmo, a sua. co:1versão em 
prisão. 

Mas, o deli:lquente pobre, que nada· 
t~m de seu, que é um p~ia, um mise
l·á. vel, economicamente falando, êsse, 
por não poder pagar a multa, deverá 
sof'rer as.conseqüências da sanção pu
nitiva em que ela se converte. 

Tal é s objeção clássica, utilizada, 
sempre, pelos autores, para combater 
esta pena. -

Mas. -não obstante a gravidade da. 
cbjeç5.o, não me parece insolúvel o 
proble:::1a que dai emerge. 

Se o delinquente é pobre, se nada 
pocie pagar, se é insolvente. - é claro 
que não pode ser pÚ!"ido com a multa, 
pois esta, por ser pena, se funda num 
pressuposto, que está. na raiz do seu 
caráter punitivo: a multa, por ser 
pena., se destina a afligir e a i.ntimf
dar o delinquente, .. mas para. isso é 
mistér que o imputado possua. um bem· 
econômico e que possa ser privado no 
todo ou em parte dêsse bem. 

O Sr. Galer..o Par!!nhos - Voss~ 
Ex.celê!lcia não acha. a multa uma. 
_p.ellÃ .injusta? Que somente os pode· 
roso.5 podexã.o pagá-la e evitar que seja 
ccnvel·tida em prisão? A multa lem
bra., doa certo mo~o. os tempos da com
pcsitio. em que a pena era conver
tida Gm dinh~i.ro. A .sua. aplicaçã.o. de . 
modo amplo, atinge s.penas a · delin
qüentes miseráveis que nunca podem 
pa~-1a.. 

O SR. P~RO VERGAP..A - Acabo 
da· zr..o..c-t-ra.r que s. ~na d~ mult~ subs
titui a. privativa da liberdade. Como 
é injusta?. Só pode ser justa.. 

O Sr. Pes~ Guerra - v. Ex ... se 
esqu!ee de que 90 % dos condenados, 
no Br9.Sll, são pobres. As pessoas rica.s 
nunca dei."UUln de atender às multas. 

O SR. PEDRO VERGAR..&\ - Se o 
indivíduo é pobre não ps.gará a multa., 
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não so!rerá pena alguma., Não ha.verã 
pena. e não haverá mUlta, preclsamen
re porque o individuo sem recursos .não 
está em condições doe sofrer. A dor 
da pena não se ~ode prOduzir sôbre 
êle • 

. Parece que VV. EE. ou estavam 
d:istl"aidos ou acabaram de chegar ao 
recinto, de modo que se não aper
ceberam . do pensamento nuclesr . de 
meu ctiscurso. A pena de multa deve 
recair sôbre o 'bem econômico, cujs. 
exiStência é o pressuposto essencial 

· dela. 

O Sr .Ferruz:nilo Nóbrega - Foi a 
:tese de V. Ex. a . 

O SR. PEDRO VERGARA - Perfei
tamente. <Lendo) : Se, portento, o de
linqüe.nte não pode dar satisfação a 
êsse elemento essencial · da pena pe-· 
cuniá.ria, - q1:.-e é o bem econômico, 
- é evidente que a pena de multa 
não se a;pliea. 

Dai se d-eduz, logicamente, que só 
é possivel a punição com a mUlta, 

· quando o d·eli:!lqü~te se· encontra em 
con<llções de solvabilida.de econômíca 
ou, noutras palavras: quando pode 
pagar; esta solva-bilidade e esta. ca.pa
cica·d.-e d·e pagar pod~m ser parcela
das, sem que deixem de subsistir; o 
pa.ga.mento sucessivo, por partes, é as
.t;im mesmo um pagamento a. prazo; 
não exclui, por isso, a idonaidade penal 
do devedor. 

Mas, se é ne-cessário que o agente 
possua os meios materiais, para o pa
game-nto à vista ou a prazo, - a sim
ples falta de pagamento, quando acaso 
subsista a solv3.billdade, - não é su
.ficiente para que a multa, não paga, 
se co::1verta em prisão. 

Mas, o nosso legislg,dor .resolveu, 
com s1mpllcida.à.e o caso: de modo 
geral. a conversão só é permitida. 
qua.n:ào o ·delinqüente, por malevo
lência e -t:om o fim de violar a. lel, 
para fugir ao seu ee.stf.go, - se c:les· 
faz do bem econômico e se co!oca. 
d.elibers.da e sUJbreptici.a.mente, em si
tuação de insolvabilldade, pa.ca não 
pagar. 

O Sr. Gltcério Alves - Só pode 
acontecer em casos excepcionalissilno!i. 

O SR. PEDRO VERGARA - Vossa. 
ExcelêDCi.a vem em apolo da. mi oba 
tese. · 

O Sr. Dolcr ele Andrade - Sou ra-
dicalmente contrário à teoria de Vossa. 
Excelência.. 

O SR. PEDRO VERGARA - La
mento que V . Ex.1·, espírito tão bri
lhante, sustente pcmto de vista. di
verso. V. Ex.a, aliás, está apenas emi
tindo sua opinião, sem dar-nos a co
nhecer qualquer argumento. Natural
mente, PàJ: ocasião de ser d~batida a 
matéria no plenário, terá oportunidade 
de. expender seu pensamento, çom a 
int~ligência, cultura e proficiência. que 
lhe são peculiares. 

Também permitiu, o nosso l~gisla.
uor, que se opere a conversão, quando 
o delinqüente r·eincidiu; .nesse llltimo 
caso, nem siqu-er é necessária. a .falta 
de pagamento voluntária; sempre que 
alguém é punido'c.Q..m multa., mas rein
cide, a multa é -mllã.ttcm-em· t1eten
ção, segundo o ·critério do d.iam:ulta. 

As considerações que acabo de ex
pender s-erão consubsta.nciada.s em 
emenda. modificando o texto do pr~ 
jeto, .ao qual se declara, · como acen
tuei neste discUJ:so, que não ha.verá 
prisão por dividas, cus~ ou multas. 
A expressão "mUlta", na emenda a 
ser apr-esentada, ~ terá de._ s-er ~opri
mida. Do contrário, cometeremos ·g:·ã~· 
vissimo êrro. Tôda. a. le.gislaçã.o penal 
brasileira, como está., terá de ser re
formada de "!ond en comble". A lei 
de contravenções desS~pa.recerá. e será 
nec~ssário, então, adotar !órmuls. ca.~ 
de substit~ a mUlta. no caso de trans
gressão. · Por mais que me tenha es
forçado, como estudioso do d!reito pe
n.al, para encontrar essa. fórmula. subS
titutiva de multas, não me fo.i pos-
sivel. . 

O Sr. Ferna:ndo ~Nóbregc:t - Vossa. 
EJre~lêneia não é um estudioso. E' 
nlestre na matéria.. <Muito bem) • 

O SR. PEDRO VERGARA - Obri-
gado. Bondade de V. Ex. a . _ 

Desde já solicito a preciosa. atença.o 
dos nOibres Representantes pa.ra. o pro
blema cuja. gravida-de só por si avulta. 
no simples · enuncl&do. (Af:dto bem; 
muito bem. Palmas. O orrzdOr é cum
primentcdo). · 
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O SR. PRESIDEN'l'!:! - Tem ·a. 
palavra o Sr. Alvaro Mais.. 

o SR. ALVARO MAIA ·- Sr. Pre
sidente, srs. Representantes: entr~ as 
comemorações dos . últimos cllas, · l~-

• tas come:noraçõcs a. fa.tós históricos, 
'vitória ·daS a....'"'Dlas 'brasileirs.s na Itá.~ 
ha. dia universal do trabalho, çele
b~ção do Dia da.s Nações Unidas, 
transcorreu, no silêncio das Repar
tições e dos postos modestos; espa
lhados pelo território, a. Semana do 
índia.· 

Trata-se, de assunto de tnterêsse 
nacional, que se prende a. milhares 
de brasileiros, a um milhão de rom
,I;a tricios, ainda. perdidos na maior 
parte, nos vários quadrantes do ''bi
. terland". ·Trata-se, natura.J.m.ente, de 
assunto modesto, a que z:ião se refe-

. rem os comentários de todos os dias. 
mas que vêm dos primórdios da his
t6I1a e, por isso mesmo, deve pren
der a atenção dos brasileiros; tra
ta-se de problema que passou mais 
CIU menos em silêncio, mas represen
ta. como trabalhos em laboratório, 
uina. grande idéia, ligada, mtima.
mente, à demarcação das . fronteiras.' 
E' o Serviço de Amparo e Proteção 
aos :tndlos. . . 
Quer~ndo concretizar as homena

gens de minha . bancada e que, por 
certo, será ts.n:i~m o pensamento de 
outros Constituintes, venho solicitar 
seja revigorado na: Carta Magna de 
194t; o artigo, devidamente ampliado, 
da Carta de 1934, artigo estudado em 
linhas gerais, em memorif:.l dirigido 
pela Diretoria do Serviço ·de índios 
ao Mi!rlstério da Agricultura. Sinte
nza tal artigo, a .proteção à grnnde 
raça, em que existe, segundo cálculo 
·daquele ServiÇO, cérC3. de um nü-
lhão de indivíduos: · 

"será respeitada aos selví\:ola.s a 
posse de ~ ·que lhes tenham 
sido reservadas e também da
quelas em que se acha!n locaU
zaclos, e sejam necessárias à sua 
manutenção, de a.côrdo com as 
respectivas condlções do estado 
.social, senda-lhes, porém. veda
do, em qualquer caso, a sllenação 
das mesmas." 

~ artigo, em outras palavras. 
está no ante-projete, sugerido pelo 
Instituto dos Advogados, em marÇO 
de 1946. A Constituição de 1934, em 
seus artigos s_.o e 129, legisla sõbre 
o assunto. Através de .ma1s de tre
zentos anos da nossa. história.. as
sim compendiou e resumiu o ampa
ro às terras dos fndios e sua incor
poração à ci viliza.ção brasileira. 

"sérá respeitada .a. posse de 
terras ·dos selvicola.s que nelas · se 
achem permanentemente locali
zados, sendo-lhes, no entanto, ve
dado aliená-Ias••. 

A Constituição de 1937, no artigo 
134, repetiu, mudando apenas as pa
lavras finais, a . mesma. afirmativa., e 
em conseqüência as Constituições Es
taduais, entre elas as do Pará, Ama.-

. zonas, Maranhão e Mato Grosso, as
seguraram aos selvicolas essa posse 
de terras e, em .combinação com os 
serviços federais, a incorporação dês
ses milhares de .índios à civilização 
brasileil"a.. '· 

o artigo, que pleiteamos seja !nclui
ão na Cart~ Magna, é um resumo c!9. 
legislação sôbre o assunto, desde as 
doações ou se·smarhs, desde as pos5~s. 
des~: as leis de terras e desde as lE:is 
que vigoram no regime ..republled.no. 
E é interessante verificar que, no re
gtme colonia.l, pouco· xnais de um s,.~

eulo 2,J)ós a_ descoberta.. nas leis ele 
proteção ao selvicola, já ~·:! •:'l'lcontT;.t-: 
vam idéias g~nerosas de absolt~t.::. am
paro, embora el3.s não fõ:;senl tnt::.l
mente raaliZadas. Ass:m é que, ne.::;d.lS 
leis ':'Olonia!s, a situação de sel..,.icoll. 
esta:va apoiada nas seg~in~~ c~Tlcl~
sões: primdra, os i.'"ldios eram livres 
em tudo c por tudo; segun-!3., liv:-cs. · 
~omo eram, semnam a quem bem 
entendessem; terceira., ficariam sujel- . 
tos às leJs dos dema~s e há'bds como 
os outros súditos na distribulç5.o de 
serviços, com tôdas as honras, leis e . 
liberdade!:; quart:l, ~s autorloades C:.v 
tempo deviam !Lur os salãr~o-3 dos in
dios; quints., teri!im livre uso d:)~ set:.s 
bens. suj~itando-s(;, quanto à poJse das 
terras para si e seus herdeiros; e, 
se.~. que lhes fósse assegurado livre 
comérc~o. ~ssp,:; pontos estnvam con-
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• 
eatsnadoS nz.s 'bis COloniais. ÂC•:l:r•t~e, 
ent;ets.nto, que, na e:;:;::ecução d~ssi~ 
leis, ~m. anos que s~ su~ederam e 
princi;>almentc depois do reg!:ne re!)U
b1icano, coube· aos Estados s. distribui-

. ção ou a. dem:-trc2.ção ãas suss terras 
c,.._.olutas. Nessss terras ãevol~ltas 
eram e!wolvidas muitas vêzes as terras 
dos índios . Começou a gl'and•:! tragé
dia no regirr:.e rep-:.J.blicõ.nc, tmtre o ci
,,:iiiado c o i!ldio, ·e:Jtre a.quêle que 
trz:zia alfabetizay~O e aquêle que nz
cessit:lva d-e tôdas as leis prob::doms
tas para si e seus herdeiros; e, 
que a distribuição dessas terra.3 devo
luhs, requer;da naturalmc:1te p~los 
latifuncüãrios. por aquéles que. de.seja.
VíUA! e desejam a exploração na~ural 
dos seringais, dos castanllais, do:; )>a.
·latais e, enf:m, ~3.8 reservas de madei
ras, impossibilit:tva. os engenhei:os que 
s~ ocupavam d·.::s.sas demarca~.õas ele 

. s~arar un1a linha. clara entr~ as ter- · 
ras devoluts.s e as terras dos wcto:;. 

. po!"~ue realmente não tinllam elemen
tos ele . con~u!.ta, cleme!ltcs ci-tn~liico;; 
"t)a::t essas · demar~ações e, ou. po: m§.. 
!é, ambição e des~espeito às lals que 
a5segurs.v:ml as terras dos selvicoL!..s. 

$urg11·2.m, e11táo, Srs. R.epr:sent,an .. 
tes, através de mUitos anos, lutl.s t'te~ 

- mendas que s-~ notabiliza:ram nas Ia~ 
moss.s expedições. Dezenas e at~ 
c~:nt2:cas de c~Vi~ados, munidos rie 
ar::ru!.S a1;to!llS.tie3s: cerc~V3l%1 malo
~. atacavam. redUZiam-nas e.o ti2.<h 

· Na.~.ll'l.lmente, c:lla~ ou meses -após, on
trco..s ma.loca.s e outros selvicol-as revi.-· 
ds.vam êsses .ataques com . ataques 
abô.s. ma.is !arczes. começou-se a dj
ze:r que o fnd!o é traiçoeiro, tr~idor. 
E outros. .até ~~;gurnram qce, p&ra. 
ga...--.tntia. ·da ch"ilização, para que :t 

econcnili:. ti'V.es.se rona. segura::lça abs:>~ 
luts, era necessário até varrer. elim~
nnr o selvagem da· população brasi
leira· . . 

. . 
• O Sr. LcopoZdo Peres -: Con!inn1-n-
à.:> as dee~:rações de V~ Ex.•. basta. 
léinb.'""ar ~ !.!ase de Ali:pio Band<ei:ll, 

. ~nà~· d~ziã que. em. relaçio ao ir.dio 

- brnsi!eiro, bnclam contra nós 400 anos 
de ex~.,rumo. · · 

O S?.. . .ALVARO MAIA - Agradeço 
o aparte de v. Ex.11, mas PO!' . êsses 
400 anos ce e:xtermi::úo, pens.J qu~ a. 
culpa maior é exa.tam.ent~ · ~ g~rn.~ 
çú2s atuais, que t&::n ainda maior res~ 
po::lS:Lbilid.ad.e, porque, nesses primei
rcs sé~ulos, ai!lcb se explicam s.quêles 
z..t.o!lt~1mel\tos pela reação n2.tura.l 
cios Í:::ldi os, em me.iol" nwnero, contra 
os co!lquistadol';s. Mas, depois que 
a populaçii:o civillza:ta a.ument.:>a, e na
turalinente awnentaram seus processos 
de ci\"ilin.ção e de luta, é que não po
demos explicar essa ellm:nação van-

. d.á.lica dos in.di.os, que, de qualquer
forma, provavam -e provam, pelas ccn-
1:}.uista.s pcsteno:-es, que são homeJlS ri 
cidadã.os iguais acs .demais, desde que
às suas malo.cas cnegu~en.eiicios. 
d~ c i villzação • 

O Sr. Leopoldo Peres - Isto está;. 
1nteixamen.t·~ provado pela. obse!V2.ç.ã~ 

· dos fatos e a experiência cientif:c~. 
o Sr. PereiTa. úa. Silva - os civili

zados têm demonstrado ser mais bár
b~:cs óo · ql.l~ os inclios. 

o Sr.~s.Y.r..estcs - o no-ore ora-
do: t.alllbém concõtda' em que . 9. c:t~--
Ci\:~S'! !';ligios9. não tem servido para 
defender os :índios ? 

O SR. ALVARO MAIA - .Piro
curarei estuda;r adiante esta. questão~ 
Em. todo . ctl.S~>, est.ou de s.côrdo com 
V. Ex ... num ponto: e.. catequese re... 
ligicsa. pretendeu .e pretende salvar 
a. allpa. e, de -certo modo, principal
mente nesses primeiros séculos, aban
donou· o índi-o qua.nto à sua incorpo
ração material. va.xnos dizer assim,. à 
civilizaç-ão bra.sileir&. · 

o Sr. Carlos Prestes - Explora. o 
trabalho do fn.dio. -

. . 
O Sr. Medeiros Neto - V. Ex.• 

·concebe. a pos&bWdade de ter . a. cate
quese religiosa. i.D:rpedido a. ma.reha 
da !ntegraç§.o do índio ná. civilizaÇão 
brasileira. ? . / 

O SR. .ALV.AiRÃ) MAU. - Digo 
a.penas que . .a catequese religiosa não 
resolve totalmente o problema. por 

· :!alta. de elemeJStoe ma.tel"iais, de ver
bas mais aVU:lta-d~ pa.ra. c) seu ser~ 

· viço. 
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O Sr. Medeiros Neto - Resolve, 
porque é um dos ~iOIS· q_ue vêm 

·. contr:ibuir para essa catequese. 

~ o- SR. ALV-AiWJ :MiAJ:A. - Nã.o 
estoU: condena.ndo a. catequese reli
giosa., embora venha. . sendo subven
ciona-ti-s. pelo Gcvêrno · n~ tta.ba.
lho. Numa . Constituição estadual 

. q_eco:r::ente da . de 1934, a. do l?a.râ, 
hâ um artigo que sssegUia a. illcor
poraçã.o do índio Unica.nl'ente pela. 
cateciuese :-eligíosa.. Se a ConstitUi
ção do· Pará assegura. isto, é pC>rque 
natun.lmente o Estado lhe propor
ci()ll:;-Va. e propo:ciona. todos os ele
ín~~tos :ns.tetigjs de que necessita. 

O Sr. Meàeiros ·Neto - No .àma
ZOh2.s; existem g!a,ndes e relevantes 
ob!-a.s :religiosas no sentido de e<1ucar 
e aiilP2l'ar os inc:llos, truto, portanto, 
àess~ subvenção. 

O Sr. · Leopoldo Peres - v. Ex.& 
reeonh.ece, ce.."'iamente, e já o tem pro
clamad.o nos seus trs.balhos, o gl'.ande 
valor da. catequ-ese religiosa. p!l.t'a. a 
ineonx>raçã.o dos indios à cl.viliZa.çã.o 

· br<1.Sileira. 

O SR. ALVARO MAIA~ - ~ 
nhe;o o valor da. catequese religiosa.. 
As:segttto, apenas, que ela., por ele
mentos ·materiais ou por outras ca.u
~. Ii~o comp!e~_a . essa incorporação 

' do !ndio à civilização; porque o .indio 
· .precisa s-er .1neorporaclo por eleznentos 

materlats, preclsa ser Zoca.liza:cto e 
dmtribuido em núcleos e entre as 
massas tr.a.ba.lll1.sta.s bre.slleiras. 

O Sr. Pereira da Silva. - V. Ex.~ 
tein razão nesse l'a.ciocinio. 
. O Sr. Leopoldo Peres - A ação 
das missões r~l!gtosas deve ser am
para.àa pel~ l'ocieres pllb1icos. 

o Sr. ·Medeiros Neto - o General 
·Pedro Cavalcanti a.!irmou, não !a.z 
mllito tempo, qUe a.. obra. reallza.da. 
~ rellgiosOE; ezn Mato Grosso· qua
se ttam;cende as suas poss101!idad-es 
econôm1c~. Entretanto c Governo 
não davn. dinheiro para. que coD:tple
t~e!Il e. obra de integração do· úi<lio 
na comtmlcia-de econômica e ·soc!a.l 
do Brasil. 

· ·O ~. ALVARO MAIA - S~nho
. ~ Constituintes, . 3S conseqU~cias 

<!essas demarcações, determinando 
lutas entre invasores de ~rras e sel
vicolas, são resolvidas Pela Justlça 
comum, E também um êtro que 
precisa. .ser con'ig:fdo, .Por<zue a Justiça. 
comum não tem solu~io!lado os cri
mes, prat!cad<>s através de séculos 
dos civilizados contra. ·os índios e en~ 
tre os próprios ín<:l1os • 

Em certps países, como os Est-ados 
Uruàos, ~xico e Boltvia., já. se es
tabeleceu uma e®écte de just~c;.s. 
semi-rural, que possa C<Jmpr~der a. 
situação d-o índio e resolver a sua. 
situação a. êsse respeito. 

.O Sr. Meàciros Net9 - Oúv1, há. 
pouco tempo, um sa.cerdote sa.lesia.no 
aiirmar q_ue V. Ex.ll, como interven
tor no Aniazcnas, prest~ra. relevan
tis:sim.os serviÇOs . à causa <ia cat;.eque
se religiosa, dando · amparo rião só 
moral como material a tôda.s as sua.s 
inicia.tiva.s. 
· O SR. ~V A:J?..O ~.uuA - Agrade
ço o aparte- de v. Ex.~~. a l'espelto dos 
~obres cateüuistas salesUulos. 

O S-r. Scveriano Nunes - O nobre 
Re~resentantc Medeiros Neto disse a 
verdade a respeito da obra sa.lesia
rul. no Amazôn3S. 

O Sr. Carios Prestes - Muita. ex
periência contes~ a Palavra do Uus
tre ap~ante. Atravessei Mato Gros
so, na reeião do Sangradouro e ou
tras, onde vi indios escra:nsados àS 
missões religiosas. 

O Sr. ll1et1.eiros Neto - 1t. Ex.a. a!1r
ma isso documentadal:nente? 

O Sr; Carlos Prestes - Vj. 
O Sr. Medeiros Neto - Pois ta.ui

to me admiro. 
O Sr. Carlos Prest~ - Vi os ín

dios escrs.vtsdos l)elos seus ca.teQ.ui
.Mdores; 

o ST. Leopôldo Peres - Quanto 
ao Estado .do AmaZOnas, posso a.fl:-
mar - e o orador bem o sabe e o 
tem proclsmaclo - que as miSSõeS 
relgtiosa.s, longe de secra visarem os 
indios, s6. tem prestado- sreviços á. 
sus civilização e, de um modo geral, · 
à civilização brs.sileira. -

O Sr. Carlos Pr~tcs - ~ Uin equi
voco de V. Ex.a. 
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o Sr. LeopOldo Peres - E' a ver
dad:e. Não deponho quz.nto a Mato 
~. mas s6bre o meu Estado, o 
Amazonas. 

o Sr. CCU'los Prestes - Passei, re
pltó, pela.. Colônia de Sangradouro e 
diversas outras de Mato Grosso, em 
poder ctos saiesianos, e posso dar tes
temunb.o de que os 1nàlos são verda
.deiros escravos. Os Boróros em · pou
cos ancs, Pa.ssa.raJn, de 4:ooo a ape
.rias 40(), sob a exploração dos sale
S&all~. 

o sr. LoepCZt:lo Peres - Rea
firmo que, no mteror elo Ame-zOnas, 
quase tudo o que-se tem !eito no sen
tido de civilização se deve às mis
sões 5:\lesfanas. · 

<Trocem-se 011.1Jr0s aparte.s. o 
Sr. Prufden.te pede atenção> • 

o Sr. Pereira. da Sil1X:t ·- Em com
plemento ao aparte de V. Ex.~. devo 
esclar~er que a pa.df!ca.ção dos bra
vos Pa.rintintf.ns do Madeira foi obra 
exclusi~a. do Serviço da Proteção aos 
lndlos, com a cola.bora.ção eticiêntis
sima. elos. nordestinos e · do sa.udO:SO 
êtnologo austriaco Curt Ninuendagll. 

o Sr ~ . Leopol:!o Peres - Não 
desconheço, também, a obra. do Ser
Viço de Proteção aos lndios na Ama
%6nia, agora mesmo ali confiada. à. ope-

. · rosldade de um brilhante sociológo e 
homem público, como é o Dr. Alberto 
Pizarro Jacob1na. 

O SR. ALV _1\RQ MAIA - Sr. Pre
sidente, ó Cód!so Civil de 1917, ·ar
tigo 6.0 , l)al'ágra.fo único, considera· os 
selVicolas relativamente incapazes, su
jeitando-os ao regime estabelecido 
nas Ie1s e a re~entos e5JÃ."'C1ais 

· para. serem julgádos. à medida que se 
· forem a.d::.ptando à. comunhão do pais. 

Quanto · ao ju!gamento dos selvico-
1as por essas le!s e regulamentos es-· 
pecfa.fs, ténho aqw· uma representa
. çâo d1r1gida pelo Sr. General cã.ndl
·do Rondon à. presidência· da Repú
blica, a ::respeito dos ebsma.®s m-
d1os Cra.Os. . 

o relatório é concébld~ nos segum- . 
tes têrmoS: 

.. Sr. Presldente - Aqui viemos 
re•uniciós, em plena consc.iêncla. do 
nosso inlludivel dever !unc1onal. 
os sete membros do Conselho Na
cional de Prote~ aos tndios; ante 
V. EJt.• pa.m apelar ao seu vi
brante sentimento de nacions.
lidade em de:fesa. do indi.o, dêSSe 
resto da nativa raça brazilis.na. 
- o último abencerra.ge dessas 
t r i b u s amerindias e.ncontra.<!as 
nesta. te...'"'Ta de Santa Cruz pelos 
portugueses, seus conquistadores. 
Sr. Presildente. o Car.lselho, em 
sessão plenária· tomou essa. reso
lução em virtUde .dos constantes 
atentados praticados contra oa 
1ndfos nos sertões em que se re
fugiaram p.a.rà · esca-par da escra.vi
<ião a que os sUbmeti'ãm-a c'Upidez 
dos conqUistadores. D entre · OS 
bárbaros atentse.os contelllporà-
:neos ressalta., de modo revoltante. 
· a. · chacina d.os indios caôs, lla.bi
ta.ntes das margens do rio Manuel · 
.Alves Pequeno·, do Tocantins, pra. ... 
tica.da. pelos fazendeiros daquela 
região~a-~e apoderar das terras 
daquêles e.sclll"l"&ça;dos. brasilindios._._ 
E como. estamos con.venddos que & 

defesa. da. sua. vida e das suas 
terras não se fará nunca, como 
a.té hoje não se conseguiu.. pela 
polícia, autoridald.es e juizes esta
duais, e muito menos pelas dos 
mun1cipios, vimos à sua presença, 
Sr. Presidente. solicitar uma pro
vi·dência. radical que ponha. 9ara .. 
deiro a essas per!icüas .serta.lléj&S. 
Sr.. Presidente, com.o o Serviço de 
Proteção aos Indios é de jllrisdt· 
çã.o federal, justo seria que as pro
vidência.s .tendentes a evitar os 
crimes de que são vítima.s os pro
tegi<ios do G<>vêmo Federal, f6s
·sem por êste tomadas, · e não sub
metidas à. jurisdição .dos Go'Vern03 
.estadua.isr como 5Óe acon~~. -A 
eonseqüêÍJ.cia. da. praxe em Vigcr é 
a. que sempre observamos. Nunca 
foi punido judicialmente <l> um . 

' só criminoso que. tentasse contra a 
proprieda.de do fndio e desrespei
tasse á. sua. !amflia, um s6 ~ .. 
.sJmo dOs selvicola.s, dos muitos que 
constantemente a i%ldign1lçio ·po. 
pula.r pública denuncls. em \'âCI N 



-219-

autoridades municipais e mesmo cional, - ;_,xem:plo, será excusado,. 
aos chefes de Policia dos Estados. Sr. Presidente, m?.nter cci:::::.o ór-
(1} A peD& é 11IDA defesa social. gão coordenador e consultivo dc.> 

. Pois bem, Sr. Presidente, Vossa S. P. I. · Conselho Nacionsj de 
· Ezloolência. criou o Conselho Na- Proteçãc :.:; índios. Na expressão 

eional de Prot~ção aos tndios para <io Sr. '1.7l·~~-P:-esidente déste Con-
- consolidar a ação de proteção e selho, Dr. Roquete Pinto, seria a. 
.edUcação dâstes, outorga.d.as ao mesma : ~!.sa que pretender trs.ns-
Serviço RepUblicano de Proteção por.ta.-r á.~ em cesto de palha, ou. 
aos ínàios, e escolheu-nos . para. em peneira. V. Ex. a para de!ende:-
executa.r a sua. bendita delibera· a sociec1ade criou a lei que ordena 
çã.o. Nós. a t_emos observado e a Policia Federal ir buscar onde 
cumprido com resoluta dedicação quer que se den'Ullcie um comu-
e firmt!Za., dentro do nosso estrito nista, ou um agiota, explorador da . 
dever. Sentunos, porém, ser de.- economia do povo, para ser JU!;a-
balde o nosso propósito patriótico, do pelo ·~bunal de Segurança. 
quando vemos menosprezado pela. Nacional. JUlgamos Aonvcniente 

. Justiça. estadual o &pêlo desespe- essa providência em· defesa da so-
rado ·do S. P. I. sempre que a ela cieda-de ~do pevo. E acham~ que 
recorre para. desa..trontar o direito a causa n~"ional do fndio reclama 
que o indio tem de viver, e de providên.c·::~ semelhante, ... ,mo se-
viver em sua. própria. terra, onde gnranc;a. fundamental à civilização-
nasceu e habitam imemorta.!m.~nte dos bra.sil.indios, tal como concebeu 
os seus avós e ancestrais. Como · o nosso venerável e eminente -pa-
proteger -sem a. fôrça da lei fe- .triarca; o que serta para nós, se-
dera.l?E como educar, civilizar, V. Ex.a. se dignasse ouVit ·a nossa. 

·quando o índio nã.o te:n o ·:türeito súpliCa, mais um estimulo par~ 
de viver, enquanto que o d.e matá- que nos empenhemos na patri6-
2o é sancionado pelos juízes do tica. e humanitária tare1a. de in---
sertão?! Por essas razões tôdas, corporação do indio à nossa . so-
Sr. Presidente, é que reeorremos, cieda.de. Cumpre-nos, neste mo-
Últegrados em nossa. consciência menta, evocar com a. devida cc..; 
de delegados de Vossa. Excelência ragem cívica, os pensamentos de 
para. apoiar a. proteção aos indios. brasilidade de José Boni!á.c1o, em.i-
do Bra.sil, à sua alta autoridade tidos em 1823 à. Assembléia Cons-
de Chefe ·ds. Nação, rogando a e.-t- titUinte e Legislativa do Império:. 
pedição de um decreto-lei que • -· .:. "Comecemos pois, desde já, esta 
ponha s.o a.brigC\ dos perseguidores- grande obra, pela expressão dos 
.e opressores dos i;nclios, a sua vida nossos crimes e pecados velhos''.-
e propriedade, para que o S.P.I. Vem. a. pêlo recordar a Vossa. Ex-· · 
possa de fato cumprir r igo:-oss- celência. o preâmbulo da memo-
mente a. letra do seu regimento rável oração com que o Servi~ 
sem o escárneo dos fazendeiros do de Proteção aos tncüos, pela. voz 
sertão, dos seringueiros, dos cas..: do Inspetor d() Ama.z<>nas e Acre, 

· tanheiros, garimpeiros e quejan- insta.lou em 1911 o Serviço de Prc-
dos a.ventlll"eiros que inf~tam as teção aos :tncllos, criado pelo De~ 
terras habitadAs ·Por indios, em ereto n.0 S.072, de 20 de junho de-
busca de supost&s riqu~ na- 1910, na cidade de Manaus, n.o-
turais, muit&s vêzes até, a pre- salão nobre cio Pa.ço dà Inten-
têxto de descobertas cientificas dêncla e Municipalidade: "A voz 
pelo progresso- do Brasil .e mesmo estrangulada de dooe gerações 
de civillzaç&o (à bala). ·Sem que de mártires brada contra nós atra-
V. h~ resolva ordenar que o vés de quatrocentos anas de ex-
Crime praticado contra o índio em t.ermfnio! "Voz de in!ortúnio e 
seu. iuzmtat seja julgado . por um desespêro, ela vem das selvas des-
'l'l::lhunal Pec:l~ na Capital d& conhecidas, vem dos descampados- -
.RepdbUca . pe!o de Segurança Na- longínquos. das brenhas miste. 
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nosas dos nossos sertões, e fala 
.com uma trompa. a.poca.liptica do 
sac:-ifício de alguns milhões de íD.
. dios, que em vez de têrmos cha
ma.do e.o convivia c.a civilização 
imc.lamos bà.rbaramente aós ãi
·.tames da nossa. ganância, da nessa. 
.!er-l:za. e :üé - fõrça. é dizê-!o -
-<in nossa cobardia. uvoz de mal
. diç~o e de praga, ela penetra a 
nossa consciência. e, sob a forma 
v!per'.na do remorso, recorda-nos 
. os processos tenebrosos que em
pregamos na conquista da Costa 
pelo colono desalmado e na de 
_gi"ande parte do interior pelo exe
crável bandeirante. ~ a vez sa

_gra.da e tempestuosa da vítima. 
"São clamores de mães, cujos fi

lhes ceifou na infância a crueldade 
mor.struosa; recriminações de es
põsas que vrram os maridos fortes 

·tombs.r .fuimina.dos pela bala do 
aventureiro; imprecações, queixas 
. .e suplicas de velhos, de mulheres 
e crianças truci<ii:ldos inutilmente 
pelo crime de defe!:..derem a terra. 
sua e de seus avós. mes nos ti
nham r~ebido de coração aberto. 

..... Hospedaram-nos com a ingên~ta 
franqueza da sua inocén:cla.; guia
. ram os nossos pàssos pelos de.: 
·sertos intransitáveis; entregaram
nos a sua riqueza; corrigiram a 
nossa inexperiência; ensi.nara.m
.nos a defender a vida na luta com 
os · rigores da natureza agreste; 

.ajudaram-nos a repelir o ini!nigo 
-quando de sul a. norte pairava sô
bre · o litoral a águia bi!orme da 
·usurpação; e, ·quando alta noite à 
.somb:a da taba solitária descan-

. savam ·confiantes, nós os ataca
. mos para roubar mulheres, para 
.escravizá-lcs, para ·aniquilá-los. 
":E:les resistiram; nós os intriga
mos com ·cs outros para enfraque
-cê-los. :Resistiram ainda; nós os 
!amos surpreender em vutro ponto. 
l::les rccuan>.m diante da superio-. 
. rid.s.de da f&'ça e se embrenh2.ram 
· .pel2.s florestas remotas; . nós os 

procuramos ai mesmo e, ainda 
·pelo processo da investida traiço
eira., destruímos impuneme!lte o 
último.· refúgio . dos desgraçados! 

:Nesse hediondo quadro de deso-

!ação e de morte llào sa.belllos o 
que mais deva ililtlreSSionar ~ a.l.IXl.a 
do patriota; se a resistência épica 
dos miseros habita~tes das selvas • 
entregues aos seUs iltsignificantes 
recu.-sos, redUZidos aos maiS ele
mentares m-eios cie defesa, diVi
cbd.os, ludibri.adD~s, desProtegidos, 
se !;':. ignóbil con.StãllCia na perse
guição, apesar cia fraqueza da Vl.
tima e, portanto. c;i.a cobardia Cio 
feito. "Esta é por\rentura a IXl~la 
ma.Ls deprimente do nosso pa.s .. 
s~o. Com poucas o.utras injus
tiças anuvia lugubre.tn.ente a. rela
tiva limpidez da h,ptória pát!'ia. e, 
por cúmulo de· in!el!cidade, ass1n1 
do índio como nessa. no-la t:ra.ns .. 
mitiú a ealúnia, trfl.llstOI'lllando-a. 
em herança. crud~liSsinla de pre
conceitos de.scal:si<ioS"'u-cre··-eulposa. 
inà.iferença. c o~ o outrora ao 
poeta dos escra\>Q5, íllfluenciado 
pelas crenças católiC~,. foi pe~Ini
tido imprecar à Cti"Íll.da.de diante 
do trágico clilaceral:tlen.to da ..tUtica, 
ao amigo do aCO~í~etle brasileiro, 
!ôra. licito, hoje colD.(} onteill, in
t:;regax:_aos quatto \"entos: Onde 
se esconde-ã-pieda,õe?. On.de Pai.ta. 
2. clemência., se o éCO sugestivo de 
tanta · desgraça Il.ãO encontra no 
seio dos opressores Utn mo\rimento 
·de simpat:.a, uma pala:vra. de de
fesa, um gesto de Illisericórd1a!.,. 
Sr. Presidente, é o QU.e está acon
tecendo ou acontecel'á em. Goiás 
com o julgamento dos assassinas 
~os craõs pelo .J~do dv ~wu .. 
cipio de Pedro .A!cnso~ Para e\"itar 
o júri-suspeito d.êSSe Munic1pio, 
apelamos para o esPitito de eqUi
dade <io res;lectiYo jUiz, no sent:d.o 
de ser o julgamento dos cri.nlillos06 
efetW!.<io pelo Tribt.tllal da capital 
do Estado. Q~ll.dO esPerávamos 
o resultado da aÇão Cio JUizO su
perior do Estado, eis que nos 
consta ter sido decl.nta.do n3.o ser 
possível a exceção requerida.. de
vendo a. decisão se:- daõ3. de a.Cõrd.o 
com as p:-axes da j~-isdição co
mum; isto é, pela jÚti judicial Cio 
muni.c1p~o em qüe oeotteu o cri.me. 
Sabemos, Sr. Presidell.te, de ante
mão, qual será. o l'eSluUdv do Jú..~ 
de Pedro Afonso, a%lde juradOS s~o 
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crituras dependentes dos magnatas 
fazerideiros das localidades do mu
mcipio. A integtidade da justiça. 
em defesa d.o indio ·só serã. uma 
realidade se V. Ex. a concordar 
co:n o patriótico alvitre do· Con
selho Nacional de Proteção aos 
tnctios . .,Pas mãos .de V. F.Jt."' de
positamos a impetração que faze- · 
mos pela. salvação da causa. que 
v. Ex. a prestigla. pessoalmente, 
Sr. Presidente. Pelo in-di o, que 
simboliza. a gênese da nossa na
cionalidade. Pelo Brasil, que é a 
esSênc!a dessa naclonallda.de. -
Cândido M. S. Rondon.n 

o Sr. Pereira da Silva - Concor
do plenamente com os têrmos dêsse 
memorial. o processo e julgamento 
dos crimes perpretados contra os in-· 
dlos não deverão ficar afetos à. Jus
tiça ordin~.ris.. porque, quas1 sempre, 
perde o fndio. A respeito posso c1ta.r 
um fato horroroso, ocorrido no Rio 
Arlpua.nã.. Um seringalista peruano, 
chefiando um bando de cancheiros na 
Cachoeira. dos Dardanelos - territó
rio brasileiro - mvadiu as terras dos 
1n&os, masSacrando homens, mulhe
res e crisnças. A Inspetoria do Ser
viço de Proteção em Manaus, apre
sentando tes--vemun..'la.s do fato, . p~ti 
a abertUra. do necessário inquérito. 
Mas êste • não teve andamento, pela 
interferência. de politicos poderosos. 
E os criminosos ficaram impunes. 

O Sr. Dolor de Andrade - Posso 
aftrma.r ao nobre orador que a ba.n
ca.da de IV'..ato Gros..c.o dá inteiro 

· apoio à obra do .grande General 
Cândido Rontion. 

O SR . . ALVARO M!UA - Agra
deço · a. honrosa contribUição do no-
bre Deputado. · · -

O Sr. Hugo Carneiro ..:_ Depo:iho, 
pelo Acre, meu testemunho so glo
rioso General Rondon. 

O Sr. Campos Vergal - Permita 
o orador um aparte. 

O SR. ALVARO MAIA - Pois não, 
com prazer. 

o Sr. campos Vergal - Compe+..e 
exclusivamente ao Estado a integra
ção <1o mdio ao meio soclal. Se nio 
ae acba habWta.do para. essa. tarefa. 

que não o procure. O Estado não 
precisa nem deve apoinr·-se em ne
nhuma profissão religiosa para tal 
fim. 

O SR. ALV .A:RO MAIA - Sr. Pre
sidente, o amparo aos métios, atravé• 
de todos êsses anos, tem o!ledecido 
s. três diretrizes: a catequese reli
giosa, cs serviços federais e a. inicia
tiva particular. 

Os serviçOs federais começaram 
propriamente depois da República, 
e:n. 1890: é um capittüo da história. 
republicana. · 

Os índios, aos milllares, abandona
ram, em migrações, o litoral e fo
ram reunir-se nas florestas, nas 
fronteiras afastadas. E foi nessa 
época que um punhado de oficiaiS 
do Exército, dirigidos pelo Coronel 
Cândido Rondon, partiu de Goi,á.s, . 
em direção ao Amazonas, abrlndo 
uma grande estrada. . de ligação entre 
as bacias . do Pl-ata e Anapiaru à 
Amazônica. 

Esse serviço :não dispõe de verbas 
suficlentés para realizar todo seu tra
bs.lho, tn.a.S, ainda · ãssi.m, tem distri
buído pelo território nacional deze
nas de postos que amparam milha
res de selvicolaS. 

A quanto vão, entretanto, êsses mi
lhares, Srs. Constituintes? 

Temos, na Brasil, de acõrdo com. 
o último · recenseamento e a estima
tiva. cio Serviço de Proteção aos tn
d!os, mais ou menos um milhão de 
ameríndios. E ·amparados pelos ser
''iços federais, pela catequese reU- . 
gtosa e pelos particwai"es. s:penas 50 
mU índios! Quel· dizer - mais de 
900 mil brasileiros selvagens e semi
selvagens estão em abandono. 

E qW!.Ildo !3.la:mos e cogitamos ele 
correntes imigratórias, não devemos 
conservar êsses milhares de brasilei
ros em semi-a.ba.ndono, mas tudo fa
zer para GUC . sejam incorporados à 
nossa. civilização. <Pa.lma:s.) 

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex.• 
condena o problema imigratório? 

O SR. ALVARO MAIA - Não faria 
a irrisão de condenar êsse problema.. 
Sustento que também devemos olhar 
para essa grande massa de bra.sileirOiõ~ 
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· l'dega.da. à zn!.sérla há quatrocentos 
anos. 

o Sr. Aureliano .Le:tte - Devemos 
encarar os problemas simu!tânea

·xnente. 

O SR. ALVARO MAIA- De a.côrdo. 
O ·sr. H7l!lo Carneiro - Simultã.nea.

.mente, mas com a pri.mazia para ~ 
brasileiros. 

· O SR. ALVARO MAIA - A cate
quese religiosa, que vem desde o des
eobrimento; pt'Oduziu os maiores fru
ws. no perlodo colonial. Atualmente, 
porém, sejant quais forem as causas, 
não d.tinge o objetivo completo ·que 
era de se esperar. 

O .Sr. Aureliano Leite - V. Ex. :l está 
.sendo muito justo, reconhecendo que 
J2& prlmeira parte da vida bra.sUeira, 
se deveu à catequese religiosa essa 

- proteção ao indio. Não se esqueça 
V • . Ex.~a. que foi a Compa.nbia de Jesus 
s grande empreen<Iedora dêsse ser
Yiço. 

O SR. ALVAB.O MAIA - No pe
r riodo eolonial, con1onne já l'e00llhec1. 

O Sr. Aureliano Leite - ~ de todos 
· nós conhecida. a. frase do insigne ·mes
tre, Caplstrano de Abreu: "Para co
l1hecer-se a. História do Brasil é pre
ciso conhecer a. históriã. da Compa.
Dhia je Jesus." 

O SR. AI...VARO MAIA - Respon
dendo a.o aparte de V. Ex.•. tenho a 
dizer que a nossa geração tem uma. 
Çande · dívida:' ·foi realiZada. a Uber
u.ção do negro, mas ainda. nd.o est9. 
inteiramente realizada a do índio. -

O Sr. Medeiros Neto- Não afirmei 
que essa 11be.rta.ção ests.Vli. eompl~ta
cla, mas, sim, que as missões rel1gio
S8S se têm batido, denodadamente, por 
essa causa. 

O SR. PRESIDENTE - · Aten~ão . 
Lembro ao nobre orador que lhe res
um apenas 3 minutos. 

O SR. ALVARO MAIA - Tenho 
muitas considentções a aduzir, porém, 
you concluir, Sr. Presidente. 

A catequese rellglosa !oi mod.i!icad.a 
em 1845, quando uma lei determinou. 
ua.tamente, a sua fiscalização, ou, par· 
~utra, a nomeação de autorida.des fe-

derais para. o nuclea.mento dos sel
vagens. visando completar o traballlO 
falho dos religiosos. 

O Sr. Medeiros Neto - Confiriilo · 
que seja. incompleto o trabalho, mM 
por falta de assistência econômica do 
Govêrno. 

O SR. ALVARO MAIA - Ainda bá 
poucos anos, o Papa cllrigiu - Vossa 
Excelência não ignora -uma proposta 
ao Govêmo brasileiro, da qual cons
tava o seguinte período: 

"incorporação à. . nacionalidade 
de territórios e popUlações si~
uos nas zons.s fronteiriça.s por 
lni.ssões religiosas estrangeiras". 

Esta. proposta, . ~ndada pelo Go-
_vêrn"" ao Serviço dê'"Proteçã.o a.o tndio, 
teve uma. outra., que não posso ler, 
por angústia do tempo, dada pelo 
General Cândido Rondo:n, que a. sin
tetiSou na seguinte !rase: "Será tão 
absurda de conceber, quanto itnposs!
vel de co!llpreender." 

O Sr. Medeiros Neto - ~ que' Sua 
Excelência tinha ·um ponto de 'Vista 
que v~-EX.··:bem· conhece. . 
·o SR. ALVARO MAIA- Sl'. Pre

sidP-nte, o índio foi um grande auxills.r 
da penetração da. hintel'lâ.ndia. nos pe
ríodos coloniais: todos os historiado
res e sociólogos o reconhecem. 

Cassis.no Ricardo, em seu tratado "0 
índio e o Ba.ndeirismo", prova. que 
sem o índio nada. se teria. !eito no 
periodo colonial e até no Império. 

Hoje, Sr. Presidente, passo a. cits.r 
fato& concretos. Sabemos que, nos Es
tados Unidos, durante a Grande 
Guerra, os indios norte-americs.nos 
oontr.lbuiram com dais milbões de dó
lares, tirados às sua.s economias, pa.rs. 
combater o nazismo e o fascismo. No 
Mé:dco, ocorre1.1 a mesma coisa. No 
Brasil, qll2.ndo se !êz o apêlo ps.ra a. 
produção ele matéria collSiderada. es
tratégica., no extremo norte, tivemos 
a resposta. nos mdi~s semi-civiliza
dos, que !oram levar os seriDgs.llstas 
através de caminhos desconhecidas; 
í<>ram os pilotos daquelas regiões · eiS
fronteira: distribu.iram.-se pelos serin
gais, para produzir borracha. e, mais, 
atendendo a um apelo c1a Comissão 
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de Proteção aos tndios, dirigida pelo 
Dr. Alberto Jacobina., netregara.m-~e 
à produção da juta. · 

A incorporação do índio, sob aspec
tos democráticos ao Brasil~ é a re
denção, a reparação e a recuperação 
dêsse tempo. Justa se zn.e a.figuia a ln
c:lusáo dêsse ãnigo na Carta Magna 
c~ubstanciamento de ~erdade!ra. de
m<>eracia, pela qual nos batemos e que 
~dos nós queremos, po!'QUe não é pos
!fvel falar em democrscia. quando há . 
nas selvas um milhão de brasil~i:os 
que precisam ser defendidos e incor
porados verdadeiramente à naciona
lidade. <Muito bem; muito bem. Pal-
11l4S. o orai!.or é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o . senhor Gregor.io Bezerra. 

o SR·. GRÊGOR.IO BEZERRA (•) 
- Sr. Presidente, Srs. Constitluntes, 
6Il. nome da bancada. do Partido Co
:m.unista, também venho trazer nossa 
~labO~ aos trabalhos da. nova. 
Carta. Constitucional. 

Muito se· tem falado, nesta Casa, 
~ democracia e pa-triotismo. Real
xnente são pa.Ia.vras que nos enchem 
ee sat!s!açáo e, mesmo, de orgulho. 
Mas é necessárlo que ela seja. exten
tiva em seus benef!ei.os, ~ todos os bra
tsileh'os. <M'Uito bem.) 

Em nossa Pátria., infelizmente, a.ir.-
. da não é pra.ticada. a verdadeira demo
éracia., isso porque. Sr. Presideute~ 
existem cêrca. de 30 milhões de bons 
patriotas que não sabem, siquer. 'o 
significado d.essa. palavrà. E• que êles 
estão tolhidos, impossibllitadoo -.ie 
concorrer para o engrandeciment-o da. 
Pátria. 

Quero referir-me: Srs. Constituintes, 
aos analfabetos, a.os trabalha.dores de 
eftos, aos . seringueire5, àqueles (lUe 

mourejam DDS eastà.nha.fs do Anlazo
:nas e .do Pa.rá; aos vaqueíroe do .Nor
deste e do Norte, a.os vaqueiros dos 
pampas, aos tra.ba.lhadores dos cnge
mos e das usinas, s.os caatingueiros 
~ em smtese a. tôda essa. massa. :ta .. 
bor1osa que, em verdade, concorte 
pa.n a gra;odeza e rlq~ do Pais, e 
que, f?r. Presidente, Dão gotr.a do di· 

C•> NAO_ ~oi revisto pelo orador. 

reito de votar, de eleger aquêles aue 
acreditem capazes àe defender seU3 
legftilnos interesses, na Câmara d03 
Deputados, no Senado Federal, nas As
sembléias · estaduais e nos Conselb(JS 
Munícipa!s. 

Sr. ?residente, em nome da ban~ada. 
comunista e, estou certo, exprimin<lo 
o sentimento de 30 milhões de patrí
cios, venho pleitear a. inclusão do C!
rei't<l de voto para os analfabetos, no 
texto da. Carta. que estamos elabo
rando. 

o Sr. Osvaldo Lima - Estou !ntei
ra.mente de a.côrdo com V. Ex.• Sem- -· 
pre entendi que o analfabeto devia. 
votaT. Nã.o se comJ)reende que, sendo 
êle obrigado a. pa.ga.r impostos e ~· tra.
balha.T mais que t.odo o mun':!o no 
Brasil, não tenha o direito de esco;.. 
lher seus representantes. 

O SR.. GREGORIO BEZERRA - O 
a. parte de V. Ex.• vem reforçar meus 
a-rgumentos. !$, justamente, t.ocs.r 
nesse ponto: o direito do cidadão a.nal
ia.beto, daquele que, de fato, é f) ~ons
trutor de tôda a. grandeza de nossa. 
Pátria., porque mballha. nos ma.1s va
riados setores ... 

O Sr. Clrmpc,s Ve>rgal .- Gos 
tarla de sabet se o analfabeto, no 

· easo de necessidaiCle da. ·Pátria., é ou 
não, chamado ptt.'""B. acudi-la.. ~àe 
que êle tem essas obrigações milita· 
res, é justo, ta.mbém, que coopere nD-
edi!ieação de seu Pais. · 

O SR. GREGORIO BEZERRA - E' 
mais um argumento que me ve..'"ll en.~ 
coraja.r na defesa. dêsse dirêito de
nossos irmãos. Ss.bemos que êles Pas· 
sam tome. mas sempre que a Pátria. 
r(!Corre aos seus serviÇOS, f!X!ge o .sa
eriffcio da. própria. vida. não hesitam 
em Vir para os quartéis, Dá<> só rece · 
ber instrução militar, mas clvi!.iz-31!"-se, 
porque na caserna também se !.:>nna. 
o caráter e se educa. 

Por isso, Srs. Constituintes, é justo 
que todos olhemos com profundo res
peito e a.tençB.o para. êsses irmãos, a 
fim de podermos ter uma Pátria. sa
dia. e forte. no sentido da. verdadeira 
democracla. Nem se diga que, por não 
lhes ter sido concedido até agora o 
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direito de voto. não lhes seja. dado 
neste.momento. Seria. um avanço; no 
instante em que tudo se desenvolve, -
a · ciência, a cultura, a medicina, a. 
eletricidade, a mecânica. - devemos 
também prog;redir, e wna. forma. de 
progresso é amparar êsses 1t'mãos, 
dando-lhes wn pouco de CUrei~ 
porque. na realidade, até hoje, . so 
têm ti&>· deveres. 

;:, Sr. Ca.mpos Vergel - Convém 
lembrar, igualmente, que, se são ana.l
!a.betos, a culpa não é dêles, 1l1a.S dos 
poderes públicos que não os alfabe-
tiZam. . . 
- O SR. GREGORIO BEZERRA - · 
lt uma verdade, e o aparte de V. & ... 
vem· e!n meu a.uxfllo. Se os homellS, 
que são s.ruillabetos, não por cwpa 
próprta, coiXlo V . . EX.a. acaba. de dizer, 
têm todos os deveres, é justo se lhes 
conceda. o direito de voto. Creio que 
isto nã.o desmerecer& a. .Assemblê1a 

· Constituinte, a.bl.indo essa brecha que 
vem, de fato melhorar as candic;ões 
de milhões de bl"aSlleJros. Trabs.Jham, 
produzem, constituetn fainma. têm 
!llbos. Chamados êstes a 'd~ender 
·a Pát:rla:, amanhã ou depois, talvez se 

· . eduquem na. medida -das suas possi-
. bWdades, e, em face dos pats, dei-
. D-los-ão em · 1nfertondade, porque, 
nas épocas de eleições êsses não po- . 
derão votar.-

·Jt o momento de se .reparar es.::>a 
g:ra.ve ~ustiça. 

/ 

. O Sr. Mei!eiros Neto - Que é que 
. V. Ex. a concebe de tnelhor? Que tra.

balllarmos no sentido de ministrar es
colas para. a altabetiza.ção de adultos, 
ou que lhes deJnos o direito de voto? 

O SR. GREGOR!O BEZER.R.A -
Isto não quer dizer que não se orga
nizem escolas par tôda a. Parte. 

O Sr. Medeiros Neto- v. l::x.• está 
comigo, neste pOnto, em tôda a. linha.. 

O SR. GREGORlO BEZERRA -
&qua.nto essas escolas n§.c) fOrem 
abertas, vamos dar:-lhes o dtrelto de 
,.oto. Nem se d1ga que êsse direito 
~ beneficiar o Partido COtnun!sta. 
AbSolutamente, náo. 
- ·o Sr. Medeiros Neto - Não olho 
a czuest!o scb êsse a.Specto. Cada um, 

com !ru9. consciêncis., pode escolher 
êste ou aquele pa.rt!.do. 

· O SR. GRÉGO:EUO BEZERRA
Entendemos que o cidadão, que vota, 
beneficiará, n.ã.o sõmente os partid~ 
politicos, mas a l?á.tria, porque. de 
fato, dai por dla.nte, teremos um go
vêrno eleito pela llla!om do povo, e 
nã.o um govêmo eleito pêla. minoria. 

Temos no "Brasil cerca de 45 milh~ 
. de habitantes. Nas eleições de 2 de 

dezembro pró:dmo passado, ~pa
receram apenas 6 nülhões, o que Signi.-. __ 
fica que êste govêrno não é da ma.io-
rl.9. da. m:.ção, não é democráta, ~o 
é popular, porque democrata é o go~ 
vêrno eleito pela. maioria. absoluta. 

O Sr. Medeiros Neto- V~ Ex ... está 
engansdo. Olhando o aspecto da maio- . 

-ria., o n'lllnero dos que ainda são anal
fabetOs não daria-,. -® forma alguma, 
essa maiorla.. .. 

I o SR. GREGORIO BEZERRA -
v. :J:!x. a sabe que existem 70 por cento 
de analfabetos. 

O Sr. Med.eirOt; N~- Nã.o, porém. 
em idade de vow. 

O SR. GREGOlUO BEZERRA -
VaJUos supor que ês~ · 70 por ·centQ 
não possam vot-a-r, mas 'lUe. 30 ou 40 
por cento dêli!:S votem. Isto consti .. . 
tuirá, de !ato, wna grande maioria 
nas eleições. 

o Sr. Meàeiros ·Neto - As esta.m .. 
tieas dão uma. percentagem de 69 por 
cento de analfabetos. Acho muitu. 
Teremos e.pena.s 55 por cento; e, bre~ 
vem.ente, demonstra.tei que a percen .. 
tagem ainda. é cenor. 

O Sr. CarkJs Prestes- A popUls.çã;) 
do Bras.U é semelhante à da Fratiçs.. 
Poderemos ter um eleitorado de 20 
milhões. Atl!almente, êsse eleitora~o 
é de '! mllhões. Se in~lUirmos· ós anal
fabetos serão ma!s 1.3 Inilhóes de 
votos. -

o Sr. Medeiros Neto- Vossa Ex
celência precisa contar com a absten
ção do eleitorado. 

O SR. . . GREGOiu:O BEZEã.a& -
Esta. abstenção não chega a ser · de 
! núlhâo, e para provar a Vossa Elt
celêncla quanto inflUi o voto dos anal
tabetoo, Z!S P.nmça r-epublicana, ~· 
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França. das libeniades democráticas. 
na F!'ança. da. cUltura, basta dizer . cr.1e 
todo cidadão vota. Ao nascer, já é 
consi<ierw.lo alistado para · todoS · os 
efeitos. A única condição para. votar 
é que atinja aos 21 anos. Atinjindo 
a. essa idade, seja analfabeto ou le
trado, têm o direito de votar.· homens -
e Inulheres. Agora. mesmo, às umas 
comps.receram 20 · e poucos milhões de 
eleitores, que . votanm consciente
mente e concorreram ain-da mais para 
a grandeza do pleito, que há. pouco se 
'realizou cem. o plebiscito constitu
cional. 

o Sr. Aureliano Leite - Na. França 
não há ana.lfa,.betismo, ou existe num.a 
percentagem insignifiCante. ·· 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Se, num país culto, se dá o direito 
de voto ao analfabeto, como uma· ex.:. 
pressão de democracia, no BraSil, com. 
mais razão, êsse direito lhes deve ser 
outorgado. 

O Sr. Carlos Prestes- Na Argentina 
também · .se dá. êsse direito. 

O Sr. Cempos Vergal - A argu
memação . ~o orador é muito· lógica. 

O SR. GR.EGORIO' BEZEP..RA -
F.9pera.mos do sentila.e:z:to patnótJco 
de todos os Srs. Constituintes que nos 
~jUdem em pról do direito de voto 
aos · s.nalfa,.betos. 

P sr·. Medeiros Neto - Estou rés
peitando o ponto de vista de Vossa 
Excelência, ele que todos elevem votar. 
Quero . apen&.s assinalar que êles não 
constituiria.m a maioria. Poderiam 
votar, co:::no entend~em. ·escolhendo 
os seus ps.rtid.os, o que não cllminuiria 
o nosso· coll1:eito democrático, antes o 
exaltaria. 

O SR. GREGORJ.O BEZERRA
O núme.""' ele analfabetos em· nossa 

Pá.tris. constitui a :neioria absoluta da 
população. e V. Ex.•. que· é de Ala.
g6as, sabe como êles são numerosos 
em seu Estado . e em outros ~tados 
vizl..nhos. 

O Sr. Medeiros Neto ·- Trabalhei 
mUito para. extinguir o analfabetismo 
em meu Estado. 

O SR. GREGORIO BEZERRA :_ 
Sabe V. Ex. • que a maioria. ·ela po-
pulação. de seu Estado mais · de· 2 ter-

ços ele .seus habitantes são analfabetos, . 
como acontece em Pernambuco, no 
E.io Grande do Norte, no Amazonas e 
em Mato Grosso. o único Estado ela. 
Federação que apresenta um coefici
enta mais redUZido é São PaUlo. 

O· Sr. Aureliano Leite - São Paulo 
niio tem o primeiro lugar. A ordem é 
Rio Grande cio Sul, Santa Catarina e 
São Paulo. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Falo em relação ao · número de ha
bitantes. 
·. O Sr. AureZiano Leite ·.:... Nezn se 
pcderia considerar de manei:-a dife
rente. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Oncle a instrução pública, sobretudo 
primária, tem sido cuidada. com mais 
c:lrinho é nos Estados do SUl. Ainda 
assim existé maioria absoluta de anal.;. 
iabeto.s. · 

o Sr. Aureliano Leite - Com rela.
çio à capital,. sim, é São Paulo o 
maior centro al!abetizado do Brasil. · 
~Tão~ porem, o Estado de São · Paulo 
que, contado como unidade, ocupa o 
.segundo ou o terceiro ~ugar. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
v. Ex.• ?-dmlte, portanto, que ainda. 
há. um grande número de analfabetGs 

. no Estado de V. Ex. a, sobretudo no 
interior. 

O Sr. Aureliano Leite - Minas, Es
tado muito adiantado, com uma bela 
trAdição ele cultura, está, entretanto, 
em 11.0 lugar na escala da alfabetiza.- · 
ção. no Brasil. · 

b SR. GREGORIO BEZERRA -
E isso ocorre em Minas Gerais. Avalie 
v. Ex. a 'l que se passa n-os Est3d~ 
mais pobres, prinCipalmente aquêles 
acossados. periOdicamente por sêca.s 
t!'emen.ctas. 

O Sr. Aureliano Leite .....: Avalio e 
sou o primeiro a deplorar. 

O · SR. GREGORIO BEZERRA ~ 
J~to é se repare, de uma vez para 
sempre, ·a. clam~osa. iniquida.de a que 
estão submet:dos, durante tantos anos, 
nossos irmãos. 

O Sr. Aureliano Leite - Citei S,q~ • . 
·em cliscurso, o caso russc:~: na Rússia 
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. nã.o há. maiS analfabetismo, e isso foi 
conseguido em cinco anos. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Todos se concentraram, na União So

, · Viética, patrioticam-ente, para comba
ter o analfabetismo. 

Pois bam, Srs. Representantes, po
demoo fazer o mesmo em nossa. pátria. 
E o Partido Comunista, em Pernam
buco, sem qualquer privilégio, mas 
com esfOrça e contando ·com o apoio 
popular, organizou 14:1 escolas desti
nadas à a.l!s.betização, não instaladas 
eiXi belos edlfícic.s, mas nas células do 

· - próprio Partido, onde se ministra a 
mstruçã.o p:-!mária não somente a 
a.dultos - o que poderia. dar a - ím

. pressão de que visávamos exclusiva
mente os votos - mas também às 
crianças, filhos de operários, que, não· 

· podendo estudar durante o dia. de
vido a seus afazeres nas !áb!'ieas, obti
nham por êsse meio, certa base de 
conhecimentos . 
. Não queremos qu-e isto seja um pri
vilégio dos comunistas: peto contr~-· 
rio, folgaremos em que todos os clda

. dãcs, de todos os partidos, da IgreJa 
Católica.. principalmente, q u e tem 

-- ·muitas possibilida.des... · 
· O Sr. Medeiros Nero - V. Ex.• re-

conhece que a. Igreja. Católica muito 
tem feito pela · alfabetização 120 Brasil. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
. Reconheço. 

O Sr. Medeiros Neto - A!Umo a 
V. Ex. a que, como Diretor da Edu
C31Ção, a'l.lXllia.do pelo Instituto Na-

. clonal de EstUdos Pedagógicos, dis
seminei escolas de , a.l!a.betizàção por· 

. . todo o ~tado. As primeiras escolaS 
nottll'na.s de alfabetiZação, com ca
ráter oficial, foram criadas, graças a · 

-Deus, por êste seu colega. 

O SR. GR.EGORIO BEZERRA -
Folgo mUito por~-

O Sr. Campos V e;gal - Lemb:arta 
. a V. Ex. a que COnstitui medida. ma

. -d.iável deten:nine o· Pooer Executivo 
· plena. !iberds.de de al!a.betiza1;ão em 

todo o território nacional, pois há 
leis estaduais e disposições municipais 
proib!lldo a 'existência de escolas de 

. alfabetização. Pelo processo do livre 
/ exercício dessa atividsa.de educa.cional, 

seria. muito mais fádl extinguir-se se
melhante mal de que tanto padece • 
.Brasil. · 

O SR. GR.EGORIO BEZERRA -
Per.feita.mente. · 

Srs. Representantes, ante a. situaçã.G 
que presenciamos, justo é - repiso e 
sou forçado a. repisar consts.ntemente 
- que esta Assembléia. inclua, em 
nossa. Carta IV_agna., ora. em elabOra.
çã.o, um clispositivo pelo qual os noss~ 
il'lllã.os possam al:fa.beti7la.l'-se e exereer 
o direito_ do voto. 

Sr. Presidente, quero c.:J.tra.r. agora., 
na segunda parte da. contribuição que 
minba bancada traz, por meu inter
médio, a esta Assembléia. . . -·----· . 

Refiro-me ao voto para todos os mr
lita.res. 

O Sr. Berto Conàé - V. Ex..• tem 
tôda. a. razão: o soldado, hoje, é Wll 

cidadão conscrito. 

0: SR.. GREGóRIO BEZERRA -
Não se pode admitir Srs. Represeu.
tanres que......os__~ldados. ma.rmhelros. 
cabos, sargéntos, Sül):"oficla.ts;·-os· ele
mentos de tOdas as fôrças allXiliares 
da.s classes arma.da.s não· tenham • 
direito de sufrágio. ~es homens, que 

· prestam serviços à ·Pátria, que an~ 
de.. ir para a caserna. trabalhavam nos 
campos, nas oficinas, nos navios ~ 
fazendas, nos sítios e tinham êsse di
reito, perdem-no então só por ingres
sarem na. . caserna? Na época de hoJe. 
Sr. Presidente, isto constitui verda-
deiro absurdo. - · 

O Sr. Aureliano Leite - A questão 
é de ordem: o militar está sujeito & 

um regime especial de disciplina • 

O SR.. GREGóRIO BEZERR!_ -
'l'odos os cidadãos estão sujeitos a um 
regime de disciplina.. Nós mesmos Re
presentantes da Nação. submeteoo-no. 
ao Regimento Interno de$ea . Casa. 

O Sr. A1:reliano Leite. - Te.In.Oiõ 
de considerar o aspecto especial da 
disciplina mllitar. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA 
Vou provar que V. Ex.a não tem ;ra
zão: no exército norte-s.mer!Ca.no -
aquêle baluarte da. d.emocra.cia, qu~ 
ta.D1-..o concorreu para esmagar o tas
cismo - todos votam. Ali a discipllllR. 
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militar não foi quebrada. por isso, mas. 
ao contrário, consolidada. 

Atualmente. o soldado não é um fa~ 
nático das armas nem da voz de co
mando dos superiores hierárquicos. 

o · SR. PRESIDENTE- A hora da 
sessão está quase a findar-se. Tenho 
~bre a mesa um requerimento, de 
prorrogação de nossos trabalhos, por 
mais quinze minutos, assinado pelo 
sr. C&ires de Brito. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, dou meu 
voto a favor do requerimento, mesmo 
pOrque seria uma. desconsideração de 
minha parte, para com o orador que 
se encontra na tribuna, nega.;lo; mas 
formulo uma questão de ordem. 

O Sr. Berto Condê - Orador que 
está, aliás, fazendo brilhante discurso. 

O Sr. Aureliano Leite - E substan~ 
cioso. 

· O SR. BARRETO PINTO - Minha 
questão de ordem é a seguinte. 

Estou observando que; geralmente, o 
últil:Ilo orador a ocupar a tribuna dis
põe de maior prazo, devido a pedidos 
de {?rorrogação. Segwido o ·Regimento, 
o orador não pode falar mais de meia 
liora; no entanto, o ·nobre colega que 
ora ocupa a atenção da Casa já dis
põe de 20 minutos, que, somados aos 
15 da prorrogação, darão 35. 

O SR. PRESIDENTE - O orador 
pode falar por mais tempo se houver 
desistências em seu f&.vor. 

O SR. BARRETO PINTO - Como 
declarei meu voto é a favor do pedido, 
mas devemos firínar uma norma sêbre 
a possibilidade do orador, com a pror
rogação, !a.la.r além dos 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE . - Há essa 
possibilidade, desde que se verifiquem ' 
desistências em seu !avor . . 

Os Srs. Representantes que estive
. rem de acôl'do com a prorrogação 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Está concedida. 
Continua com a palavra. o Sr. Gre

gorlo Bezerra., por mais 15 minutos. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Sr. Presidente, leva.nta.ndo o problema 
do voto para os analfabetos e para 06 

militares, quero dizer que era um ho
mem a.nal!a.beto, um trabalhador no 
eito dos engenhos e não tive possi"t-i
lidade de me educar no tempo de 
criança. Depois, já r&paz, fui '>restar 
meu serviço na. caserna, onde pa~i 
t:'eze anos. Ali aprendi o que é pa
tl'iotismo, o que é, de fato, civiliz.9.
ção; vi despertado em mim o senti
mento patriótico. E eu, sentindo na 
própria carne as injustiças a que o 
homem que serve. a Pátria. está. sujei
to, relega.do a segundo plano n;p~n.~ 
pelo fato de ser mllita..r, hoje, f~endo 
parte d~ Assembléia não poderui. 
deixar de trazer minha contribll.ição; 
e o faço satisfeito, concitando 0'3 no.:. 
tires colegas a estuda.:rem, a anallsa.
rem, não só em um sentido pa.n;tdá
no, mas também patriótiCO., êsse gra
ve problema.; a atenderem aos a.nselos 
dêsses inúmeros patrfcios, porque com 
isso estaremos, efetivamente, :onso
lidando a. unidade da !amflia brasl-· 
lelra, concorrendo para a. verda:ieir& 
unidade naclonal. 

:s:ste, Sr. Presiden-te, o meu \JbJe
tivo. Não viso a agitação polf:;tca: 
trago para aqui uma contribuição de 
acôrdo com as minhas possibillciades. 
para. que esta Casa elabore uma. 
Coll5tituição que satisfaça. tôdas as ca.:. 
ma<la.s da população braslleim.. "E:sse 
é o meu desejo, Srs. Constituin-tes. 

O soldado, como cUzLa. há pouco. 
tra.baiha n::.s oficinas, nos engenho.i. 
nas üsinas, nas ·fábricas, em tO'ios "' 
setores de trabalho, muito .antes ~ 
vir prestar servi905 na caserna.: tnú
meros dêles já. eram eleitores, já vo
tavam. Por que. pois, se proibe a êsse& 
cidadãos, depoiS de soldados, o dirdto 
de votar? Não se diga que seja. :Por 
quebra da disciplina militar. Ao con
trário. Será estimulo para que~ sint& 
mais ·fortalecido moralmente e po~. 
dessa forma.. servir melhor à Pát.rl3. e 
ao Exército . 

O Sr. Carlos Prestes - A fôrça mo
ral é a maior !Orça. do Exéreito. 

O SR. GREGORIO BEZER.R.~ -
Fui soldado a.na.lfabeto. Não sabia ler 
n~ escrever. Cumpria. rigorosamente 
a.s ordens dos superiores bierárQufcos, 
mas as cumpria como elemento me
c&nlco, não cansclentemente. Se me 
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m&ndassem ava.nça.r para. uma. metra
lhadora. a.va.nça.rl::.. l~ão sabia como, 
~ a.va.nça.rla.. 

O Sr. Aureliano Leits - Porta.nto, 
8e ma.nda.ssem votar em A ou B •. o 

· nobre Deputado como soldado rolal!a.
beto votaria. 

<Trocam-se apartes.) 

O SR. GREGORIO BEZERRA 
Es6e ponto é di!erente. Chegarei ·lá, 

· e responderei ao ilustre· Deputado Se
nhor Aureliano Leite. 

O Sr. Adelma.r Rocha - Não se 
compreende como se dá direito de 
'Voto a.o oficial e se o negue ao sol
dado. 

_ . O Sr. Lfno Machado - A tesa do 
orador !oi vitoriosa em parte, na 
C<mstitu!nte de 33, porque se deu voto 
aos ss.Tgentos. . . - · 
' O Sr . . Gregório Bezerra - Cita.rw, 

·'llais acUznte, o nome de V. Éx."' .:.. ~
-. <fe outros Srs. Constituintes que de

fenderam a t~se na. Constituinte de 
33. . 

NaqueJ.g, época. fui beneficiado e, 
longe de concorrer para a indiscl.plin~ 
milits.r, ao co..'"ltrá.rio, senti-me esti
mula®, ca.cla. v-ez mais; procUl'el estu
dar, para. .melhor cumprir meus deve
~s. 

· O Sr. Lino Mechado - E' a verda
.dei:a S:tuação. 

o · SR. GREGóRIO BEZERRA - · 
l!as, Srs. Constituintes, ainda. estou 
nos soldados. ~les vêm de tOdas as 
partes, de todos cs setores. Não sã<.. 
~ aquéles elementos embrutecidos, 
embr~zados; são selecionados, pur 
-exames rigorosos de saúde, R-Dtes de 
!!e..""Vir na. casem."!.. Sã.o elementos de 
~s as camadas socia.is, quer das 
mais modestá.s, dos campos e d.a3 ci~ 

· dades, quer d~ camads.s superiores d.e t 

nesse. Pátria. São cldacUics que n!i.o 
podem, de forma alguma, perdP.-r s ::u 
direito de c~dada.nia., fic:u- sem o dip 
teito de voto. A êle.s deve ser asse
curado também êsse direito, e só as
sim compree::ld·erão, cada ,,ez; :r.al.s, o 
sentimento ;~átrio. A injustlca, traz a. 
revolta do homem e tira-lhe t')do o 
est!muio ao civismo. E' nec~l)Sirlo. 
portanto, qu-<! se repare essa !nJust.!ça., 

repetida até hoje. Mas, os tempos 
marcham e devemos acompa.nha.r a. 
marcha do pro:>gresso, pc:-que só· assim 
se:emos, de f;:1-to, um p:\1s poderoso, e 
o nosso govêrno poderá contar com 
seus patrlc:os, em qualqu:::r momento 
de p;rlgo parn. ~ nacionalidade. !rão 
defendê-la. conscientemente, não me
cânicament~. co:no j:i foi o meu cas". · 
Quando analfabeto, eu cumpria. as 
o:dcns sem discutir. Alfabetizado,. não 
somente ~s cumpria, · como ·também 
comand.a:va. meu grupo de combate. · 
Depois, passei a comandar meu · pelo
tão, e o fazia -conscientemente .. Sabis. 
deslocá-lo de um setor para outro, 
procura.nclo salvagu:lrda.r minha Vlda 
e dos de meu pelotão, a:tr~~-- -ã.o 
apro,•eits.m-ento do 1í.:rreno, sob a. téc
n!c3. militar, que conheci com mais 
prec!são. P.-Ssi.!n, compreendi que na
quela situação p:ogredia mais e ~'b!ã 
conduzir os homens para a luta. de 
ma..'"leira mais eficiente, com o m.inimo 
de fôrça. e d-~ perigo de viela. 

E'. ju.s~t~nto, se conceda o d!- . 
reito de voto a.õso"lda.do, ~ue hoje D.ã.o .. 
é um homem mecân!co. Con!ol'!Ile 
tive ocas~ão ele dizer, muitos sã.o estu
dantes, outros cperános conscien~~s. 
crt ... o.e trabalhám ezn suas o.ficinas ou 
nas fáilncas; outros, einda, vêm dos 
ca.mpos, e são retirados do confarto de 
suas famílias e jogados nas ca.sereas, · 
on:!e se submetem .à discip~. So
b:&:ec:uregados de deve!'es mas sem 
nel"..!lum direito, perd•::m o estímulo e 
até mesmo o ~or, ·por a.ssi.nl. diL~r. 
à. própria Pát.ois.. · E nós aqui~ ma.!s 
egoistas, concorremos para que ~les 
percam êsse est!mulo. 

Então, q~e é preciso? E' dar-lht-s 
o dire!to do voto. 

O Sr. Lina Machado- V. Ex.0 tem 
tôda. ra,..áo. Sobretudo, atend-endo ao 
ía.to do serviço milltar ser obrigató
rio. 

O SR. Q.REGóRIO BEZERRA.:..... O 
que se dá. com os soldados, a.contece 
com os cabos, que, para. atingir êss~ 
pôsto. são selecionados e · preeisaru 
submeter-se a.o duplo trabalho da 1m· 
truç&.o mil!tar e c!vi.ca. São monito
res dos SS.I'E'Elltos, portanto, auxii.ia.
res da. instrução dos comandantes e 

- ..... 
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o!icisis subalternos C.e com-panh!?.s. 
Per isso, preciêrun ter. na. maio:ia, .o 
cu:-so J):::imâ.:.;.o, all::m do curso regi~ . 
ment:.l que rece-bem na caserna. Edu
cam-se ·ca.àa. vez .::nais, e sao os primei
ros a av~I:çar n::t. linl"!., d·~ frente. E 
nega-s<? o d!reito de votar a êsses ho
mens que passam 5, 8 e lO anos ns. 
caserna ! Muitos ·:1 té !n.ztm carreira e 
tomam-se oficiais . . 
. O Sr. Campos Vergal - . Sem querer 

desmer;:cer a ninguém, mas se os !la· 
, dres e freiras têm direito ao voto, por 

q'Ue se nega ao soldado ? 

O . SR. GREGóRIO BEZERRA -
São pessoas que não prestam o ser· 
Viço militar. E' mais um argunÍeuto, 

O Sr. Segadas Via:r..a - Que têm 
voto ca obediê~ia. · 

O SR. GREGóRIO 'BEZERRA
Diz, muito bem, v. Ex.8 Têm, no en
tanto o <Ureito de votar e serem vota.
.dos. Não queremos combater êsse à!
teito; é justo que êles o t:enlla.m. 

. O Sr. Berto Condé - A situação é 
vcxatór!a, porque im~rta na suspen
são do direito cívico, justamer.t~ 
quando o cidadão e.stã prestando ser
viço à Pátria.. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
Analisemos a. situação do sargent:>. 

. !:le_ precisa. ter uma série de requisito'. 
Dois são fundamentais: qualidades !i
.sica. e moral. Se a.s nã.o tiver, não 
POderá .ser sarg-ento, nunca, em parte 
nenhuma. Já por ai se avalia o altv 
grau de .injustiça.. O · sargento p~ 
l)or uma escola re~ental, depoi.:> pela 
de sargento, tira o curso dê infan
taria, artilhB.ria ou ca.valar1a., enfim, 
passa ~r novos processos, novos mé
todos técnicos, ma.is modernos, ma!s 
avançados. no sentido da técnica e da. 
ciência· mllitar. Permanece dois 9.nos 
na. escola.. E assim, quando os sar
gentos vão para. o corpo de tropa, sã!> 
Yerdadeiros instrutores, porque sio êles 
que preparam os soldados, aquêles qu~ 
vão defender a pátria. 

Em 1934, várlos ilustres e nobres 
Deputados, neste Parlamento, defen
deram o voto pata. os sargentos, entre 
!les OIS Srs. Lino Machado e Negrei
ros Falcão. Possuo documentos. que 

poderei ler, em defesa da tese que ve
nho sustentando em tOrno do voto para. 
os milita-res e sargentos que trabalhamr 
dia e noite, na caserna. 

O Sr. Adel1r..ar Rocha - !n
!elizmente, a Constituição de 37 ir
manou os militares aos analíaoetús,. 
loucos. e criminosos . 

O SR. GREGORIO BEZERRA - E 
aos próprios mendigos. Os mencllgos,. 

·no entanto, votam, porque, na hora 
de votar, não levam letreiro na testa. 
A meretriz vota, mas o sargento, o cabo 
e o soldado não podem votar. .E' uma. 
injustiça. clamorosa, Sr. Presidente 

O Sr. Lino Machado - Injustiça. 
porque o soldado, hoje, é recrutado 
em tóda. a sociedade. 

O SR. GREGORIO BEZERRA -
Foi o que acentuei. há. pouco. Afluem 
para. o. ponto de convergência, que é 
a. caserna. represenatndo todos os la.• 
·res, ricos e pobres: são todas homens 
educados; professores, setudantes de 
medicina, de direito, empregados no 
coméreio, ere. 

O Sr. Segadas Viana - Justamtm
te dentro do racioc!nio brilhante c!e 
v. Ex.~ro, a c~ é centro de demo
cratização, porque retine indivíduos de- : 
tôda.s as categoriss sociais. Aos s:>i-
dados nega-se o voto. Por que? · 

O SR. GREGOR!O BEZERRA -
E os que ingressam na caserna, de· lã. 
saem muito mais · patriotas do qu~ 
antes, porque, como já disse há pouco, 
o a.nalfa.beto é o matuto, o homem do 
interior. que não sabe o que é patrio
tismo. os hinos nac1ons.l e d1\ ban
deira: não tem a menor noção do que 
.é l)ãtria.. No entanto, ve-m para a caserna e adquire . todos êsses conhed
mentos e, amda. mais, B-Prende a ser 
patriota. 

Por essas razões, Srs. Constituintes, 
é que devemcs, de uma. -vez pa.ra sem
pre, reparar essa injustiça. Para que 
se evidencie mais o absurdr:>, saliento 
o caso do sargento. A. espOsa, a la
vadeira e a cczinheira, o emprega~o 
do sargento vots.:r:n; só êste é QU:! n§.o 

. J)Ode votar. Coloca-se, assim, o sar
gen-to numa situação de in!eriondadt 
perante a própria sociedade que o 
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-<:erca e que !le de!ende, nos momen1;i)<; 
de perigo. Fica, portanto, o sargenb 
humilhado dentro da própria ramma. 
nos cafes, na rua:, nas prs.ças públlcs.s 
e a.té diante ·daqueles que não têm s. 
envergadura. moral dêsse militar. 

Não se digs. que haverá quebra de · 
di.sclplina pelo fato de se conceder 

· Yoto aos militares. Nos Estados. Uni
dos, ns.quele colosso que possui um 
exército formidável, baluarte da demo
cracia., que esmagou o fascismo com os 
sel.!S tanques e suas bombas s.tômieas. 
votam todos os solrladcs, homens vin
dos da.s diferentes camadas sociais 
pa-ra. def~nder sua. pátria. . Apesar dis
.so, nunca· houv~ quebra de. disdplina: 
pelo contrário. êsses soldados cumpri
ram, rigorosamente, seu dever patrió
tico. E ta.m.béi;l não se diga qu-e , den
tro da caserna., o soldado vá discutir 
-política com os oficicls, porque tam
bém não se travam tais discussões en
tre tenente e generais. 

A qut!Stão estã justamente nisso. Se
nhores Constituintes, se há discipli
na. para. o soldado e o sargento; ames
ma circunstância. se dá com o segundo 
tenente e o coronel. com êste e o ge
neral· de divisão, porque também es
tão subordlna.tlos aos regulamentos · 

· l:nmtares e à autoridaCe ~.que 
é o Presidente da Rep!lbllca. 

O SR. PRESIDENTE- Ativirto ao 
nobre orà.dor que terminou a hon. da 
sessão. 

O SR • . GREGORIO BEZERRA -
Sr. Presidente, tenho ainda de· fazer 
muitas considerações sObre o a ssunto. 
Como a hora está ternlina.da, peço a 
V. Exa. que me assegure a palavra 
para. continuar meu discurso na pró
xima sessão. <Muito õem. Palmas . O 
OTadÓr é cumprimentado .. ) 

<O orador se demora na tribuna. 
por ter o Sr. Batista. Neto cedido 
sua inscrição. ) 

O SR: PRESIDENTE- Está finda 
a hora de. sessão; ou levantá-la, desig
nando para a de amanhã, s.-seguinte 

ORDEM DO DIA 

' Continuação da discussão única do 
requerimento n. 0 60, Óê1S46;--reque
rendo que o Poder· Executivo in!orme 
se foram tomadas pela Comissão de 
Ma.rlnha Mercante medidas pro1b1tl
vas da majoração de freteS de gêne-
ros alimentícios. · 

Discussão llnica. do requer1mento 
n. o 136, de 1946, solicitando a. nom.ca
ção de uma comissão de .parlamente.- . 
res pata eximiriar, com mgêneia, no.-·-
local, a 'situaç§.o do põrto de Santos, 
São Pa.ulo, em taee dos !lltlmos aco!l,;. 

O Sr. Segtu!as Viana- Vi'vem em tec1m~ntos. 
círculos diferentes. · Discussão Wlica. do requerlmento 

o ~- GREGORIO BEZER:fiA. - n. 0 48, de 1946, solicitando informa
Perfeitamente. Assim, Srs. Const1- ções ao Poder Executivo sObre a s.~U
tuintes, não· há argumentos em que se cação do art. 19, do Decreto-lei que 

· possa basear a recusa do direito sa.gra.- instituiu o Fu;ldo Nacional de Prote
do de voto aos sugentos e mUltarés, çf..o à Infância e bem assim s6bre os 
em geral. Urge que esta Assembléia dispositivos da· Constituição de 193!, 
repare. de fato, a. clamorosa. injusti- referentes ao assunto. 
ça a que está submetida essa multi- . ....._ Discussão d!lica. do requerimento 
dA.o de patriotas. PredsRmos dar o n: o 22, de- 1946, solicitando informa
direito de voto aos mllitaTes em gemi, ç6es &o Pcxler Executivo, por intermé
~esde o sa.rgento até o excelentísstmo dlo do ~o da ·Justiça e Negõ
senhor general de divisão. · cios Interiores, sôbre pagamento de 

Não há - repito - quebra de dls- gratlficações a juízes eleitorais nos Es
. <:ipllna.; pelo contTáTio, haverá ordem; ta.dos e aos prep3.mdores ds.s ele1ç6es 

· haverá aprimoramento não só da d1s- de 2 de dezembro 'llltimo. 
clplJna., da e!le:!ênc:la. técnica. mllitar, Dlscussâo do requerimento nú
mss também da própria ordem. o mero 40, de 1946, pedindo se consigne 
Terda.deiro sentimento pãtrlo ·será, em ata voto de regozijo pela chegada 
cada vez mais, despertado e conso1i- do primeiro trem, conduzindo IIlin6 .. 
dado. .. rios, a Volta. Redonda. 
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·Discussão 11nica do requerimento_ 
n.a 30, de 1946, solicitando ao POder 
Executivo informações sôbre o anda.-

/ mento das reallza.Ções ·empreendidas 
-em .Alagoas pela Companh1a. Hiéroe
létricà do São FrancisCo, autortza:ia 
a. organizar-se pelo Decreto-lei nllme
.ro 8.031, de 1945. 

Dlscussão llmca do requerimento 
n. o 44, de 1946, solicitando sejam en
-Camilllh.adas ao POder Executivo suges

. tõe.s sObre medidas a. serem· tomadas 
para, debelação da crise .e<:onômica. 

. Discussão única do ·requerimento 
b.. 0 82, de 1946, solicitando informa
·Ções ao Poder EXecutivo sObre as me
didas tomadas ou a serêm to.tnadas 
-eom relação ao problema dos nossos 
transportes ms.rltimos. 

Discussão úni~ do ·requerimento 
n. 0 21, de 1946, solicitando que a Mesa 
da Assembléia o:tic1e ao Prefeito do 
"Distrito Federal, solicitando suas pro
Vidências junto à a.dministração da 
'Com-panhia Light and· Power, a 11m de 
(ltre sejam tomadas várias medidas que 
beneficiem o serviço ele transporte de 
:passageiros de bondes. 

Discussão úniea. do requerimento 
n.0 63 de 1946, requerendo seja suge
rido pela Mesa da ASSembléia ao· Po:der 
Executivo, o estudo e construção de 
duas pontes sôbre o rio São Francisco; 
'Uma ligando Joázelro, no Estado da 
:Bab.la., a Petrolina, em Pernambuco: e 
<>utra, mste último Estado, em Jatinã. 

Discussão ful.ica do req'!lerimento nú
mero 46, solicitando medidas do Podct 
Executivo tendentes a. mobilizar todos 
os recursos e meios de transporte d1s
ll0niveis nos Estados do Rio Grande 
cio Sul, Santa Catarina e Paraná, 
})ara dar vasão ao escoamento da sa· 
tra de milho; e concessão de priori
clade pa.m o tr8llSporte de cereais -ias 
zonas produtoras .aos centros consumi
dores. 

Discussão única do requerimento nú
xnero 42, de 1946 pedindo a interfe
rência da Assembléia Constituinte 
Junto ao Poder Executivo para que 
seja considerado válido para. os pró
Ximos pleitos estaduais e municipais 
o alistamento voluntárto ·sob o· qual 
se realizaram as eJeições de 2 de De-
aembro. · 

Discussão única do requerimento nú-. 
mero 69, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a revog::.ção do decreto que 
prorroga., por mais um. ano, o mandato 
das atuais diretorias das entidades 
sindicais. 

Discussão única do requerimento nú-: 
mero 73, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações por intermédio 
do Instituto Nacional do Alcool e do 

. Açúcar, qual o "stock'' de açúc.ar exis
tente nas usinas produtoras e no co~ 
mércio encarregado da distribuição . 

Discussão única "do requerimento nú
mero 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a remessa, à Assembléia. do 
extrato da conta corrente do Govêrno 
Federal no Banco. do Brasil, rela.tlv~o 
ao financiamento especial do algodão, 
no período de 7 de outubro de 1944 até 
a presente da.ta, bem como do proces~ 
so n.0 183-45, da Comissão de Finan~ 
cia.mento da Produção. 

Discussão única · do requerimento nú
mero 74, de 1946, solicitando ao Podet 
Executivo informações sôbre a despesa 
realizada com a encampação da Estra
da de Ferro · Vitória a. Minas; sôbre 
a. cónstituição do ca'P1ta.l da CQmp9-• 
nhia Vale do Rio Doce, qual a . parte 
subscrita . pelo Govêrno, qual a subS- .
cri ta palas autarqUi.as e pelo púbUco; 
sObre a. :formação da. Companbta, sell. 
.funcionamento, estado atual dos ser
viços,.etc. , etc. 

Discussão única do requerimento nú
mero 79, de 1946, solicitando seja. no
meada, pela Mesa. fui. Assem"olêia Co%1:)
tituinte, . uma Comissão Especial, des
tinada a J)roceder a um exame em vá
rios casos, cujo eSclarecimento é de in
terêsse da Nação. 

Discns~ão única da indicação n. o 9-A. 
de 1946, sugerindo que se represente 
a.o Poder EXecutivo, no sentido de se
rem propostas medidas urgentes de or
dem econôDlica. 

Discussão única da · indicação nú
mero 32-A, de 1946, sugerindo ao Po
der Executivo .. medidas' a serem toma
dAs, com urgência., para. desobstrução 
dos canais qtie ligam as lagoas "Norte•• 
e "Manguaba", no Estado de Alagoas, 
incla.s1ve a. assinatur~ de um ncõrde 
entre os Governos da. União e do B&-
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· ta.õo. para e>tecUÇão e conservaÇão das 
obras. 

DiSCussão única da indicação :lU· 
mero 29 ... 1\, de !~4G, que propõe -seJa. 
desaprovada :pela Assemb1Ei11 Constitu
i-.:lte o ato do Podet Ex.ecutivo b~
d~ Ul.~ Ilec:-eto-lei contra. o direito de 
~~'I~; e se3a.tn. ~~di<i-z.s \Slfotm~õe.s 
sôbre 03 motivos da presenÇil. dos agen
tes 'da Ordeln Poittica e Social pas 
a.sselllb!éias rlos SwdicfLtos. 

DiScussão 'única da indicação nú
mero 37-A, de 1946, que indica seja. su- . 
gerid3. ao Poder ~ecut1vo . a transfe
rência do acer,ro de .. A Noite" para. o 
.tnstituto Nacional do Livro. e abolição 

. imediata . dos inl'Po~tos o..ue gravam a. 
importação do livro estrangeiro. 

DiScussã.o lW.ea .<1~ Ui~~ n~e
ro 44-A, àe 1946, .wgerinc:Io a.o Poàer 
Executi:vc. "?"t(}""Jidên~ pua -pag->-...men
to .iJnecliato de ind~Çóes àevJàas 
às iainl1ias tla.s "Vit:lmas do aesástre · 
ferroViário, ocorrido en1 .Serg)pe no 
dia l8 de ma.rçe p. p. 

DiScussão única áo requerimento nú
mero '?1, de 1946, solicitando .in!ormrL. 
ções .ao Poder Eltecutivo, com a :ma
xíma urgência, sôbre as despesas rea
l1zac:ias a.té a.~ora ~ela Instt.tutN ~a.- • 
cioll8l do Sal com o pessoal e a inst;a.- · 
la.çã.o <io ~u ~nt,6ti(}, tn~nsiv~ ó~ 
.DiretíÇtia da. fé.brtca. da Compantli.:• 
~a.~i~'!.\1\.l d~ ~e2t>'S.Ss. D.() ~taõ.o õo 'E,)o. 

DiscUsSéo única do requet'inlento nú· 
me-ro ~o. de l~~ô. solieltando a hlter
ferência da .:M~ da ' Assenlbléia junto 
ao :Mllllsiérlo da Vlação e Obl-Jl.S FU.
blicas. por :tneio de ottcio, sugerindo 
seja. n.otiticada o. Leo?Ol~ RaUm.y. 
e.ncru-eceLJ.do·se a necess:Làade de · ctc
trificaç&o de sua ferroVia, com a poss!
vel ~ncia. · 
DiScuss~ única do requetinlento .:lli

:znero 66. de. 194.6. que solictta; ~ ·pc
der &ecuti~c intormações sõbre o 
znonta.nte ·das isellções de direJ~·-s 
aduatleiros conced!das entre março d.D 
lS3& e o-utul:>l'"o õ.e lD4S, !ncluslv-e ~ 
que o !otam bascadâs no art. 107, rlo 
!>ecreio-lei 1l.~ 3l)O, de 24 de feve
reiro de 1938. 

Dlscussã.o iznics. do reqcet:im~to nú
J:nero 91, de 1946. solidtsndc seja ta.
to~ào pelo P<Xler &ecutivo o so
.damento da const:-uc;ã.o da ~ df!. 
Ferro de Mossoró; o lllS.terJal de que 

esta cllspõe; óesp~ com se-us iu:n
do!:ários e o.Pertírios ;r se o Governo 
tem recebido reclBmações contra a. sua 
admittistraÇão. 

Discussão única da . indicação nü
mero 36-A., de 19~. pedJ.ndo seja su
gerid~ pela .~elllbl&l. constitul.Ilte ao · 
Poder Executivo a necessidade Ul'8'e:tl
te da cria.Ção ela cadeira. de 'l'is!ologta., 
ll!lS Faculciades de l'llLedicina do l)ais , 

t>ebcara.xn de conip1U"ecer 61 · ~
nhorcs Representantes: 

Partido Social Democ;.átlco

.AinaZODaS: 

C~ Ferreira. 

Mars.nhão: 

Vitol'ino .Freire. 
J()sé 'Ne\~a. 
Ã!OJJSD .Matos. 

Ceará.: 

Frota Gentil. 
Almeida Monte. 
Osvaldo Studart • 

PernaXllbllCO: 

Novais Filho, 
Alagoas: . . . 

Lauro Montenegro. 
'Ba"hla: 

- 'Fr6es <i~ Mote. . 

Espírito ss.nto: 
.Henrique de .Novais. 
!Ui V~. 
Darla.s l.Jnàemberg. 

Ria de Janeiro: 

Getüllo l.!olll'S.. 

w.nz.s~~ 

LeVindo Coelho. 
~ac:lrigu~s Seabta. 
Pedro DUb. 
JoE.o lielll'iQUe. 
Cttstta.uo 'W!.~do. 
JoaqUim. Libâ:üo. 
Jc.sé ~
"Roci11gues P~ei.ra. 

São PAUlo: 

~~
MarUns .P.Ubo. 



· Lopes Ferraz. 
João A'bdala. 

- · Paraná.: 
Roberto Glasser . 

S9llta Catarin3.: 

.Ad~riJal Silva. 
Alta.miro Guil:narf..es. 
Otacilio Costa.. 
Rogério Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

.Da.l:ns.so .Rocha. 

União . Democrática N a.cional 

:Maranhão: 

Alarico Pacheco. 

Ceará: 

Paulo Sarasate. 
::Beni Carvalho. 
Egberto Rodrigues. 
Leão Sampaio. 

Para1ba: 

Adalberto Ribeiro. 

Sergipe; 

Ber1ba1do Vieira. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogue!ra . 

:Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 

Mário Masagão .• 
PaUlo ·Nogueira. 
Rotneu Lourenção. 
Pllnio Barreto. 
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Partido Trabalhista. Brasileiro 

Distrito Federal: 

Gurgel do P .• ma:ra.l. 
Antônio Silva. 

S~o Paulo: 

.Marcondes Filho. 
E:ugo Borghl. 

Partido Comunista do Br~il 

Bahia: 

Carlo.s Marighela . 

Distrito Federal: 

João Amazonas. 

S.io Paulo: 

José Crispim. 

Partido · Republicano 

Sergipe: 

Durva1 Cruz. 

Minas Gerais: 

Bernardes Filho. 

São Paulo: 

Altino P...rantes. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
Stênio Gomes. 
João Adeodato. 

Bahia: 

'l'eódulo Albuquerque. 

Levanta-se a sessão às 16 horas 
e 15 minutos. 



65.a Sessão em 17 de Maio de 1946 
Pr~ do-' ~rs. ~elo Véana~ Presiif,en;J;e, Berto Condé, 2.o Vee-PreS-

'" dente ~ :Lavro Lopes, 2.0 Seeretário 

A:3 1~ horas compa.recem os se
~res 

Partido Social DemiJcrá.tieo 

Acre: 

Castelo -Branco. 
:Hugo Carneiro. 

Pará: 

.&!varo Adolfo. 
La.meira. Bittencomt. 
Nélson Pa.rijós. 
João Botelho. 

Karanhão: 

Crepori Franco. 
Odilon Soares. 

Pia.ui: 

Areia. Leão. 

~ará: 

Prota Gentil. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Dloclécio Duarte. 
José Va.rela. 

Para.iba: 
_ sa.muel Du.a.rte. 

Pernambuco: 
:t"c.elvino Lins. 
Agamemnon Magall1Ae6. 

Gel'eino de Pontes. 
Oscar C&r:Deiro. 
Osvaldo L1ma.. 
Costa Pôrto. 
-JI'erre1ra Lima. 

Alagoas: 

Teixeira de Vascoiwelos. 
Medeiros Neto. 
José Maria. 

Sergipe: 

Leite Neto. 

Bahia: 

Pinto .Aleixo. 

Espirito Sa.ntc ~ 

- Vieira. de Resende. 

Distrito Federal: 

José Romero. 

Rio de Janeiro: 

CarloS Pinto. 
Heitor Collet. 

Minas Gerais: 

Melo Viana. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
Welllngton Brandão. 
Augusto Viegas. 
Uir Tostes. 
J4flton Pra.tes. 
Al!redo Sá.. 

&o Paulo: 

Gotrcdo Teles. 
José Annando. 
Alves Palma.. 
Honório Monteiro. 



Goiâs: 

Pedro .Ludovico. 
Diogenes :Ma.galbãea. 
João d'Abr-eu. 
Gnleno Pa.ranhos. 

Máto Grosso: 

Ponce de Arruda. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 

Flávio Guimarães. 
João Aguiar. 

Santa Catarina: 

Nereu Ramos. 
:tvo d' Aquino. 

Rio Grande do Sul: 
Teodomiro Fonseca. 
Manuel Duarte. 
Glicério Alves. 
Hicolau Vergueiro. 

União Dem.ocrátic4 NaeiO'II/Jil. 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Maranhão: 

Antenor Bogéa. 

Pia. ui: 

~aragdo de F.reitas • . 
MatiaS Olimplo. 

Ceará: 
Plinio Pompeu. 

Fernan"des Teles. 
Alencar Araripe. 

..._ Rio Grande do Norte: 
Alu1sio Alves. 

Paraiba: 
Pl.úlio Lemos. 

Pernambuco: 
Alde 'Sampaio. 

Alagoas: 
Freitas Ca.valca.nt.l. 

-. 
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Bllhia.: 

Aloisio de Carvalbo. 
Jurací Magalhães. 
Ma.nuel Novais. 
lolestor Duarte. 
Alberico Fraga. 
Rui Santos. 

Distrito Federal: 

Jurandir Pires. 

. Rio de Janeiro: 

Romão Júnior. 
José LeomU. 

São Paulo: 
Toledo PiZa. 

Goiás: 

Domingoo Velasco. 
Jales Machado. 

J.{s.to._ Grosso: 

V ~SPasiano Ma.rt1n.s. 
.Oolor de Andrade. · 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

santa Catarina: 
Toxnás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 

Piores da. Cunha. 
Osório Tuiut1. 

AmazOnas: 
-~opoldo N~yes . 

Distrito Federal: 
Rui Almeida; 

~ 

Partido Comttni8t4 (i:) Br4$i! 

Bahla: 

Carlos Marighela. 

D1str~to Federal: 

Mauricio Grabala. 

~New. 
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Rio de Janeiro: 
.:.Claudino Silva. 
...Alcld~s Sabença. 

São Paulo: 
...Jorge Al:na.do. 

Maranllão: 

.Lino Machado. 

Sergipe: 
,Amando Fontes. 

Minas ~ra:is: 
~Felipe l3albi. 

Paraná: 

. :Munl1oz ela Roclia. 

PtZrtido 1UpubliC4no Progressista, 

Rio Grande do Norte: 
.. fJa.fé Filho. 

São Paulo: 
·. Campos Vergal.. 

O SR.. PRESIDENTE - Achando
-se presentes 100 Senhores Bepresen
;.<ta,ntes, declar-o aberta a sessão. 

Passa-se à leitura. da. ata da. sessão 
. ante ria r. 

O SR. RUI .Al..l\[EIDA. (4.0 Secre
: :tário, sen"inüo COlllo 2." secretário) 

. ~procede à leitura da ata. 
O SR. P:RESID~"'TE - Em cUs

. cussão a ata. 

O SR.. P....I..OISIO CAR'V.ALRO -
. Sr. Presidente, péço a palavra, sõbra 
.. a. ata. 

o SR. ·-PRESIDE!-rrE - Tetn a pa
.laus.-· o nobre Representante. 

O SR. ALoiSIO CAR.V.Al..HO -
<S6bre a ata> - Sr. Presidente, t1a. 

.-.sessão de onrem. qwmdo ocupava a. 
. tril>lllla nosso eminente colega Sr. 
.Deputado Souza Leão, a favor da pre
;.81denc!alismo, tive OCM1ão de ·dar 
, aparte, fielinente apanhado pela Te.
.-qutna!ia desta Casa, a cujos !undo-

!l.ários presto . sempre .as homenagens 
de.· meu aprêço e do meu louvor • 

No !im deste wa.rte, cUsse eu QU• 
a revolução gu~ dera com a monar
quia no chão foi contra a Federação, 
menos elo que propriamente contra a. 
monarquia.. 

Pei'lllito .. me, entretanto, esclarecer 
meu pens~ento. 

O S~. Oepútado souia Leão m.an1-
:festara a opinião de- que não se n
.zera a. re\'olução etn 90_ <:ontra. o .re
gime parlamentar. 

Sustentei; sem desconhecer o Matü
festo republicano àe , 70, que o movi- . 
mento não havia sido' co.ntra..o....siste- . 
ma parlamentar, mas. em grande par
te, dirigido a favor da Pederaç&o e, 
po:t3llto, contra a centralizaçã" ad
ministtathta e politica, exatamE::t.te o 
m2.l que o presidencialismo veio de
pois a criar no Brasil, sobretuQ.o ncs 
últimos 15 anos. 

sr . . Presiden~~. aproveit&ndo a. mi-
nha permallêDCJa- ·.tia. · tribuna. -e . .Para:. __ ___ _ 
poupar a V. EX. :r. . o trabalho de me 
conceder a palavra de outra. -;ez, que-
rt. Je.t á. .Assembléia Constituinte te
lt~:rama a el.&. dirigido por meu inter-
médio e que receei da Bahia., do Uus-
t:'e advogado Dr. Ja1me Sampaio 
Freire. rel..a.tiva.!llente é.s consi<i~ções 
feitas pelo Sr. Deputado Vielra de 
Melo, constante da ata dos nossos tra- · 
balhos. E' o . seguinte: . ... 

"Na. qualidade de repr~ta.n
te do corpo Cifscente da gloriosa. 
Fs.culdade de Dir~..o da .Bahia, 
no movimento de 22 de agõsto de 
1932. elll. · def~ da. lega.lldade 
constit'~c~onal, apresento à. As ... 
sembléla constituinte protestu ve ... 
emente contra. as col:Slderações 
!e!ta.s pelo U~e Co.ostitublte 
\Tict-ra. de Melo, digno colega de 
turma, num momento em que a. 
nação e:dge a u.n1ão da :amma 
brasileira. Ripotéeo trrestrifob so-. 
l1da.riec1ade ao querido mestre e 
demais comp:>,n.heiros ele ba.nce-4& • 
Cordia1s saudaç6Q. ·(a) llliPIUI 
Sampaio Frt:'..re • .. 

Era. o que tinha. a. dizer. (MUito 
bem.> 
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O SR. PRAESIDENTE- Não ha
vendo mais quem peça. a palavra. sô
bre a áta., encerro a sua. discussão e 
vou submetê-la a votos. (P!Zusa). 

Está aprovada. 
Passa-se à leitura. do expediente. 

O SR.. LAURO LOPES (2.0 Secretá
rio, servindo como 1.0) procede à lei
tura. do seguinte. 

REQUERIMENTO N.0 142, DE 1S46 

.Requer à Mesa que solicite in
formações do Poder Executivo sõ
õre os motivos porque~ cessadas 
as causas ela ocupação· do prédio 
ela Maternidade de Natal# ainda 
não foi providenciada a sua resti
tuição . 

Requeiro que a Mesa da Assembléia 
solicite informações do Poder Exe
cutivo sôbre os motivos por que, ten
do cessado as causas de ocupação do 
prédio da Maternidade de Natal, para 
servir como Hospital Militar, ainda. não 
foram dadas providências para sua 
restituição. 

Sala das Sessões, em 1 '7 de maio de 
1946. - Café Filho. 

- A !mprimir. 

REQ"'OERIMEN'J:O N.0 146, DE 1946 

Encarece ao Sr. Presidente da 
República a. necessidade de ser 
atendido o apêlo que foi dirigido 
a Sua Excelência pelos trabalha
dores em obras da Estrada àe Fer
ro Central do Brasil. 

Considerando que os trabalhadores 
em obras da Estrada. de Ferro Cen
tral do BrasU se encontram !ors. do am
paro das leis trabalhistas e à. margem 
dos direitos assegurados aos funcioná
rios públicos federais; 

Considerando que dessa forma os 
re-.!eridos trabalhadores se acham co
_locados como pá.rias em comparação 
com os trabalhadores de tOdas as clas
ses sociais e os funcionários públicos; 

Considerando que os nossos dignos 
patrícios e trabalhadores acima cita
dos já telegrafaram à S. Ex.•, o Sr. 
Presidente da República, General Eu· 
rico Gaspar Dutra, apelando .no . senti
do da revogação do Decreto-lei nú-

mero 240 de 4-2-38 capitulo VI a.rti
. go 39, · parágrafo 4, que deturpou a. sã 

justiça- das leis trabalhistas; 

Considerando que a lei para se.r boa 
e ter valor jurídico, deve ser igual 
para todos, colocando tão digna cLãs
se de trabalhadores paralela às . dos 
demais das emprêsas particulares; 

Considerando que a dita classe de 
trabalhadores. está. sujeita. a. todos c~ 
perigos de sua profissão e descontos 
como qualquer funcionário publico, 
sem ter as garantias adequadas; . 

Requeremos que a Egrégia Presf
dência da Assembléia Nacional Cons
tituinte, solicite à S. Ex.8 , o Sr. Pre
sidente da. República a necessidade 
de ser atendido o apêlo que lhe foi di
rígido pelos trabalhadores em obras da 
Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Sala. das Sessões, 17 ··~ maio de 
1946. - Benício Fontenele. - Sega
elas Viana. -.Pedroso Júnior. -Meio 
Braga. - Berto Condé. - Rui Al
meida. - Euzébio Rocha.. - Artur 
Fischer. 

A imprimir. 

INDICAÇÃO N. 0 72, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo que 
mande prosseguir no traçado ·do 
trecho da Estrada de. Ferro ele 
Epitáci~J Pessoa á Macau, e nos 
serviços elo · Põrto ela mesma cida
de no Estado, do Rio Grande .do 
Norte. 

Sugere ao Poder Executivo mandar 
prosseguir no traçado do trecho de 
Estrada de Ferro ãe Epitácio Pes
soa á Macau. e nos ~.erviços do Pôrto 
da mesma. cld~de no Estado, do Ri:> 
Grande do Norte. 

Justificação 

Poderia até dispensar a justi!icati
va. de semelhante providência., dada. 
a importância dêsse Município sall
:J.eiro. Todos conh~ ser o sal uma. 
das princi-pais bases da. economia. do 
Estado do Rio Grande · do Norte. E'" 
mna indústria que o Govêrno precisa. 
amparar, promovendo uns determJ.na.
dos meios de proteção e caso não h.B.-
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ja essa proteção da parte àos :Pode
res Públicos e grande inte..~ no sen
tido de !avorecer' .os municípios sall
nmos de Ma.cau, Areia. Branea. e M~
scró a indústria entrará. em erise den
tro de um futuro breve. Não tetn()S 
meios de comunicação. a cidade fica. 

· DOS tempos · inv~rnosos- quase isola
da. "'ms. úniCa estrada. que vai a. 
Epitádo :Pessoa quase desa.parec~. No 
entanto, as rendas do Municipio cres- · 
cem assom"bro.samente; assim é que 
em 1935 a. rece~ta que era de 170 mil 
c.ruzeíros atillgiu em 1945 a 67-t tnU. 
demostrs.neo a.ssiin o crescente desen
volvimento. 

A eXPortação de Macau. entreg()u aos 
c()!res públicos para a União 5. 340 mil 
cruzeiros; para ·o Estado, wn 'Ill.UhA.o 
quatrocentos e vinte e qua.tro :mil 
cruzeiros além de 1. '780 mil .cruzei
ros par2. o Instituto de Ssl. Isto no 
último ano. E' o primeiro munic.fp.fo 
produtor e exportador de sal do pais • . 
A~ o ano de l920 os navios entravam 
no Pôrto de Macg,u e hoje os navios 
carregam e de~a.rrega.m. a. 9 · nillllas 
da cidade, encarecendo assim. o preço 
do sal, que pcderl.a. ser vendido nas 
praças do sUl por preços menores. 

Quanto à. Estrada de Ferro está diS
. ta.ndo 60 quilômetros àpénas, ha
vendo já todos oo serviços de terrapla• 
na.gem· prontos, estando hoje muito 
danificados. pelo ~oso abandono 
em que deiien.m serviços de tanta 
utilida<:ie. EJdstem até várias obras 
d'arte. caso- seja co~lui<io êst.e 
trecho de E:stra.da. ·o comé~1o de 
algodão poderá ser · feito pelo 
Porto de Ma.cau llesta zona tão agri-
cola.. . 

Estamos certot que os Poderes Pu-
bllcos não deixa.ráo nesse latnenta-
vel esquecimento uma. obra qõle vem 
beneficiar wna população que tanto 
poderá concorrer ;>ara. o ~nr1quec1-
mento das nossas rendas. 

O ""Porto e a. Estrada de Ferro de 
Ma.cau são o"D"i't\5 que se impõem. 

Rio, 16 de Maio de lS46 - Geor- · 
gin.o At)e!ino . - Diociecro Dtl4rte -
Mota Neto - José AUgusto - Wal .. 
!rede Gu.rgeL 

A imprimir. 

.. 
INDtCAÇÃO N.0 73, lJE: 1946 

Sugere ao Poder E:tecutifX> 'PO'T ;::,ter .. 
médio da Mesa da .Assembléia Cons• 
títuinte# o estutW e construçáD de 
uma pcm:te, üga:ruJ);) a citlade de 
Jlkéus a Pontal# no Estado ~ sall,U!, .. 

aequerexnos seja sugerido ao Poder 
Executivo por intermédio da. Mesa. ~ 
AsSembléia. Constttuinte o seguinte: · 
.Estudo e Co.nstrução de wz:za ponte u ... 
gando a cidade de ~éus a. Pontal no 
Estado da Bah18.. 

J1JSti/ictP;ão 

Ilhéus, depois de Salvador. é a ~ 
})rogre::;sjsta e populosa. cidade do E,s ... 
ta do àB Bahia. .Dct:&da à e um Pôrt() 
por onde se !a.z intebso c:omêreio ex .. 
portador e importador. D.héus, a me-. 
tróPOle do cacau, de hã..-liluito reclama. 
a construçã-o de uma. Ponte lliãõaoseU. 
cen~o urbano ao ~o do Ponuü. 
E:ste. devido à. sua topografia plana.,. 
ê hoje· pràtica.mente um prolongame.n .. 
to da cidade,. da qual se encontra st"'
ps;rado ~1o -aio Ca.choeiza. acresce 
ainda a circun.stâncls. do aeroporto de 
nhéus estar c.:lnstn:fdo no Pontal. Nas. 
coildiçáes atuaiS o trá!ego entre Pon-
tal e Illiéus se !a.z através de canoas- ·· --- , . 
e lanchas de lXla.deíra. precârla e com 
preiu:íw evidente para sua. população. 
A coustrução da ponte virá também. 
resolver o problema. de habitação de: 
Dhéus, visto como a topog:ra!Ja. acl~ 
dentaeia da cidade tlão lhe permite 

· o aproveitamento de :tlovas áreas pe:-a 
·edificações. liá cerca. de 6 anos. o 
Prefeito de então mandou proceder es
tudos de sonda.~ns etc. no senttdor 
de concre~ o velho anseio do la-. 
borioso povo de Ilhéus. N&.CLUela. oca
sião foi endereçado ao Govêrno Fede
ral um memorial firmado por umas 
dUS.S mU pessoas solicitando a exe
cução da obra, Decomdos tailtoS anos.,. 
não tendo sido aadaS quaisquer provi .. 
dêncl.as, Vimos apelar' para o esp!Lto 
público e a. capa.cicla.de empreende
dora cio Ministro Macedo soares, con-· 
tia.Iltes de que desta vez, S. ~a a.~n
da. à sugestão que fazemos em nome 
dOs sagrados interê:SSes do povo de 
IU:éus. , 
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5ala. daS Sessões, 17 de mato de 1946. 
- Ma:nuel Novais - Juracy Maga
Zkães - Jo® Mendes ' - AlOysio àe 
Ca.rDa'tho Fi1Jto - Rui Santos - Al
berico Fraga. 

A imprimir. 

INDICAÇÃO N,0 74 _:_ 1946 

Requer a Mesa. qu.e. se sugira. ao 
POder Executivo C! contsrução de 
est'J"ailas de rod:agem no Estado de 
Sergipe. 

Requeremos, por intermédio da Mesa 
da Assembléia, sejam sugeridas, ao 
Poder Executivo, através do Ministé
rio da Viação: 

a.) a construção da Estrada de Ro
dagem, ligando o povoado Tamanduá, 
ponto terminal de mna. estrada cons
truída pelo Estado, ·à cidade de Ga
raru, passando pelo povoado Provi
dência. 

õ) a construção · da estrada ligando 
o povoado Providência à cidade de 
POrto da Fôlha. 

c) a construção da. estrada ligando 
o povoado Tamanduá à cidade de 
Nossa senhora da Glória. 

Ju.stijicaçáo 

Sergipe tem também a sua zona 
sêea. T"a.o sêca. quahto a dos Esta
dos nordestinos. A Inspetoria de Obras 
Contra as Secas não tem, atualmen
te ali o menor serviço, nã.o partici
pando, assim, Sergipe na aplicação 
da verba orçamentária reseivada, pela 
União; para essa Inspetoria. As três 
estrade.s sugeridas são justamente na 
região onde o flagelo das secas mais 
se acentua no Estado . · 

. Sala ~ Sessões, 16 de ms.io de 
1946 • . - Leandro Maciel. - Wa.Zter 
Franco. - H enõaldo Dantas. 

A imprimir. 

INl)ICAÇÃO :N.o 75 1946 

Indica à· Mesa da Assembléia 
NaciO'nal Constituinte que sugira 
ao Poder . E:recutioo o prossegui
mento ck CO'fl.truçáo da: Estrada de 

Ferro Rio GranJ.e do Norte, no 
trecho Angico-São Rafael. 

· Indico que a Mesa da Assembléia 
sugira ao Poder Executivo o prosse-
guimento da construção da Estrada 
de Ferro Rio Grande do Norte n';l 
trecho Angicos-São Rafael. 

Sala das SeS!Jões, 17 de maio r~e 
1!:'~6. - Aluísio Alves 

INDICAÇÃO N.0 76 1946 

Indica que a Mesa da. Assem
bléia. Constituinte s u g i r a ao 
Pode; Executivo a instalação em 
Natal e !4ossoró, no Rio Grande 
do Norte, de restaurantes popula
res eü> Serviço de Alimentação e 
Previdência Social. 

Indico que a Mesa da Assembléia 
sugira ao Poder Executivo a instalação, 
em Natal e Mossoró, no Rio Grande 

· do Nort~. de restaurantes popula'res do 
Se!'Viço de Alimentação e Prev1C.ênd9. 
Social. · 

Sala d.a.s Sessões, 17 de maio de 19~5 
- Aluísio Alves. 

A in:Lprimir. 

INDICAÇÃO N. <> 77..11946 

Suget,e !W '!'oder ;Execu.t~vo se-
1a. ~tidi:: 1a liberda;à.e il.e alJa.
'betização, 1J1"'PPTTCiinanào a to

. do ps ciãtuUios ~tabetizados ~ 
operar nessa campanha. · · · 

Requeremos a. V. Ex. a, nos têrmos 
do Re~..mento e de a.côrdo com as de
liberações já tomadas em cases idên
ticos, que envie ao Exmo. sr. Presi
dente da República, General de Divi
são Eurico Gaspar Dutra e ao Exmo . 
Sr. Ministro de l:istado de Educação 
e Saúde, Pro!essor Pr. Souza Cam
pos, as presentes sugestões para a cam
panha e o plano nacional geràl de 
alfabetização do povo brasileiro. 

Considerando que o progresso de um 
pais depende fundamentalmente do 
nivel de cultura. de seu povo; 

Considerando que está. no· consenso 
de todo o cidadão, como dizia o sau-

•, 
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· . doso Genersl Raimundo Pinto Se!d.l, 
· que "combater o ana.l!a.betismo- no ter

ritório nacional é dever de honra pa...""& 
todos os bra.slleil'os"; . 

Considerando que é oportuno nêste 
:momento hlst6rico que atravessa. a 
nossa extreznecida Pátria, em vespera. 
da promulgação do seu Estatuto bási
có e de sua Carta Magna: a ConstitUi
ção da República, ·desejada. e espera
da. pelo nosso 'digno Povo - ser ence
tada a Grande Cruzada Nacional de 
Alfabetização, ampliando e generali
·un.do a antiga. pe-rsistente, humani-
tária. e abnegada ação c..~ seu ·pionei
ro, o Uustre P:-. Gustavo Armbrust, 
na presidência da orga.nização cha~ 

. ma.da "Cruzada. Nadonal d~ Educa
ção"; 

Considerando o patriótico movimen
to contn o anal!abetWD.o, iniciado na 
convenção Nadonal do Negro Brasi
leiro, durante as comemorações da 
Abolição, realizadas no salão de honra 
da Escola Nacional de Müs1C3.; 

Sugenmos ao Poder Executivo que 
proporcione s. liberdade de al!abetiza.
ção de tod~ os brasileiros~ · permitin
do crue todos os cida.d§.os alfabetizados 
posSa.m · cooperar e coláborar numa. 
verdadeh1!. ~ total campa.n.ha contra o 
ana.lfa~etismo sem embaraços de qual .. 
quer natureza. durante um pértodo de
terminado. 

Ju.sti!lcamos o presente requexlm.e-n
to, com o anseio que domina todo o 
povo brasileiro de ver o soergu!Jiiento 
de nossa. grande Pátria.; com o pensa.
~nto dominante que julgo ter a.preen- · 
dido na Egrégia Assemo1éía Na.clonai 
Constituinte, partido de nobres e .au
torizados representantes de todos os 
partidos pollticos e mais ~entemente 
dos dignos representantes: Campos 
VergaJ. Gre" ~rio Bezerra e Segsda.s 
·via.na., na sessão de 16 do corrente, 
com o ~r.nplo dlgnWcante de nossos 
dias, que nos apresenta. o Goyêrno . do 
México, grande Nação ·irmã e amiga 
ds. América. do Norte, cUjo pl.a.no de al
fabetização, consubsta.nclado nos re
<:ortes anexos. peço "!'ênül'• -para. jun ... 
ta.r a.o presente, a fim de ser publ!ca
do, com a citação de sua fonte; eom 
·as permanentes pub~ca.ções da nobre 
imPrensa brs.slleira, ainda agora re-

petidas no número do vi'bi-a.nte ma.tu
tino "Diário. Trabalhista'' de 14 de 
maio de 1946, cuja noticia." junto a êste. 

E terminando, estou certO, que, um 
plano geral de albetizà.c;ã.o, - ei!l que 
colaborem. e cooperam todos QS bl'a.S1-
leiros, dirigidos pelo seu eminente Pre
sidente, Exmo. Sr. General de DiVi
são Eurico Gaspar Dutra.. interessan
do ·e ãisCI'im.lnando tôdas as autol'ida
des como: Govêrno Federal, Estadual 
Municipal, autoridades de tôdas as es
pécies e graus, Imprensa., Estações de 
Rádio, · Partidos Políticos,. Associa~ões 
de tôda e qualquer na.tur~a.: c1v1ea.s, 
culturais, liberais, rellglosa.s, esp1rita.s, 
artisticas, recreativas, desportiv3S. ci
entti'icas, protissiona.is, nota<iamente: 
Sindicatos de classes, Cruzada Nacio
nal de Educação, Liga da Defesa Na
cional, Estudantis~-.U..W.versitâ.rtas, 
não esquecendo em nenhwii&-liii)ótese 
a contrlbu!Qâ.o que possa. oferecer qu&l
quer cidadão no seu próprio do!Il1cfi1o 
- coroará de completo éxito a. Gran
de ci-uza.da Nacional de Al!a.betização 
do. Povo Brasileiro. · 

Sala das Sessões, em 11 de maio de 
1946. ....:.. Ma.noel ·deníCio Fonten.elle. 
A impnmir. · ·· 

O SR. PRESIDENTE - Está !inda--- ·· 
a leitura do · expediente. 

Tem a pala.vra. o sr. Gotredo Te
les, primeiro orador blscrlto. 

O SR. GOFR.EDO TELES - se
nhor Presidente, Srs. Constitul.ntes, 
depois de haver tratado, desta tribu
na, a. matéria. referente à dlscr:1nl1na.
ção de rendas, · era méu intuito dis
correr, hoje, sObre o problema. bnpor
tantissimo da casa popular. . 

AproveitandQ, · en~etanto, da. ran 
oportunidade de me ac:ll&" inscrlto, em 
primelro lugar, para falar Da hora do 
expediente, não quero deixar escapar 
esta ocasf.Ao. que se me apresenta,. para 
tecer alguns rápidos e respeitosos co· 
mentá.rios, relativos aô último discurso 
aqui pfo!erldo pelo nobre SenAdor se-
nhor Carlos Prestes. · 

-Lembram-se os Srs. Constitumtes de 
que o referido Senador ocupou esta. 
tribtmz., quando eomemoráva.mos o pri
meiro a.nlveisárlo da vitória das N&
ções Unidas sObre o Eixo. E. nêsse dis
cur.so, . o Sr. C&rl05 Prestes defendeu 



I . 
- 241- · 

a tese da. <:ola.boraçáo dos povos, par.t\. 
que seja Ullla. realidade a llllíão do 
mUJ?.do e. a . ps.z sôbre a. terra. 

. 'nve oc}lSião, dmante o mencionad~ 
·discurso. de a;pa.rtear o Uustre Sena.aor, 
diZendO, então, que aquela tese era, 
realmente, uma. tese verdadeira; entre .. 
ta.nto1 acrescentei~ o mundo 5e athavs. 
hoje dividido em duas facções, digamos 
em dois mundos: o do esp1rltua.lismo e 
o do xns.terla.llsmo; e conclui s.tirman; 
do que, se um dia, Pe-ra desgraça. 
nossa, -veneesse na terra o materfall.s, 
mo, al é que nunca teríamos ·Paz s.:lbre 
a tel'l'a, ~ é que nunca o muntlo sen~ 
um n1undo só, porque a. matéria Ee .. 
para os homens, só-o espirito o~ une; 
·Em resposta a êsse aparte, o ilustr~ 
Senador ~ecla.l'ou que. o assanto poJ." 
mim !erido era ~to filosófico, que. 
portallto, não podia interessar a se\1 
disC"J.YSO, etnineri.temente -poli ti co. 

Tenho para mim,. Srs. Constituintes. 
que tOda a verdadeira., tôda a autênticá. 
politiaa há de ser · o -reflexo de um 
pensa.tnento t11osó_tlco; tenho para mim, 
Srs. Constituintes, que politica que não 

- reflete diretamente um.a atitude qo 
homelll clian.te de seu d~stin{)~ ~ue- l:lát> 
reflete cllretamnte uma nOÇão sóbre o 
destino do homem, nã.o se chama P!l-' . 
lit1ca, chazna-se demagogia. 

O Uustre Senador Sr, Carlos 'Pres .. 
tes c:nsse, . em seguida; que eu esta. v a. 
equi"Voeado .sôbl'e o que seja. .ll:l&teria"" 
Iisxno marxista., d18lético; e, ·na. IQ.esma. 
sessão, ma1s tarde, quando ocupou: · esta. 
tribuna o nobre Peputa.do Deoclécio 
Duarte, que pronunci.ou brilhantíssima. 
oração ..• · · 

O Sr. IHôcledo Dt«l!rte - Obr! .. 
gado ~ V. Ex.• 

O SR. OOFREOO 'n':LES - • • • o 
Sr. Senador Carlos Prestes teve, dJga.. 
mos s.sslm. s. ousa.d.i~ ~e formular a. 
ségutn.te pergunta.: "V. EX.• sa.be o que 
é ·ma.terlalismo? ~ capaz de dar uma. 
definição a respeito?" 
' ~- 'Represe'tlta.ntes, todos. n6s sell.
timos ~erda.deira. ltdmirS.Ção pela !Jrme
za de convicções do Sr. ~dor Oatlt'lS 
Prestes. . . 

Quanto à sua cul~, ttnllamos a 
impress§.o, durante as nove anos em 
que s. Exds. passou em meditação, 
que essa cultura deVia ser imensa. 

'I'Od~ espel'ávalnos --nós, o povo em 
geral - que dêsse homem Viria uma.· 
palavra. nova, uma mensag~ inédita. 

Que intluênci.a. nâo teve, DO povo 
abandonado, no povo oprllnl.do, ns.. 
massa dos trabalhadores de tôdas llS 
catego.ria.s, a idéia de que wn homem. 
sotria por êle, no fundo de um cár-
cere! · 

Como compreendo a. lenda. do Co
valeiro d& Esperança! Como ·compre
endo a fôrça de ·sugestão dt:sse mi$te
rioso C a valeiro! 

Quem · sabe se aquele hottlem vir1a, 
para. salvar aqueles pelos qu1\!S sofria! 
QU:em sabe se, com êle, naseer.ia à au
rora. de um novo mundo? De um novo 
mundo, ·onde os poderosos ru'i.o fossem 
tão poderosos, e os fracos DoAo fôssem. 
·tão !racos? 

Sim, o povo aguardava .• ·. aguarda
va aflito e ancioso; mas, no· fundo do 
cotação do povo, nascera. a pi'imelra. 
centelha. de espe.ra.nça.. . 

E eis, qué, de súbito, em "rl:rtucie ele 
wna r-eViravolta da politica nactona.I, 
aquele homem, o herói, o sábi<l, o .~ ... 
perado, aureolado p~lo sofrimento, o 
homem que sofrera pelo povo, veto 
pa;ra a. rua., para a praça. pública. p~ua 
!alar ao povo. O povo, em sus~, 
lá estava, à- espera da pa.la.vra. no\'3, 
da palavra salvadora: à espera da 
mensagezn ínédfta, daq!lela mensagem. 
que ia ser revelada Pelo homem, que, 
durante nove anos, teve por única !un
ção na vida, pe%lStJ.r, pensar, pensar ..• 
Qu~ mensagem não serta aquela! Na 
eXistência t.Tiste do povo h'IJDillbado. 
ela. marcaria., sem dUVida. a. alvorada 
de um novo <iia. •• o inlcto de nova. tra. · 

E o profeta. fala, Que diz. êle? Que 
d.1z o homem que o povo esperava P 
Qual é a sua. mensagem, a n1ensagem 
inédita.? Que diz .êle? Ah, srs. Cons~ 
titú.intes: o slibio, o salvador diz uma 
pala. vra. v.eJha. gasta. e fn~oc:a.ssa.da.l 
Veio ·à p~ça. p{lbllca pa.ra. ~r um9. · 
.doutrma de quase cem anos de idade, . 
e que, qus.ndo np.sceu, js era. velha. 

E, agot&, o nobre Senadot' Prestei 
tem a coragem de perguntar a eons
Utuintes brastleiros se êies sabeDl o que 
é marxismo. Provàvetmente, S. Ex.• · 
pensa que marxismo é novids.de .. .. 
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. sou professor da. Faeulda.de ·de Di· 
reito de São Paulo,- e sef que qualquer 
estudante de L0 ano conhece perfeita
mente o marxismo, podendo discorrer, 

.. sem exite.çã.o. sôb~e o materialismo 

.. m~. dialético. 
. E' preciso, de uma. . vez por tôdas, 

. acabar com o ridiculo tabu da. onisei
... ·êllcia. comunista. Comunismo Dão pàs
. sa.. hoj~ de um cadáver de idéias mor

. .-- tas. Ser comunista. .é ser velho, é Ser 

. · reacionârlo entre os que mais o sejam. 
· Ser comunista é ter cabelos bnUlcos 
· no espírito e na. alma.. Ser comunista 
.. é se. apegar a UDl ideal que já se !oi, 
um ideal: que brtlhou um. dia. na huma
nidade, mas que já. se apagou. · 

O Sr. Carlos Prestes- São palavras 
de V. Ex_a, 

O SR. GOFREDO TELES - E' pre .. 
- ciso que se saiba, de uma vez por todas, 
·que o comunismo não é nenhuma novi- . 
da.de: é Uilla velharia, uma velharia.· 
.fracassada no mundo. uma velharia. 

· · que tem cem anos de Vida. ·e cem anos . 
. : de frs.ca.ssos. 

E' evidente que a. mocidade da Pá.
tr.aa, os mo~ do Brasil, não saberão, 
·de forma alguma, ségwr êsse ideal - · 
e Quando falo em mocidade refiro-me · 
aos mo~os ele 20 e de 80 anos; retiro~ 
m~ Aqueles que têm a mocidade ae 
espirlto. que sabem acompanhar a re ... 

· volução dos termos, que sabem reno· 
· var-se em c:a.da. alvorada. 

Quantos '9elhos há que são mais mo· 
• ços do que os moços de 20 anos. e 
.. quantos moços de 20 anos existem que 
· são mais velhos do que os velbos de 

80? J . 

· E" Precfsr.l continuar a cloutri:la.Çf.o, 
para os qu~ tenham esptrito velho; é 

· · preciso ·continuar a doutrinação. por .. 
que uma 1<iéla. .s6 se substitui, só se 
eomba.te por outra idéia, como muito 

· · .bem disse, neste plenário, o Uustre Se• 
Dador Sr. J.,;uis carlos Prestes. .-. 

Quem nãc sabe o que é marxismo, 
eom as ~ sempre repetidas teorlas? 

Quem nãO sabe o que seja a teoria. 
. d.a materialismo 1ústórico~ <tue nnc1a. 
.· m8.fs é do que a s.firmaç§.o de que os 

·. aeonteclmentos biStõricos são sempre 
. . ditados por .fatores econOmieos e ma
.. . teria.1s?. 

Quem não sabe o que é a teoria. d~ 
luta de classes na doutrina ma.rxista.? 
Ela. declara que a humanidade se a.c!la 
\liv!dida. em classes, sendo que uma lXl1-
noria, . por fraude· ou por Viol!ne!a, 
!senta~se do trabalho produtivo, en
quanto a. ma.torta. é !orçada a. l>to
duzir o suficiente para seu próprio sus
tento e para o sustento da. minoria? 

O Sr Carlos Prestes - Tenha cuida
do V. Ex.•, pois esta insultando o ple
nário com sua teoria. errada. a. respeito 
do m.e.rxismo. 

O SR. GOFREDO TELES - O ple
nârio sabe perfeitamente que 6 mar
xismo. ·Não pense V. Ex. a que seja o 
llllico a conhecer o marxlsmo. v. Ex.l\ 
é que está fazendo ofensa a esta As
Sel}lbléia. julgando que, neste mo~n·-
to, estou ensinando qualquer coisa a. 
ela. Estou · apenas repetindo, sumària
mente, as teses do mal'Xlsmo. AliAs 
quem traça o rumo dos meus discursos 
sou eu mesmo. e nãc, V. Ex6, Sr. Se-
llador. · · · 

Quem não .. COnhECe S. teo!'is. do Va-
lor çle M.a.rx? ---- · • 

O Sr. Carlos Prestes - .Mal com:.--.... 
Preendida por V. Ex.. 

O ·SR. GOFREDO TELEs - ma 
nada ~ é do que a af~áo de 
que a substincia do· valor. a ~ssêncla. 
do valor é o trabalho, à medida do 
valor é a. quantidade do trabalho cies -
pendido. 

Quem não conhece a teoria da mais 
'Valia? Es~ outra tese marxist&, e- a. 
que conclue pela atir.nação que, na. 
evolução histórica, a conhecida f6·-: .. 
rnula: merca.doria - di:n.hei.ro - m.er .. 
caci.oria foi substituída. pela . !órmula: 
dí11./l,eiro - merccu!oria - dinheíro. 

Quem não conhece a tese ds 
CU"1trn'Ulaçáo crescente ao~ capitm, e 
aa proJetariza.ção creseente? . E quem 
na.o conhece a tese final da dou.tri ... 
na ma.n'Jsta - nunca referida -p~los 
chef~tes comuntsw do Brasi..l, que 
buses.m, em vão. fa~-la. esquec~r -
a tese fins.!, que é a. da ht-catom~ 
violenta e sanguinj.rls. dà. sociedade 
captt.a.lista? . 

Nota! bem, Srs. Ccnstitulntes - e 
isto · ê o qt.~ se torna necessl.rio re· 
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tl~tir, ~mpre - ao· publicar sua. ob!'~-
410 Capital", e ao lançar, com En
gels·, o Mani!esto Y.:.a:x, que sintetizou 
<Iesta !o~ sua obra, já, ao sinte
tizá--la, e:-.a um velho dentro do co
munismo, já- .e-.a. um velho dentl'~J ce 
seu tempo, já era um· reru:icnáric 
dentro de sua época; nunca !oi um 
inovador, nada mais fez do que <:om
pllar e sintetiZar doutrinas alhehs. 

Realinente, o materialismo históri
eo, an.~ de Man, ji, havia. .sido es
tudado e e:lq)Osto por Maltus, pelos 
djscipulos de Say. Bastiat e Molinari.. 
A teoria da luta de classe. antes de 
Ms.rx, já havia sido exposta por Sn.y, 
Cherbulie:r, Me:rcier, Turgot. Mira-

. beau, L1nguet. Babeuf, Lourenço vvn 
St-\!in, Sa.Ult Simon e Guizot. 

O . Sr. Alves Pc.l-gza - O zna teria
fumo histórico é uma seqüência da 
dialét~ca. de Hegel. 

O SR. GOFREDO TELES- ~
tamente . · 

A teoria do va!or de M~rx to!, prà
tica.mente, copiada das obras Smitb e 
lUcudo. A teQna da mais va11b. f>. 
também, uma trans-::rição das. idéws 
de Thompson, Proudhon e Sismond!. 

:Soje, o materialismo mar.dsta, o 
ve1ho materialismo m.s.nQsta, a de
crepita doutrina comunista. acha-se, 
de!initivamente. condenada não a:pe
. nas pelos. co't!tt!na.dores, mas pela 
l)r6prt.a hist6rla. A própria história, 
<l pró;>rio desenrolar dos · a.contec~
mentos apresentam flagrante des
mentido à doutrina marxista. 

QuantO ao matenalismo histónco, 
1ácil é vertlical' que, na história hu
mana., nem tudo é dEte!'lilinado por 
fs.to-:es econôm!J!os~ cu. pus. se-r tn2l.1s 
p!eclso, nem sempre os !ator~s eco
nGmicos forçam os aconteciment~s -
eomo queria Marx ~ de modo a que 
à fase cia. nobreza. sucedesse a fase 
i:la burguezia, e a esta, a fase do j)l."'• 
letana.do. Gnndes tatos h\st6!'i<.~s. 
<rue modi!tearam a sort~ dos bc,mens 

· sôbre a. terra., como o QristiaD\SttlO e 
<> Islamismo, não !oram determinados 
por fatores econ&nlcos. A próptia. 
Revolução Comunista da Rússi!. cons
tftu.e o ::na.1s tremendo desmentido à 
"tese de Marx. Pols .. em virtude tlesss. 
Eevolução, a. Rússia. psssou da. :.ase 

da. nobreza diretame'!lte ~:a a fase 
do proletariado, nãc passando pela. · 
tase da. burguesia - demonstr~ção 
incontestã. vel de que a fôrça de t1.IIla 
ictéi.a pode quebrar o chs.lnado ce
tenninism.o histórico. 

Contra. o fatalismo m~teríalista, já. 
se ergueram · as vóz~s a utoriza.das de 
cmrrnot, R~nouVier, Dit!ey, Burck
hardt, Tarde, Turgeon, Breysing, l{e-

·-nouvler, Stammler e de tantos ou-tTos. _, 

Quanto à luta de classes. basta co
nhecer rudimentos de · história para. 
vt-rifica.r que grandes perlodos €xis
tiram, nos quais as classes viveram 
em paz, umas com as outras. Pode
ríamos mesmo dizer que, na hlstó't'ia. 
humana, dúrante mais tempo vive
ra..m as classes em acôrclo, do que em 
luta.. Oportunas, neste momento, são 
as palavras de Ks.utsky. dis<:ípulo or
todoxo de Marx: "só em certas co:o.~ 
<lições é C,!Ue a luta de. classes se to:-
w o motor da bistó:ria.." E ' esta, 
tn.mbém. a opinião de · Sim.khovitch e 
Desllmiêtes. 

Quanto à teoria marxista do valv:r, 
é evidente que a medida. do valor- não 
é fixa.ds. pela quantidade d~ trabalho 
dispendi~o. Outros .fatore.s influem 
nJJ valor, CQmo sejam, por exemplo. 
a quantidade da o!erta, a neres.s.idade 
ao consumidor. a quantidade da iJro
cura. Allá!, a. teoria. marxista do va
lor perdeu, por completo, seu cunho 
cientifico, · d()pois daS Cl1ticas d~ Ri
cba.rd e Gobl<lt. 

A teoria da. mais valia, por sua vez. 
se esfacela, dlante ãa. observação de 
.que a referida. mais va.Ua. não P. pro
duzida .sOmente pelo trabalho manual, 
e de que ela não poderia, mesmo ser 
produzida sem o concurso do .::J.pita.I 
e do trabalho mental. Eis porque 
.A!tallon declara que, . dessa teoria. 
•• na. da se po.de conservar••, e LOria. 
a!irnl2. que ela .é uma. •vasta ba.~ar
T>Jta doutrtna.l", um. "solene suleiciio 
' ientf.fioo. " 

Assün, pois, como tem sido e~us
t!vamente demonstra.do por tantos 
não passa de ~ fantasia, de um 
castelo sôbre a areia. 

Neste ::nom.ento, é oportuno citar as 
claras palavras d" Sorel: '"A socie- · 
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da.de mat'Xista .é uma sociedade su- de 37, forjada, como sabemos, den
posta estranbsmente simpillica.da, uma tro de um gabinete de estudos, de 

· cónstrução realizada por engenhosos janelas fechadas para a realidade na-
arti!ícios''. E Benedetto Croce decla.m: c!onal, Carta esta que, como bem de-
.. :S certo que a obra. de Marx, "o Ca- monstrou da tribuna o nobre Deputado 
pitar•, · é uma pesquiza abstrata; a Carlos Marighela, nã.o foi possível Pôr 
sOciedade estudada por Marx não é em execução, porque a Vida é mais 
tal ou qual sociedade histOricamente fOrte do que a fantasia. <Muito bem.) 
e::istente; é uma sociedade ideal, es- A Carta Co.nstitucional de 37, podemos 

.... quemática, deduzida de algumas h1- dizer, foí como que uma máscara afi
póteses, que até poderiam não se ba.- velada ao rosto da Nação, máscara que 
v~· realizado nunca no correr da bis- a Nação jamais poude aceitar. 
tórla''. Exol:a.memos com Serti'lh~es: 

Contra o marxismo srs constituin- "Só a. !PI'ó.Ptia vida. encontra o5 ca-
tes, afirmamos que ~ ordem polftica. ., · m.inhos da vi~"· 
autêntica e vetdàdeira. há de ser a Ora, a . Pró~na natureza.. das coisas 
decorrente da própria natureza da.s leva-no.s un~tam~~~ a consagrar o 
causas. Não há. politica verdadeira pnncfplo da mtang~billdade da pess~ 
fundada em fantasias e em qWm.eras. humana. Por que? Porque a r~~-

àa.de nos demonstra. que certos direi
.!:. política é feita para o homem, para tos existem no tifimem--que-não de-
a sociedade humana, e há de ser con-· correm· do Estado: que nascem com 
:forme às leis . do homem e às leis m- êle, e para cujo nascimento não con
~ da soc1eda:de humana. A P<lli- correu 0 poder público, direitos que ao 
ti? f~ta e:n gabmet~, o1hos '!endados, Estado compete, portanto, apenas, ve-
nao e uma ver~detta polftica., por- rifica.r e respeitar. 
que foge à realidade social, porque Eis porque afirmamos, sem medo de 
tgno..'"'a a verdade realmente existente . engano, que o principio fundamental 
e~ portanto. há de ser uma constru- da politica é 0 da inta.ngibilidad.e da 

- çao q~e se esfac~a em contato com pessoà. humana. · 
. a realidade da VIda. Polftica. é vida. 0 Sr Alvaro Adolfo _A .socleclade- · 
A doutrina do estado não pode V1r ·t d. Estado · 
como . um rôlo . compressor impondo vem an es 0 • 

uma ordem imaginada. A orclem· do O SR. GOFREDO TELES- Exata-
Estado deve ser o resultado. a canse- . mente. o homem é a.nteri<ll' ao Esta
qüêncla., a conclusão do reconheci- <!o e a tôdas as orga.nlza.ções huma- · 
mento, por parte do Estado,. de tudo nas. 
aquilo que é natural e espontâneo. l o sr. DiOclecio .Duarte _ o Estado 
A verdadeira. política é inimiga. da é' para. servir ao homem e não o ho-
1maginação e da quimera. mem ao Esiiado. 
. A Ordem Social. o Direito, devem ser 
. o reflexo simples da própria. reaUdade. O SR. GOFREDO T.ELE.S ..;.. Por 
o Direito na.sêe tia terra, do povo. da isto, antes de tudo, deve o Ests.do res-

~ f · · peitar a essência humana.. O Estado é 
. ·naçac. o B.SClSDlo italiano, alemão orga.nf.,..a.do para. servir ao homem. e 

ou russo sempre sustentaram que o 
Estado é <.J criador do direito. Ba.s- se o homem deve servir ·ao Estado, é 

--:. t.aria esta afirma.ção, ·para que não J>a.r& que êste sirva. melhor ao homem 
. tolera.ssemos qualquer espécie de !a- <Mu.ito bem.> 
cismo, fôsse êle italiano. alemão ou O Sr. Alves Pa.lma- O totalitarls-
·russo... · mo, tanto ela ·direita como da esquer-

0 Sr. Nestor Dua,-...e - Ou brasi- da, esmaga a. pessoa human-a. 
lefro. .. o· SR. GOFREDO TEf.IrES- Per-

O SR. GOFREDO TELFS - .•• 
·OU brasUeiro. 

Posso citar, neste momento, em 
· ~paio da tese que venho -eXJ>ondo, o 

caso tip!co da carta Constitucional 

·:feita.mente. · · 

Há dois aspectos pelos quais o ho
mem pode ser considerado. Pode õer 
c:onsiderado como indivíduo. parte d~ 
todo. órgão de um organismo, devendo 
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servir à sociedade e ao Estado. Mas, 
aléXn de individuo, o homem é wn * dotado da.queles direitos de oue 
eu :fa.lava. há. pouco, que não decorrêm 
do Estado, porque anteriores e sup~ 
nores a. êle, e que a. êle cumpre res
peita.r. Neste aspecto, o homem é mais 
do que. individuo, mais do que órgáv 

· dentro de U.m orga.$s!Í:1.0, ma.is do que 
dente de engrenagem: - é pessoa.. 

O desconhecimento dêstes principies, 
fl.liás elementares, acarretou dois erros 
da polltica moderna: o individuà.lisiilo 
e o totalitarismo. O índiv~dualismo é 
o esquecimento de··que o homem de\·e 
servir ao Estado como in<iividuo; o w
talitarismo, é o esquecimento de que 
o Estado deve submeter-se aos finS 
superiores da pessoa humana.. No in
dividualismo, os fortes devoram· os 
fracos; no totruitarismo - que pode 
ser fascista ou comunista - o l!:s
ta.do devora a todos. Ambos êstes 
erros constituem atentados à liber
dade humana.. 

Não entendemos a liberdade, quando 
ela. é o pa.trilnônio exclusivo de lliil2. 
cla.sse, ~ um grupo ou de wn único 
homem. Não a entendemos, quand;l a 
paZu.vra liberdade procura ocultar a 
falência. da lei, o declínio do Direito, 
o domínio dos poderosos, a opressão 
dos fracos. Não a entendemos quando 
a. pala:vra liberdad~ significa escra
Vidã.o. 

Liberdade não significa poder de 
!azer tudo quanto queremos, como pre
ga o individualismo. 

Liberdade não significa. também 
ser obrigado a :fazer o que o ditador 
quer, como preg_a. o totalitarismo. 

Liberdade não significa direito de 
ms.ta.r, de ser usurário, de escra.visar o 
próximo. Liberdade não significa di
reito' de ser exageradamente rico, en
tre aqueles que são absolutamente po-
bres. • · 

Liberdade é outra coisa.. 
O homem livre é o homem dono de 

si mesmo. E é dono de si mesmo, o 
homem que adere a seu verdadeiro 
ben;L. isto é, o homem que não se des
Via de seus !iDS naturais. 

ora., êsse dominio do homem sôbre 
si mesmo, não terá um sinal externo, 
exp~ão material e. objetiva da li-

berdade. humana? A resposta só pode 
9er afirmativa. Em verdade, nossos 
estados de alma., nosso mundo subje
tivo. quase semp.t"e busca refletir-se no 
lllundo objetivo, por sinais externos. 
O aperto de mão não será a compro
vação do que acabo de ~r? 

Ass'm como o escultor, ao idealizar 
sua obra. sente-se .mais livre, mais ca
paz de produção, quando possui o 
bloco de mármore, sôbre o qual I)ossa. 
l'ealizá.-la - assim também o homem 
é mais livre em seu úitimo, quando 
possui, no mundo exterior, alguma 

·coisa a que possa. dar o cunho de sua 
pe-rsonalidade. 

O homem, dono de si mesmo, anseia 
em ser proprietário de alguma cotsa. 
no mundo externo. 

Eis a. razão pelal qual o princípio da 
propriedade privada deflue da própria 
natureza humana. 

Poderíamos citar, aqui, a afirmação 
de Fulton Shee~ que me parece abso
lutamente acertada.: a propriedade 
I>rivada é a garantia econômica da li
berdade. 

A conclusão prática do que venho 
dizendo é que tôda política. autêntica 
verd&'deiramente realista há. de deten.: 
<:ler a. tese da mais l:arga distribuição 
})()SSiv~l ··~ proprieda'de privada, como 
garantia <;la liberdade humana. Se 
as propriedades estivexem em mães de 
poucos, como quer o individuali.;,-m~. 

a. maioria será escrava: se estiverem 
nas mãos do Estado, como q,uer o co
munismo, a nação será escrava. 

Embora defenda, desta. forma, o 
princípio da propriedade priva<ia. sus
tento, porém, uma distinção, que se 
me afigura essencial. E' entre o di
reito à propriedade e o uso que dela 
<:levemos fazer. O direito à proprie
dade pr!vada é eminentemente pes
SO&.l; o uso, entretanto, que da pro
priedade privada devemos fazer, é ·so
cjal, quer dizer, limitado pelo bem co
mum. Se somos, por exemplo, pro-

. prietários de um automóvel, nem por 
isto temos o direito de andar por cima 
das calçadas. 

O Sr. Nestor Duarte - Se o uso da 
propriedade deve ser social, por que 
não? 
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O SR. GOFREDO TELES Jus-
tamente porque estabeleÇO distinção 
entre o direito à propriedade e o se·Ll 
uso. 
· O Sr. Nestor Duarte - Não des
confi.a V. Ex:. a. que a distinção é ar
tifício? Por que não conclui logo que 
a p.ropried_a.de deve ser social? 

O SR. GOFREDO TET·ES - Porque 
ela não o é. Aliás, tenho a cert-eza 
de que V. Ex."' está d~ acôrdo co
migo. Se V. Ex."' tiver a propriedade 
- digamos - d2 um revólver nem po!· 
isso poderá. disparar tiros sôbre seus 
colegas. . • (Riso> 

O Sr. Nestor Duarte - Figur~mos o 
caso de uma propriedade iznóvel. Se 
tenho ·o direito pessoal dessa proprie
dade, e dado que o uso da propriedade 
de-ve ser social, que resta de concreto 
para o exercicio pessoal do meu direito 
de propriedade? 

O SR. GOFREDO 'I'EI.ES - Sõbre 
um imóvel pode v. Ex.a. ter o direito 
inconteste de proprietãrio, entretanto, 
se V ~ Ex. n quiser construir uma ca.s:a. 
sôbre tim terreno que lhe _pertence, 
terá. que se ~Submeter às posturas 
municipaiS, de acôrdo · com o bem 
social.· 

O Sr. Nestor Duarte - São restri
ções ao direito de propriedade. Vossa. 
Ex.a está confundinclo· com a. função 
socla.l da propriedade. 

O SR. GOFREDO TELES - São 
ex~tamente a mesma. coisa.. O desce .. 
nhecimento dessa. distinção aca.rret<N 
também dois enos da. politicr:.. moder
na: o ca.pitallsmo e o coi:mpismo. 
Aquêle, insiste no direito à proprie
dade prlvada e jgnora seu uso social; 
êste, 1ns1ste no uso social da. proprie
dade, que pertence ao Estado, e des
conhece o clil'eito do h:>mem. & essa. 
propriedade. Nós a.firmamos: cont!'a 
o capitalismo, a. função social da pro
priedade; contra o comunismo, o cll
reito de ser o homexn, pessoalmente, 
proprietário. 

O Sr. Jv:randir Pires - Tenho uma 
série de restrições à tese de V. Ex.•; 
entretanto, são de tal natureza, que 
não caberiam num·· sinlple5 aparte. 

O Sr. Galeno Paranhos - A fun
.. ção social da. proprieda.de, como a con· 

cebe Duguit, choca-se com os exem~ 
plos fomecldos por V. Ex.• que sõ
mente poderla.m verificar-se no caso 
da propriedade exclusiva, individtialls.. 
ta. 

Segundo aquêle escritor, a utilldad~ 
social da Pl:"Opriedade implica na. ~u
bstituição do dil'elto liberdade peio 
dll'eito :!unção. ·· -

O SR. GOFREDO TELES- Agra
deço s. gentileza do.s apartes. .AS.sl:D 
como afirmamos o principio da. pro
priedade privada, decorrente da . pró-
pria. essência. humana., atirma.mos. 
também, o direito do homem de trs.
ba.lhar. 

Como sabem os Srs. Representantes, 
o trabalho, na antiguidade, era. tare!a 
1gnóbll; no capitalismo, Dão-passa -de 
mer.a. mercadori-a., e no comunismo ~ 
propriedade do Estado. Para nóS, .P~>
rém, tracalho e vida. são dois têrmos 
de uma mesma equação. 

Assim como não compreendemcs 
trabalho sem vida, não 'compreende
mos vida sem trabalho. 

· O Sr. DitJclécio Duarte - · Essa. é 
a tese lógica. 

O SR. GOFREDO TELES - CO!l1• 
preendemos que o trabalho tem emi
nente fun~ã.o social, em favor do bem 
comum. E' uma atividade h:uma.na c, 
como tal, não pode ser artigo de- co
mércio, como quer o ca.pltalismo, ~m 
propriedade de um ditador, como ~ue; 
o comunismo. 

o s-r. Dioclécio Dua.Tte - Ou o 
fascismo, que é a. meSlila coisa.. 

O SR. GOFREDO TELES ....;.._ Per
feitamente. 

Damos ao trabalhador suprema. dlg
r.idade. Quando dizemos trabalhador. 
empregamos o tênno em stt'l.tido iat.v 
- traba.lh.aàor da- tôdas a.s categorias 
intelectual ou braçal, não, apenas, no 
sentido est:ito que o comuDismo quer 
conferir ao vocábulo. 

Tais são. Srs. Constituintes, os sin
gelos mas t.unda.m.entais princ1plos da. 
doutrina espiritualista, da doutrma da 
Igreja Católica. Romana, opoS""~ ao 
mandsmo. Tais são os prlnciplos &eP.t
tos, estou certo,· pelo Partido Social 
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Democrático, em cUja. chapa. tive a 
honxa. de ser eleito. 

O Sr. Dioclécio Duarte -:- E um 
dos - mais integroo. 

O SR. GOFREDO TELES- Agra
deço a V. Ex.a. Tais são os princípios 
·integralmente • consubsta.ncia'dos no 
programa do Pa.rtldo de Representa
ções Popular, ao qual pertenço, e em 
nome· do qual !alo neste momento. 

Tôda. doutrina politic~. que seja rP.a
Usta., há d~ ter duas partes: uma fun
damental e constante, decor;-ente mes
mo da própria essência imutável- do 
homem; outra parte dinâmica e adal)
tã.vel, que acompanhe. a variedade das 
condições da vida humana.. A essência 
humana é imutáv-el; variáveis, entre
ta.nto, infinitamente variáveis as con
dições da vida humana. 

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.!\ acre
ãita nisto? 

O SR. GOFREDO TELFS - O co
mnnjsmo, porém, não contém nem a 

. primeira, nem a. segunda parte; igno
ra a. essência imutável do homem e, 
quanto às condições variáveis da vida 
humana, também as ignora, P<>is e 
doutrina fantasista. castelo sôbre areia. 

Em nome da realidade do mundo, 
da. realidade social e da realidade do 
homem, e::n nome da realidade brasi
leira, proclamo a necessidade de com
b5-ter, sem cessar, essa funesta fanlia-

. sia, traz:iea para nos.sa Pátria, pela. 
quinta-coluna de imperialismos ~s
tra.ngeiros. 

Bem sei que, nesta ASsembléia. sur
girá, sem dúvida, uma ba.ncada sem 
nome de Partido, formada. por ele
mentos de todos os Partidos. no mo
mento exato em ~ estiverem em Jõgo 
os postulados fundamentais da. civil!
za.ção cristã e a dignich1.de da Pátria 
.brasileira; (Muito bem; muito bem. 
Palmas). o oraãcr é mva.men:te cum
primentado). 

O SR. CA.MiPOS VERGAL - Sr. 
Presidente, peço a. palavra, pela or
dem. 

O Stt. PRESIDENTE~ Tem a. pa .. 
laVl'a o nobre Representante. 

O SR. CAMPOS YERGAL - (Pela. 
ordem> {*) - Sr. Presid-enre, srs. 
Representantes: tenho em mãos r e 
querimento qu·e devo endereçar à 
Mesa, no sentido de reunir, num só, 
diversos pedidos de ~obres ~olegas, 
relativos ao momentcso problema. 

• de locação d-e prédios e à. no
meação de uma comissão de cinco 
membros para apresentar ao Poder 
Executivo, com a máxima brevidade 
possivel, medida de emergência refe
rente a despejos, ~emoliÇÕes de pré
dios e assuntos de .locação. 

Incluo no pedido inúmeros nomes de 
pessoas que nos enviaram telegrama; 
verdadeiramente aflitivos, todos con
dizentes com a. situação dolorosa em 
que milhares de familla.s se encot.
tram, no tocante à ocupação de prédios 
de aluguél. 

Desejamos, em primeira linha, a so
brestação das açõe.S de despejo cont"t"a. 
casas residenciais, comerciais e indu.s
triais, e. também, se suspendam tõda.s 
e quaisquer demolições de prédios. com 
a finalidade de construir apar..a..m~n
tos de luxo, abrir avenidas ou rasgar 
ruas para e~belezar a cidade. 

O assu.nto é por demais importante. 
A açã<:> de despejo, verda.deira espada. 
de Dâmocles, suspensa sôbre o pes
coço de dezenas de milhares de famí
lias do povo, precisa sei sustada para 
que o Poder Executivo se interesse de 
maneira urgente, aliviando, assim, a. 
espectativa em que se encontram inú
meras !amillas e até várias casas co
m-erciais e Industriais. 

Tenho a honra, Sr. Presidente, de 
encaminhar a V. Ex."' o requerimento 
de urgência. a que alu.õ.o. (Muito 
bem.> 

O ora.dor envia à. M~ o se .. 
guinte: 

R%Q'O'EltiMEN'l'O N.0 144, DE 1946 

Requer a 7l.Omeaçáo cie uma Co
missão pa.ra. apresentar ao Poder 
Executivo sugestões de emergên
cia relativas a despejo, demolição 
de prédios e a.ss1Lntos de lvca.çáo. 

Atendendo a que é dos mais graves 
o probl-ema da habitação no país, exi-
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gindo soluÇÕes imediatas em prol das ma brevidade, medidas de emergência 
quais tem. esta Assembléia apresenta- relativas a. despejos, demolições de 
do sugestões ao Poder Executivo; ~tédios e assuntos de locação. 

Atendendo a que estas sugestões, Sala das Sessões, 17 de maio de 1945 
partidas de vários Srs. Deputados, -Campos Vergal. - .Pedroso Junior. 
cami.nhil.m morosamente, em contrá- - Benício Fontenelle. -Domingos ve
rio ao interesse público, que lhes exige lasco. - Leri Santos. - Euzeõio Rocãa. 
pressa e acêrto; • -Ezequiel Mendes.- Baeta Neves. -

Atendendo a que, neste particular, é Luís Lago.- Leite Neto.- Carlos Pinta 
de tOda conveniência o.u;ç as suges- - Gofr~ Teles.- DOZor de . Andrade. 
tóes existentes formem um conjunto, -Melo Braga.- Sega.das Viana. -
o que permitirá seu rápjdo exame pel.:'l. Abelardo Mota.- Benja.min Fa.rah.-
Comissão Competente; Carlos Prestes. - Tri/ino Correia. -

Requeremos, como autores das su- Gregório Bezena. - Alcides Sabençu.. 
gestões acima referidas, que sejam en- - Agostinho Oliveira. - Mauricio 
cn.minhadas, em conjunto, ao Poder Grabois. - Osvaldo Pacheco. - Leo-
Exccutivo, sugestões que são: poldo Neves. - . .A.utur Fischer. - Ju-

Requerimento n .0 11, d;e Benicio ra:ndi1' Pires. 
:Fontenelle e outros, solicita.ndo medida A imprimil'. __ 
do Poder Executivo susp·endendo a. ~- Tendo lido jamais seu oportuno pro-
g~ncta. das a.lineas "D". e "E" do jeto sentido prorrogação dols anos tO-
nrt. 8.0 do Decreto-lei n.0 6. 739, de das ações ·despejo ora. em curso nota-
16-7-44, e d•e proteção aos inquilinos damente aquelas relativas casas co-
nos casos de venda dos itnóveis: · ' merciais venho qualidade D.iretor-Ge-

Requerimento n.0 12, de Pemooso .rente Sociedade Comercial casa Rex 
Júnior, sugerindo a sustação de tôdas S. A. está sendo Vitima negóclo com· 
as ações de despejo !un.de.das no di- graves .prejUiZos materiais inclusive 
re1to ãos proprietários, de solicitarem para. nossos · · empregado· ficarão 
seus· imóveis para hab!tação própria; sem trabalho trazer-lhe meu en.tusi- · ·· 

·Requerimento n.o 15-4~948, de Do- astico apoio salutar humana medida 
n:Ungos Velasco, referente a "luvas' ; ;pleiteada para.bens pela 1n1C1atf.va. 

Requerimento n.o 15·4.-946, de cam- que !a.z lembrar ainda existem deputa-
pos Vergal, sugerindo medidas de pro- dos se preocu}:am situação po-
teção aos locatãrios, inclusive a. sus- vo principalmente dos comerei-
pensão de ações de despejo que de- antes sujeitos iniqua violência. judi-
!ine; · c.ta2 de senhorios prepotentes e ga-

Requerimento n.o 30-4-945, de Paulo na.cloS"os respeitosas saud~ões. -João 
Sarasate, sugerindo ao Govêrno s. Lacerda sendo vitima senhoria pode-
prorrogação preVista no Decreto-lei rosa. 
n.0 7 .. 4!)6, adotando-se as medidas qaa Abaixo assinados comer~1antes em 
a experiência haja aconselhado para Belo Romonte aplaudem sugestão V. 
e\·ltar as costume!.ras bt.U'las às cau- Ex. a sentido suspen.sP.o dois nnos n.ç!ío 
~las legais em favor dos inquilinos. despejo um dos .!atos mais graves que 

Requeremos, por l:nterméd.io C!.a atormentam o povo tal medida se n<:lo
D.D. Mesa.. se solicitem da egrégia tada muito \'irf.t. beneficiar povo brasi~ 
Assembléia constituinte, as seguintes leiro Vitima. exploradores sem llmites 
!nedidas, em caráter de urgência. n:> proprietã.rios imóveis nesta capital e 
tocante ao problema <:la. babltaçã.o: a.flltiva. fala prédios residenciais e 

1.• - que &:;: englobem nUlna só re- constantes ordens despejo deixam !a-
presentação os requerimentos adiante mllias inteiras desabrigadas comércio 
espec:.ficaãos e que são em número de . e indústria. tee;n sido nâ.o poucas vêzes 
quatro; prejudicados em seus 1nterêsses pols 

donos estabelecimentos veem-sc com· 
2.o - que se nomeie UlD3. com!ssão pelldos judicJ.almente tranz!eri-lcs c..:.-

de 5 (cinco> m-embros pa.ra a.presen- tro local perdendo com isso o ponto 
tar ao Poder Executivo, com a. .!llá.xf... come:reial sempre <ie aprec1Avel valor 
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econômico 81é222 sujeitar-se-descabl<las 
exigências luvas assim apelamos V. 
Ex. o. consagra!' melhor seus esfôrços 
para. govêrno transformar em lei ma
téria. Tequerlda aprov-eitamos a opor~ 
tunidade para. hipotecar V. Ex. A nossa. 
inteira. solidro:iedade respeitvsamente 
Armando Freitas Avenida Amazonas 
'744 'Edson M<mezes Mad\ll'eira. AvenidBI 
.Amazonas '144 Joaquim Ratael Aze
vedo Avenida Contomo l. 573 Tufic 
Freia. Espirito Santc. 24.3 Apartamento 
2 Domingos Sicoll & Cia.. Carljos 466 
José Adoni~ Monteí.ro São f>a.ulo 526 
La.!ayete ~oelho São Paulo 584 Odi
·lon Rodrigues Pereira Ca:Q.jos 539 Eu
rico Ritieiro Oliveira Ca.r'ijos 535 Ben
•Jindo Carvalho Lima. Carijos 545 Casa. 
Paulista Aven~dâ. A.mszonas 'l48 Osvaldo 
Gualberto da Silva Rua Ailnores 2.858 
Cesa.r Silveira Rua ~axa.mbu 123 Con
ceição Almeida Rua. Tenente Garro 
255 Odorên<:io Godinho Rio de Janeiro 
1.299 Oristova.m da S!lva. .A.Inazona.s 
'748 José Gonçalves Além. Fa.rafua 62 
Pedro Gcdinho Júnior Tenente Fre1~ 
tas 167 Renato Car"alh<.. Ma.rtnote 41 
Drogaria. Moderna Ltda. .Avenida. 
Contorno 1.5-18. 

Telegl'SJrul.s: - Sóõre q~tão ae 
locação: 

Rio de J a.neiro: 

l. Antônio Rodrigues. 
2. Washington suva e senhora.. 
3 . Edmundo Pereira de Sousa.. 
4. Paulo Al:ldrada. 
5. Mário Espúito Santo e senhora.. 
6. Fer:1a.ndo · P. Araújo. 
7. Vi\"aldo Vasconcelos e senhora.. 
a. Dr. Fra.néisco Sales :srasu e se

nhora.. 
9. José Abruo de Morats. 

10. 3. Andrade. 
11. Tasso :Pa.rbosa.. 
12. :José Vieira. 
.l!. Rercfi1o Andrade. 
14. Antônio Gonçalves de F&ria. e se .. 

nhora.. 
15. João. Correia. 
16. Levi Barborema Porto e senhora.. 
17~ Acrislo FerreUa. 'FGnSeCa. e ~-

nhora.. 

18. Antón!o Gomes de SOusa. 
19. An:na.ndo Lú:na.. 
20. Osvaldo de Ollvetra. 

De POrto Alegre: 
21. Dr. José Patrocfnio Alves. 

De Recife: 
Z2. João Lacerda. 

Cotnel"Cía~tes de Belo Horizonte . 
O SR NESTOR DUARTE- Senhor 

Presidente, peço a palavra., pels. 
ordem. 

O SR.. PRESIDENTE- Tem a Pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. NESTOR DUARTE <Pela 
ordem) - Sr. Presidente, pecii a pa
lavra para enviar à mesa. um :requeri
mento de informações. 

Confesso, Srs. Constituintes, que jà 
ando desconfiado da utilidade dos re
querimentos de informação, nests. 
Assembléia, porque são êles em gran
de cóp~a.. e até êste momento, a. não 
ser um ou outl'o totnado em cons1de-

. Taçá.o, nenh\llls dêles logrou os :res\ll• 
. tados que todos esperávamos. 

Fol.'Illulo ma1s um, mas não ereto 
que, dentro da. urgência exigida., ve· 
nlla a ser diScutMo e votado, pa.:ra, 
depois, se-r encan:rillha.do a quem de 

. direito pam a . competente resp05'ta.. 
(Muito bem.> 

o oradOr en:zna à .Mesa o se
guinte: 

,UQ~O N .o 145. DE 194-8 

Solicita informações do Minis
tério das .Relações E:rteriores a 
respeito de um pedido de licença. 
'!eito a!> Govêrn.o brasiZeiro, em. 
1945, pa.ra permitir a entr~dt.t e.e 
imigrantes europeus 1'W patS. 

Requeremos que o Sr. MiniStro das 
Relações Exteriotes in!onne a. esta 
ASsembléia. o seguinte: 

l.o) Se é veroa.de que por proposta 
do Sr. Hugo Ga.utbier, 1.0 Secretâ.rio 
da. Embaixada Bra.sileira em Londres, 
a UNRR.A encaminhou ao J3rasll o 
pedido de licença, pare. entrada, tlo 
Pn.is, de gn.nde leva. de imigrantes 
européus, em começos do ano de 1945? 



--250--

. - ~ 
2.0) PoTQ.Ue nao se efetivou ~s<.>a 

projeto? 
3.0> Se é verdade que o Govêrno 

Brasileiro opôs d1f1cu.ldade e, a.final, 
impediu a entrada dêsses imigran
tes em cujo número se contavam ope
xá.rios e téCnicos especializa<ios? 

, Justijicaçlio 

O joxnallsta. Sr. Mutilo :MarroqUim, 
em artigo do "0 Jornal", de 15 do 
corrente, informou ao · Pafs que, du
rante sua. permanência em Lond!"es, 
como correspondente de guerra, teve 
ocasião de verificar - e chegou a se
cundá-lo o esforço empregado pelo de
legado brasileiro junto a U. N. R. R. A. 
para que · se encamjnhasse ao Brasil 
grande leva de illl.igrantes que os 
azares da guerra forçavam a pro
curar destino fora da. Europa arruinada. 
:E:sse número de imigrantes, de me
lhor procedência e qualidade, como 
operários e trabalhadores especializa- . 
dos, não poude chegar a<1 · Brasil, por 
únpedimentos criados pelo Govêrno 

. brasileiro, enquanto outros govêrrios, 
como o argentino, provide:c.claram, de 
logo, o seu aproveitamento em seus 
territórios. · -

A iznigração é questão criada para 
o Bmil. Fundamental para a nossa 
econotnia, sem els. não . nos é possível 
. o desenvolvimento que as injunções 
de nossa época estão a exlgix. • 

Que êste requerimento · sirVa pa;,-a 
conhecer-se o grau de responsàbili-. 
dade do govêm<1 n.a.s dificuldad~ 
atua_is criadas contra a imigração, ou 
a sua. orientação a respeito dêsse pro
ble-ma, e valb.a cozno colaboração a 
quatttos, nesta Assembléia, têm tratado 
do as$tmto e clamado pelo reatamen
to das correntes imigratórias para 
:nossa terra. 

Em Sessão de 17 de maio de 1946. 
- Nestor Duarte. - Lino Mc.cha.do. 
- An:tencr Bogêia. - Ca:mjpQS Ver-
{/(:zl. - Agostinilw "Monteiro. 

A imprimir. 
O SR. EZEQUIEL MENDES· - Se

nhor Presidente, peça a. pa.la.vra, pela 
ordem. 

SR.. PRESIDENTE- Texn a. palavra 
o nobre Representante. 

O SR. EZEQUIEL MENDES - <Pe-
. la ordem> - ·sr. Presidente, Senho

res Representantes, desejo encaminhar 
à Mesa um requerimento de informa
ções relativo ao caso do dissídio co
letivo dos funcionários da Leol)9làill& 
Railway. ' 

CLê) Exporei em breves palavras a 
situação rea~ em q'lie se encontra s. 
quase totalidade dos abnegados fun-
cionários da poderosa em:prêsa. · 

A situação real é de franca e absolu
ta miséiia. Sal.ârios baixíssilnos são 
&uferidos pelos ferroviários que não 
pQdem arcar com as mais comesinhas 
despesas para a manutenção de suas 
famillás. Vivem, Srs. ConstitUintes, 
em durisSima.s condições de vida. Che
ga a ser humilhante O ter QUe admi
tir-se que 14.00{) brasile1I'os, abrangen
do a responsabilidade da manutenção 
de perto de 7í>. ooo pessoas, possam a. 
nossos olhos serem tão vil e durs
mente explorados por umJ~·--~~~êsa. que · 
nSida mais tem ·feito em nossa ~rra. 

do que procurar tirar para seus acio
nistas o máximo proveito possivel de 
seu capital, indiferente sempre aos 
justos reclamos de nossas aspirações. 
A emprêsa Leopoldina. Ra.llway, senho
res Constituintes,. não é em arbsoluto 
uma emprêsa progressista.. Tdcia. a sua 
politicà. econômica consiste apenas em 
autenr dividendos. Constitue, portall.~ .. 
to, na exploração de um serviço indiS
pensável à Nação um verdadeiro can
cro ~ nos ato~entar conttn~ente. 
t para extirpar ·definitivamente êsse 
cancro que vem ~travando o progres
so de uma zona riquissüna e ainda por 
cima explorando sem piedade nossos 
patrieios que peço a. a.juda e o ap~io 
desta Casa. O momento ~ mais que 
oportuno Srs. COnstituintes, .porquan
to a. emprêsa inglêsa a pretexto de não 
contar com. ~pombllidades para. fazer 
face ae justo e indispensável aumen
to de salários pretendidos po: · seus 
funcloná:ri.os, ameaç~ êste é o têr:no. 
!a.zer a entrega. ao Govérno de suas 
propriedades, contando com êsse re
curso parecer honesta. em suas recusas 
e de outro lado cri&r uma situação me
.11ndross para os nossos dirigentes evl
ta.:u:lo assUn· qUalquer medida.-mais po
sitiva. Coloquemos a. questão em seu 
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-campo puramente prático e esqueça
mos por um momento que esta. emprê
sa se chama. Leopoldina Ra.llway e, 
mais até, todo o mal que já nos tem 
causado. Deparamos então com o se
guinte quadro. Uma. emprêsa. ferroviá
ria servindo pessimamente a uma exten-· 
sa zona de enorme importância eeonô
mica.. Seus funcionários recebendo or-

• denados ínfimos. O material rodante 
em precário estado de conservação. 
Suas oficinaS de reparo deiicientissi
mas. Tudo isso :funcionando tão .sõ
mentE1pelo enorme senso de responsa
billdat1e t1e nossos patrlcios que em
prestam seus serviços a. esta emprê
sa. Não procuremos em vão as cau
sas desta tremenda. c!ebacle. Sintamos 
apena$ os seus efeitos e envidemos es
forços no sentido de resolver imedia
tamente êste gra.v:tssimo problema. Até 
o momento temos apenas isto: Uma. 
comissão nomeada pelo Conselho Na
cional do Trabalho procura descobrtr, 
nos livros apresentados ·a. exame pela 
emprêsa, si suas aleg~ões são verda.
deixas ou i'alsaS, ou seja, si pode ou 
não aumentar o pessoal com seus pró
prios recursos. Será. que, si a. ComiSSão 
chegou a· conclusão que naquêles li
vros não ..eXistem d.isponlbilldades, os 
funcionários da. Leopoldina irã.o con
tinuar lia.' miserável situação em que 
se encontram? Evidentemente não. 
E . isto é tão m!l'is certo, porquanto até 
mesmo para. espen.r essa decisão o 
ferroviá.rio já estará. fazendo milagres, 
em autêntica. e !orçada, greve de fcme. 
Sr. Prestdente, Srs. Constituintes, não 
creio que não necontremos desde ago. 
ra um remédio eficás para acabar de 
vez com êste estado de coisas. Os pa
liatvios de nada ad.lantam. Já. estou 
vendo em minha frente o célebre pe
dido para aumento de tarifas. Nin
guém, Srs. Const1t1lintes, nem me.mlo 
o ferroviário, se ~netlciarta. com iS
to. Ninguém, não: quase ia.mos esque
~ndo dos acionistas· da feliz emprêsa. 
Como podemos desde já. concluir, oca
so do a.umen:to dos salá.rios dos !erro
viários da Leopoldlna Rallway acaba
rá por tornar-se o caso do aumento dos 
dividendos dos aclonists.s da Leo?Olài
na. Railway. sr. !Presidente, o Executi
VO já. tomou ccnhedmento dêste mo
mentoso problema, ma.s infellzmente 

não conseguiu resolvê-lo. A intransi
gência da Leopoldina. dificultou intei
ramente as negociações encetadas. A 
empresa não afasta 21 questão dêstes 
têrmos: qualquer aw:lento de salário 
significa entrega automática· dos bens 
ao Govêmo. Com esta. ameaça parali
sa. completamente qualquer negociação 
e tranquilamente aguarda o momento 
de exigir o aumento de tarifas, pa.rt1Il
do do princípio que o :ferrov'~o não 
pode passar bem e que o serviço da em
prêsa é absolutamente necessárto a 
nossa economia acabará esta ganhan
do a cartada. Srs. Constituin.tes, ~h o 
que chegamos ao momento de aca.
ba.nnos com esta pantomina. Como 
Representante do povo brasileiro che- · 
go mesmo a sugerir ao executivo que 
decrete a intervenção na Leopoldina 
Rallwa.y. Talvez seja êste o único e 
verdadeiro caminho. O único que con
sulta. os verdadeiros interês~s do 
povo brasileiro. O único que é digno 
de ·nosso patriotismo e que por certo 
será aquêle que trilharemos. <Muito 
bem). 

O orador envia ·â Mesa o se
guinte: 

REQUERIMENTO N.0 143, de 1946 

Solicita informações ao Poder 
Executivo sõbre as providências 
adotadas no sentido de amparar 
os trabalhadores da. Leopoldina. 
B.ailway. 

Requeiro que sejam sollcitad:l.s in
formações, com urgência, ao Poder 
Executivo, sõbre as providências que 
estão sendo tomadas oo sentido de 
amparar 6s trabalhadores da Leopol
dina. Railway cujo nfvel de salário 
apresenta. uma. Injustiça. em relação 
aos demais ferroviários do Pais. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 
1946. -Ezequiel da SilVa.Mendes. 

O SR. PRESIDENTE- Está finda
a hora do Expediente. 

Passa-se à. 

OBDEM DO DIA 

Compaxecem mais 157 Senhores 
Representantes: 



Partido Social DemocráticO 

Amazonas: 

Alvaro .Maia.. 
Valdemai Pedrosa. 
Leooolao Peres. 
Pereira C.a Silva. 

Para; 

:Magalllãn Barat&. 
Duant: ae C!iveira . 
Moura Cat'Valllo. 

Maranhão: 

· Clodomt.r 02-raoso. 
Perell'a .rilmor 
Vitortno L'If!U'P.. 

Luis C:lt'\'alno. 

Pia. ui: 

Slge!redo Pacheco. 

Rio Grande do Norte: 

Georgino ·Avellno. 

Paraíba: 

Jandw Carneiro. 
José J o!ill. 

Pernambuco: 

Jarbas Maranhão. 
Ulisses Lins. 
Barbosa Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 

Sllvestre Péricles. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 

Graco Cs.rdoso. 

:Bahia: 

La'!ll'O de Freitas. 
Aloisio de Castro. 

· R.egis Pacheco . . 
Negreiros Falcão. 
Vieira de- Melo. 
Altamirando Requi§.o. 
Eunáp1o de Queiroz. 
Luís Barreto. 

Espirito Sa.uto:· 

Atruo Vlváqua. 
Carlos Lindemberg. 
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Eurico Sales. 
Alvaro Castelo. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Eduardo Duvivier. 
Acúrcio TOrres. 
Brigido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 

Benedito Valadues. 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 
Duque de Mesquita. 
João Henrique. 
Gustavo Capa.nema. 
Celso Machado •. 
Olinto Fonseca. 

São Paulo: ------ ---. 
Cirilo Júnior. 
NovelL Júnior. 
Costa Neto. 
Horácio Lafer. 
·Ataliba Nogueira. 

Goiás: .. 

Dario Cardoso. 
Caiado Godól. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 
Argemiro Fiàlho. 

Paraná: 

Fernando Flores. 
Lauro Lopes. 
Aram1s Ataíde. 
Gômi Júnior. 

Santa Catar..na: 

Otacfllo Costa. 
Orlando ·Brasil. 
Roberto Grossembacher. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Dorneles. , 
Gaston Englert. 
Adroaldo Costa. 



·Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. · 
Sousa Costa. 
:Sittencourt Azambuja. 
Mércio Teixeira.. 
Pedro Vergara. . 
Herofilo AzambUjs • . 
:Sayard Lima.. 

UniãO Democrática Nacional 

Pará.: 

Agostinho Monteiro. 
Epílogo Campos. 

Piam: 

José Câindido. 
Antônio Coneia. 
Adelmar Rocha: 

Ceará: 
Gentil Barreira. 
José de Borba. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 

Pen-eira de Sousa.. 
. José Augusto. 

Paraibs.: · 
· Vergn.taud -·wanderley. 

Argemiro de Flguciredo. 
1 João Agripino. 

João úrsulo. 
Ernani sátiro. 
Fernando Nóbre~. 
Osmar Aqulno. 

Pernambuco: 

Lima Cavalcanti. 
João Cleofas. 
. Gilberto Freire. 

Alagoas: 

Mârlo Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Valter Franco. 

Ba.hla: 

Luis Viana.. 
Clemente Ms.riani. 
Dantas Júnior. 
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Rafael Cincurá. 
Aliomar Baleeiro. 
João, Mendes. 

Espirito Santo: 

Luis Cláudio. 

Distrito Federal: 

Hermes Li!na. 
Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 

Prado Kelly. 
Soares Filllo. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
José Bonif&cio. 
Gabriel Passos. 
Milton CalllPOS. 
Lopes Cançado. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 

Romeu Lourenção. 

Mato Grosso: 

Agricola de Barros. 

Santa Catarina:· . 

'l'a.vares d'Amaral. 

Pa.rtido Tra.ba.Zh:ista. Bra.siteiro 

·Ba.~: 

Luís Lago. 

Dist.rtto Federn.l~ 

:Benjamim Farah. 
Vargas Neto. 
Sega.das Vi8na. 
l3enício Fontenele. 
:aa.eta Neves . 
Barreto Pinto. 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Ms.ta. 

Wnas Gerais: 

Leri Santos. 
EZequiel Mendes. 

São Paulo: 

Guaracl Sllvelra.. 
Pedroso Júnior. 
·Romeu~. 
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Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 

Paratiã: 

Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 

Artur Fiscller. 

Pa.rtido Comunista do Brasil 

Perna.Inbuco: 

Greg6rlo Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 

· Alcêdo Coutinho. 
Distrito Federal: 

.Carlos Prestes. 

São Faulo: 
Osvaldo Pacheco. 
Caíres de Brito. 

Rio Grande do Sul: 

Tri!ino Correia. 

Partido .Republicano 

Pernrunbuco: 
Sousa Leão. 

Sergipe: 

Durval Cruz. 

Minas Gerais: 

Jacl Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Artlll" Bemud.es. 

Partido Pcrpular Sindicalista. 

Parã: 

Deodoro Mendonça. 
Bahia: 

TeódUlo Albuquerque. 

_ Partido D~ata Cristão 

Pern.anl.bUCO: 

Arruda. Câ.In:u'a. 

São Paulo: 

:Ma.nuel Vitor. 
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Partião Libertador 

Rio Grande do Sul: 

Raul Pila. 
O SR. BITI'ENCOURT AZAMBUJA. 

~Sr. Presidente, peço a palavra, pela.. 
ordem. 

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

O SR. BITI'ENCOURT AZAMBUJ:A. · 
(Pela ordem> - Sr. Presidente, ins· 
crevi-me para versar, hoje, assuntos. 
que interessam à vida. política e ad· 
ministrativa do Rio Grande . .. do __ Sulr 
em resposta a uma entrevista do Sr.· 
Cilon Rosa, ilustre Interventor Fe
deral naquele Estado. Para não desa.-· 
tender, entretanto, a. pedidos insis
tentes, e não podendo emudecer quan
do a dignidade cfvica. manda que eu. 
fale, deliberei, como fórmula concllla.
tória., desviar o assunto desta tribur..ar 
entregandO=õa-impresa...da . ~J>ital. 

O Sr. Aloísio de Carva,l,h,o - ·ii: Ex.• :- - 
podia. lêr ãa. tribuna uma síntese dó-
que vai aparecer na imprensa da ca.
_pltal. 

O SR. BITI'ENCOURT AZ.AMBUJA 
- Agradeço a. V. Ex. a, Sr. Presidente, 
.a. bondade 'de me haver concedido a 
pe.la.vra. (Muito bem; muito bem.> 

O SR. JOSE' MARIA "7"' Sr. Pre
sidente, peço a. pa.la.vra, pela. ordem. 

O SR. PRESIÓENTE - Tem 3. pá.- . 
lavra. o nobre Representante. 

O SR. JOSE' MARIA - (Pela or
.ãem - lê o seguinte discttrso) -sr. 
Presidente, Senhores constituintes -

- Inscrito há mais de mês para falar sô
bre tema concerrientP. à. va.lorizaçã.o· 
dos Mu..,jcipios, infelizmente, até o 
momento, não me !oi possível ocupar 
esta. 'tribuna. ;para. desmcumb!i-se de
tão relevante encargo, que a. mim mes
lllO me 1mpuz como 1ndecl1nAvel de· 
ver de. testemunhar às populações do 
interior do Pa!s todo o meu apreço e· 
simpatia, e de assegurar-lhes propó
sito firme de pugnar sempre, nesta 
a.ssemblé!s., -por tôdas as medidas que.· 
venham realmente solucioDar suas jus-
tas asp1raç6es. -
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Senhor Presidente, quem ~uer que 
se detenha. na. contemplação do ce
nário histórico de nossa formação po
líti'Ca., hA de vêr, estarrecido, a. injus
tiça cla.ramorosa. e Impatriótica. com 
que, desde os primórdios 'da. na.c1ona.
lidade, têm sido tratados os mun1-
cipios brasileiros. . 

Repletos de problemas básicos e Vi· 
tais e falhos dé · reeursos para resol
vê-los, mercê da 1nominável ca:ns.lisa
ção de suas rendas e valores para os 
grandes centros, têm permanecido os 
municipios nulna. penúria extrems e 
atrs.so contrlstador, que os impossibi
litam de crescer e progredir, e até de 
amparar e fixar à. terra. os próprios 
filhos. 

Cada. vez que me dedico à. análise e 
interpretação dos fenômenos da vida. 
nacional, afi.rilla. o ·grande munici
palista. Rafael xavier, maior é minha 
certeza de que uma das origens iun.
damentais de nosso enfraquecimento 
econômico, de nossa desordem polltJ.ca, 
de nosso alarmante ana.l:fabetismo, da 
morbida-de dJe nossas populações, da 
falta. de solução para os nossos pro
blemas vitais é o esgota
mento progressivo e sistemático do 
munlclpio brasileiro no decorrer do 
perlodo republicano. 

Mas, senhor Pr~sidente, dis!>ondo 
apenas de cinco minutos de acôrdo 
com o Regimento, não é êste o mo- · 
mento.proprfcio para entrar e~ deta
lhes sôbre assunto de tamanha magni .. 
tude, já 'I(Or tantas vezes trat&dos 
aqui nêste recinto, com raro brllho c 
pro!undo conhecimento, pelos nobres· 
constituintes Horácio Lafer, · Gofredo 
Teles, Noveli Junior e outros mais; e 
Ontem, em notável discurso, pelo emé
rito Deputado paulista Sr. Antonio 
Fellciano. 

O motivo da miMa vinda. a esta 
tribuna, Sr. Presi.::.;;nte, aproveitancio
mê da liberalidade doe V. Ex. a, é tão 
sàmente para. apresentar à "Grande· 
Comissão de Constituição,., os meus 
:mais calorosos aplausos pelo rumo 
acertado que vem danõ.o aos ~us trg,
ba.lhos, principalmente na parte -con
cernente à. d.iscriminação de rends.s, 
procurando dotar os municípios de cu
!ieientes recursos, de sorte que pos-

sam êles, os municípios brasilei:os. 
como célulaS revigoradaS da Federnção, 
cumprir com eficiência a sua alta mis
são politica, econômica e social. 

Apoi.a.ndo, senhores constituintes, 
quando em plenário, todos os dispo.sl
tivos constitucionais que venham real
mente .fortalecer . os municípios em 
~uas fiÍlanças e autonomia., teremos 
plasmado em bases sólidas e diretr!
zes certas os destinos da nação. (Mui-
to bem; muito bem. Palmas.> . -::· · 

O SR. ·JOS:l:: LEOMIL - Sr. Pre
sidente, peço a. palavra., pela. ordem. 

O SR. PRESIDENTE . - Te~ a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. JOS'l:: ~LEOMIL - (pela or
dem) (*) - Sr. Presidente, Senho
res ConStituintes : o requerimento de 
mtormações que apresentei há dias à 
esta Assembléia, dirigido ao Sr. Mi
nistro da Justiça, sôbre a üegal prisão 
de Adolfo Langsner, trouxe à tribuna 
o nobre colega, Sr~ Carlos Pinto, en
carregado pelo Govêrno do Estado de 
responder ao meu modesto discurso. 

A Assembléia, entretanto, assistiu à. 
confissão de S. Ex.a. e do próprio Go
vêrno de que o referido cidadão, de 
fato, está. prêso há cinco anos na Pe
mtenciária de Niterói. Como o nobre 
e talentoso colega carece de alguns 
conhecimentos de direito, foi-lhe -!ácll, 
justificar aquela prisão. 

Para S. Ex.a, Langsner é um chan
tagista, hom~m que explora. zni.ühere.S, ·. 
respondeu a vé.rios processos e , está 
expulso do território 'nacional desde 
1941. 

C Sr. Agrícola . de Barros - Per
mita. V. Ex.a um esclarecimento. In· 
teressando-me pelo caso daquele ci~ 
dadão, procurei colher informa.ções 
com várias pessoas, como delegados 
de policia, médicos, jornalistas, perfei~ 
tal:llente a par elo assunto, e chegue! 
S. conc:i.usáo de que êsse cavalheiro é 
"Vitima do poderio do Estado Novo. 
Foi prêso porque descobriu, há cinco 
anos. que no Rio de Janeiro ha.vis. a 
e.~loração do escra.vagismo negro. 

O SR. JOSE LEOMIL - Agradeço 
a V. Ex.a o escla.reeimento. 
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sr. PreSidente. evidentemente, o no .. 
bre colega Sr. Carlos Pinto argumen .. 
tou · com o direito da fôrça., com os 
métodos fascistas, com os métodos da 
ditadura deposta., que rasgou senten .. 
.c;&.s do Supremo Tribunal Federal, en ... 
quanto, religiosamente, mantiDha as 
decisões do !a.migerado Tribunal de 
Segurança. 

O Sr. CaTlos Pinto - V. Ex. a con .. 
sidera método fascista processar wn 
criminoso ? 

O SR. JOS~ LEOMIL- Parece que 
'\1 • Ex.11 não quer entender, ou não 
estou me explicando bem. Digo 4,ue 1lDl 
decreto de expUlsão não pode cominar 
ao cidadão a pena de reclusão por 
cinco anos. E• isso que V. Ex. a não 
queJ." compreender. 

· . O Sr. Carlos Pinto - Como que ... 
reria V • . Ex. a. que se remetesse êsse 
llomem para. a Polõnla; então ocupada 
pela Alemanha, cem a. qual nos achá ... 
vamos em guerra ? 

/ 

O SR. JOS~ LEOMIL - Neste caso 
_perguntaria a V. Ex." : se a guerra. 
na Europa. durasse triil:ta anos, o 
cidacUi.o em causa teria de permanecer 
aqut,_ ·no cárcere, durante todo êsse 

. tempo? 

. V. Ex. li. não tem razão, e~-tá. argu
mentando com os métodos do Sr. Fi
linto Müller, ao. passo qu~ eu a:-gu
mento com o Próprio direito elaborado 
pelo Govêrno fascista.. 

Sr. Presidente, o decreto de expul
são de Langsner absolutamente não 
.justifica a Prisão deste. · Não l'..á ju-

. .rista que sustente a. tese de que wn 
dect"eto de expulsão equivalha a sen
tença. condenatória de recJ.usA.o, acar
retando a pr'.sã.o, por vários anos, com 
isolamento ditano e outras condições 
impostas aos que · Clll!lprem pena dessa. 
natureza. 

E' verdade que a lel de expulsão 
faculta. a. detenção do expUlsando até 
que êste seja remetido ao pais de ori
gem. Entretanto, não se pode admi
tir a tal ponto o arbftrio, 'J)Orque 
imoral e injusto, de 1ndet1nidamente 
deter um cidadão. O Uustrado colega 
1lio tem noção da. liberdade hnma.na.: 

caso contr&..-io, não sustentarla o que· 
disse nesta Assembléia. 

O Sr. Acúrcio Tõrres - -Permita. 
V . . Ex. & um aparte. Quando Ministro 
da Justiça., o Sr. Vicente Ráo, servin
do ao govêmo constitucional do Se
nhor Getúlio Vargas, não fêz processo 
de expulsão contra quem quer qus 

.·seja. Entretanto, lnalldou prender na 
ponte das barcas desta ·capital o se
nhor Antônio Conrado Limongi, com 
os maiores serviços prestados ao Bra .. 
sí1 contra. o nazi-fascismo, e fê-lo em
barcar à me!a-noite dêsse mesmo dia, 
sem qualquer processo. No dia seguin· 
te, êsse mesmo Ministro informava. · 
mentiross.mente ao Supremo Tribunal 
Federal que havia assinado· decreto 
de expulsão daquêle senhor,-..dec.r.e.t-o 
que só P.xistia na imaginação do Mi
nistro. :tsse fato horripilou tánto a 
consciência. -civ!ca.· do Brasil, que c 
próprio Govêrno da República, já 
chanceler o Sr. Osvaldo Aranha, re
vogou o decNto. 

O SR. JOSE LEOMIL- Vossa Ex-
celência trouxe ·ao conhecimento :ia 
Assembléia. o caso a que acaba de re-.. ~ -- ·- ·-. 
ferir-se. Toda.vta., creio que não 
quer justificar a violência e a. a.rbl
trarieda.de do · Govêrno atual com a 
arbitra.r!eda.de e a. violência pratica-
das pelo Govêrno na ocasião em que 
se deu o caso Conrado Limongi. 

O S'r. Acúrcio Tórres - Absoluta
mente. E saiba mais V. Ex.a que êsse 
homem, que naquela. ocasião foi ex
pulso, nem estrangeiro era.. parque, na. 
forma. do que preceituava. a Constitui
ção doe 1891, era. brasileiro como os que 
melhor o fossem. 

O ~- JOSE• LEOMIL - Agradeço 
a V. h"' o esclarecimento. Para de
fender minha tese. · não pr~is:-> falar 
sõbre a :vida: ~essa. <1e iAC1otto 
La.ngsner. Entretanto, para. desmora
l!za.r as a.cusaçõo..s gue foram trazidas 
aqut, tenho opiniões que, in!ellzmente. 
não posso ler, por falta de tempo. 
Mencionarei. entretanto, que o Doutor 
César Garcez, Delegado de Polfcls, 
em entrevista. concedida à. "Resistên
cia.,, disse que nada constava nos ar
quivos da policia. desde 1932 a 1944 
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contra o cientista. polonês. O Sr. Fro
ta Aguiar, Delegado incumb!do da. re

. pressão a.o lenocinio no Brasil, asseve

. ra. que nunca. soube de qualquer !a.r.o 
que desabona.s9e a. conduta. de La.ngs-
ner. 

Lamento que não possa. ler na. in
tegra os outros pareceres sôbre a. con· . 
ciuta. dêsse cidadão. 

Sr. Presidente, aproveito a. oportu
nidade para · fazer um a.pêlo ao Mi-

- nistro da Justiça, a. fim de que Stl3 
Excelência. promova a revisão do pro
cesso Langsner, porque muità. gente 
qualificada vem dizendo que êle é 
inocente e vítima. da. tirania.; que Sua 
Excelência. faça essa. revisão, para ex-

. pulsá-lo do Brasil, se merecer, mas 
que revogue o ato úúquo, se êste ci
dadão de fato, tiver sido vítima da 
ditadura . decaida. 

Era o que tinha a <Uzer. <Palmas. 
Muito bem). 

. . 
O SR. HEITOR tCOLLET - Sr. 

Pr-esidente, peço· a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. HEITO~ COLLET (pela 
ordem) - Sr. Presidente, Srs. Re
presentantes; há dias -requeri a. V. Ex
celência e à. Casa. permitissem se 
consignasse voto de pesar, na at& dos 

·nossos trabalhos, pelo falecimento, 
ocorrido na. capital fluminense, do 
Dr. Elísio Araújo. ~e requerimento, 
entretanto, não :foi submetido ainda 
à consideração do plenário, razão por 
qne venho agora renová-lo. 

O Dr. Elfsio Ara(ljo nasceu em 
O linda., no Estado de Pernambuco; 
iniciou;· todavia., sua vida. pública, no 
:Estado do Rio de Janeiro, onde se li
gou a uma fa.mma ilustre e trádicio
na.l :._ a do Barão de Vila FlOr -
figura representativa da. antlga. no
breza rural f.lum1nense que tantos ve.
lores deu à administração e à pol!
tfca da. Provfncia e do Império. VI
veu o Barão de V11a. Flôr no mun1d
p1o de São Fidelis, um dos maJs 

prósperos da zona norte daquêle Es
tado. 

Representou o Dr. Elfsio de Ara.n
jo, em várias legislaturas, o Estado 
do Rio de Janeiro na Câmara Fe
derill, onde a sua ação se fêz sentm 
particularmente no estudo e aprecia..: 
ção dos assuntos e problemas t'e!e
rentes à defesa nacional. Foi Deputa
do à Assembléia Legislativa do Esta
do. Ocupou, na primeira. administra
ção Nilo Peçanha, o cargo de Chefe 
de Policia. Orientou e diirigiu em 
pessoa a. campanha contra o canga
ço que, então, dominava os mun!
cfpios do norte do Estado, notada
mente o município de Pádua, conse-

. guindo, pela ação energica e deste
mor pessoal, restituir a .segurança e 
a tranquilidade às populações labo
riosas de uma das mais ricas regiões 
fluminenses. 

O Dr. Elísio Araújo, com o patrlo
tlco pensamento de manter o homem 
do interior no campo, evitando as 
conseqüências da incorporação obri
gatória de trabalhador rural às filei
ras do Exército, no Govêmo Mare
chal Hermes da. Fonseca, quando 
Deputado Federal, apresentou proje-_ 
to convertido em lei, referente à cria
ção dos Tiros de Guerra. Foi mesmo. 
a.o depois, Diretor da Confederação 
Nacional dos Tiros de Guerra. Ponho 
em rel~vo ê.:.-te !ato, porque êle se me 
afigura de tôda. oportunidade. Ainda 
há. pouco, em um de seus discursos 
pro!eriJos nesta Casa, o Sr. Novel! 
Júnior, representante paulista, suge
riu o restabelecimento das Linhas de 
Tiro, como processo de harmonizar 
os interesses da defesa nacional com 
os da produção agrícola do pais. 

Assinalo ainda outra circunstância., 
a bem da verdade histórica: é que 
hoje se comemora o dia do reservis
ta na data anive.rsá.ria do poeta Ola- _ 
vo Bllac, pioneiro de memorável cam
paoha em pról da defesa. nacional. 
A verd.c:tde, porém. é que coube ao en
tão Deputado fluminense a. inicis.tiva 
da lei que criou as I.jnhas de Tiro 
no país. Corporações civis destina
das à 1nstrução mllitar da mocidade. 
forneceram elas vaUoso contingente 



- 258_-

de reservistas, que, incorporados à. . 
FOrça, ExPedicionária. Brasileira, se 
bateram ng, peninsul.a italiana. em. 
pról da vitória. da . causa sustentada. 
pelo B!'asU e · pelas Nações Uni:das• 

Eis, Sr. Presidente, os ·motivos por-. 
que, nêste . instante, renovo · o pedido 
que fiz anteriormente para que se 
consigne, na ata. ~vs nossos trabalhos, 
voto de pezar em honra à. memória 
do Ut.'Stre cidaàã.o que, com inteligên
cia, dedicação e patriotismo, :pre~u 
rele'Vantes serviços ao Pais e, prinCl
palmente, ao Estado do Rio de Js. .. 
neiro. <Mu.ito bem. Muito õem. Pal
mas). 

O SR. PRESIDENTE- OS senho
res que aprovatn o requerunento que 
acaba de ser· Justi.!ica.do ds trib~a. 
queiram .levantar·se. <Pausa) 

Está. aprovado. 
O SR. MEDEIROS NETO Sr. 

Presidente, peço a palavra, pela or .. 
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a .pa; .. 
· lavra. o nobre l:tepresenta.nte •. 

O SR. MEDEIROS NETO <Pele. 
· · ordem) - Sr. PreSidente: Encontro

me, nesta tribuna., para transmitir à. 
Nação o pematnento; ,que veio do po .. 
vo de rnJnha· terra. ansioso, como sem ... 
pre, por ver a prosperidade e o en .. 
grandecimento do Estado da.s Ala .. 
go~. 

Faz precisamente seis anos, que foi 
1nic1a.da em Alagoas a. obra de prolon .. 

· gamento da estrada de ferro que de ... 
veria. llga.r o norte ao no:-deste a ao sul. 
A grande estra.de de !erro, que dt.n'8.nte 
t6do o Império !o1 desejada, como real 
e verda.deiro traço de Ulllão atra.vez 
do Bra.sll, unindo-o na. sua. economia 
e harmonizando-o no seu destino. · 

~. nesta. hora, em que o Govêrno 
contonna e coll!Jgura a estrutura da 
sua. admm·Jstra.ção num: tr1a.ngulo me
morâvel ao qual já. aludiu - ed!lcaçáo 
sa.ú<1e e transporte -, verifico que as 
obras de prolongamento dessa. estrada 
de fe.'"To, em Alagoas, que dever..a con
tinuar aquela, que jâ parou em PaJ.mel
ra <1os Indios, e levá-la até às ba.n'aneas 
do São Franclsc:o, por motivos que não 
compreendo, estão interrompid.a.ó. 

O telegrama., que passarei a ler, re
proc1uz com fidell.d&de a . lamentável 

situação em que se debate essa obi.'a. 
sobremaneira. grande e ligada. profun
damente ao destino econômico · do 
norte. 
_. Diz o telegrama, a que aludo: 

"Falta verba for~ su.c;pensos 
serviços prolongamento estrada. 
de feno Palmeira Colégio, !Jean-·· 
do prejudicados cercá. 2. 000 ope· 
rárirs." 

Srs. Deputados, nós do nordeste 
muito bem senti.Inos o que significa. 
esta. estrada juntO ao São Francisco, 
rio que harmonizou o Bra.sU e que 
constitue o maior veiculo de penetra
ção, na realidade da vida geográfi· 
ca nacional. 

Como só o Império procurou resol
ver o problema da navegabUi~de do 
São Francisco, po1s a República .. seu;-
tiu-se fraca para. ·enfrentá-lo, resol- • 
veu esta para remediar a situação, 
tentar a coostrução dessa es~ de 
ferro, a tim de 11ge.r a vida econôm1-
cs. do nordeste ao centro e ao sul do 
pais. Deixar uma obra desta sem solu
ção definitiva, sinlplesmente por au· 
sêncla ou ca.rêncla. .. de verba, é . não 
olha't' .Para a dura 'reá.llda.de da v1da. -· _ 
nacional. Sabemos, mui bem, que o 
problema. de transporte, já. muitas ve· 
zes aqui ventilado, é de !ato proble
ma que desafia e conjura a pertiná
cia e a argúcia cios nossos CUrlgentes. 

E todos os deDlais problemas na.
t:i,on.aJs estão de tal maneira vm- . 
culados a êste que, sem o resolver
mos, sem o atacarmos, não podemos, 
de !e.to, dizer que os outros estão 
~.m vla. de soluçllo. 

Ai eStá a situação calamitosa dos 
braslleiros, aos CIUa1s falta. l>A.o e ou
tros a.llmnetos; no entanto, os cen
trOs de produção,, como temos mul
to bem verlticsdó, estão par de
mais ha.bUitados a romecer mate
ria. prima, como cereais, para a so· 
lução <io problema. econOm1eo e au
mentfcio do Brasll. 

O sistema ~ transporte~ coDtudo, 
é defic1ente, fraco, débU, em. face c:o 
problema. que . se !deve conjmat e ,;e
solver. 

AssiDi, todos estão a sent1r a. s1-
tuaçAo di!icll que ameaça, por da
ma.1s a econo::nia. 1nd1vidua.I. · e pa-
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blica.. a · qual caminha a ~assos va
gos e <falhos . 

. · Fica., pois, aqui transmitido o sen
·-:tir -~ fU!Ill povo que anseia, não só 
pelo amparo de dOis mil apel'ã.nos, 
mas também pela prosperida.d.e <10 
'Erasll, a.través d-e uma. J.1ga.ção !ér:.. 
rea do norte ao sUl, vinculando e 
transmitindo uma. 'V1tlai econom1ea. 

naeíonal, capaz . de garantir o nosso 
:f'l.ltltto e definir a. nOEISa estabilida-
de politica. <Mutto bem. Palmas.> 

o SR.. OARLOS P.INrO - se
nhor Presidente, peço a palavra, pe
la ordem. 

O SR.. PRES'!!DENTE - T-em a 
· pala-vra o nobre Representante. 

o SR.. CARLOS l?'lNTO <pela. ·or
dem) - Sr. Presidente, pedi a. pa
lavra para apresentar requerimento 
<le informações. · 

Antes de fazê-lo, porém, desejo õ1-. 
zer algumas palavras: em 1941, os 
torra.dores de café do Rio de Janei
ro orga.ni2aram um movimento no 
.sent~do de conseguil' 'a. elevação · do 
~eç.o ~o café ilojdustrtallza.d.o. A me
<lida. pleiteada. era. justa, porque o ca.
té coll1G)l'ãdo cpor êles para torrat' 
-custava o dóbro do ·'Pr~o. Mias, se-
nhor Presidente, os torra.dores I140 
conseguiram que a com1SSa.o can
trola'dora de Preços daquela época 
cOnsentisse no aumento do preço; 
preferiram. que · êss~ torradore5 !Os
Bem benetJcJa.d06 pelo D. N. c. em 
Cr$ 90.00 por saca. de ca.té tottad:o. 

ora, Sr. Presldetlte, a. eonclusl\o 
foi s seguinte: os produtores de ca
fé do ~a~n tiV'.eTrun de fina.ndar com 
suas :próprias economias o ca.fé tor
rado no ruo de Janeíro, para. que a 
pqpulação da "clda:d!e maravilhosa", 
bebesse café mais barato do que os 
práprios lan'adores que o Planta· 
vam. . 

Sr. .Pres.fdente, pr.tvilégios cvmo 
êstes do Ca.íé e do açúcar no D1str1to 
Federa:l.. a. lavoura do Brasll na.o 
aeelta e nem pode aceitar, porque se 
de um lado benefiCia as popUlações 
daS clc:la'des. Ide outá-o, e.stimu.l& ~ 
1\een't'ula. o exodo dOs que viV'~ no 
.campo. 

Concluindo, Sr. Plres1dente. en
caminho à V. Ex." o requerimento 
Que acabo ãe justi!Jcar. CMU#O bem). 

o ora.d.cr en'Vi<t <i Mesa. o se
gu.inte: 

BEQ'C'EBIMEN'.ro N.0 147- DE 1946 

Solicita. fnfO'T11l.aÇões ao Mint.s
tt!rih P.aJ ~ Sóbre café en-

tregue aos t()'J"'1"(Uiar~; qual a im
port4~ em dinhe!ro qu.e rece- · 
beram a título de indenfzações e 
quando :;erão suspensas, essas. 

Considerando que o preço do café 
in.dustria.li.za.do deve oscilar de acôrdo 
com o preço do café ci--ú; · 

Considerando que, ,Pal'a. ser mantido 
um preço baixo para o ca.fé industria
lizado no Rio de Janeiro, os torra.do
res continuatn recebendo a indeniza
ção de 90 cruzeiros por saco de café 
torrado; 

Considerando que as l'eferió.as inde
nizações são atendidas com dinhetro 
retirado- da economia dos produtores 
de ca!é; 

Requeiro ao Sr. Ministro da Pa.
zenda, PQr"1ntermédío da Mesa da. As
sembléia, as seguintes tnformações: 

1.0 - Qual.!:. quantidade de sacas de 
café entregues até hoje, pelo D. N. 
c., aos torradores de ca!é do Rio ~e 
Janeiro? 

2.0 - Qual a importâ.nc1a em d!
nheiro entregue aos torradores~de ca.!é 
do Rio de Janeiro a titulo de indeni
zações? 

3.0 - Qua12do serão suspensas as 
iD.denizações aos tormdores de café · 
d() R.io d-e Janeiro, m~da. que injus
tamente vem pesando na econonua 
dos · produtore5 de café a beneficio dos 
ec,nsumidores do Dlstrtto Federal? 

Sala das Sessões, 16 de maio de 194e · 
-Carlos P:n:to Filho. 

O SR. JO~ VARELA- Sr. Pre• 
sidente, peço a palavra, pela ordetn. 

O SR. ~ENTE - Tem a. pa .. 
lavra o nobre Representante. 

O SR. J~ VARELA. <Pela ordem) 
(") - Sr. Presidente, Srs. Cons
tituintes: ma.ndel à Mesa uma indi· 
cação, pedln<fo ao Govêmo a co.astru-

- ~~ da estl'ada de feno de Ep!tâcio 
Pessoa à cidade de Macáu. Tal in
dicação não precisava. ele justificativa, 

C') NID !oJ rev.fsto pelo aracSor. 
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' porquanto a. importância. do Município 
.· de Macá.u, conhecida. em todo o Bra

sil, como a principal indústria do meu 
Esta.clo - o sal - .não poderia '=on
tinuar p_"ivado dêsse ineio de comu
nicação. 

Não é possível, Sr. Presidente, que 
· l)elmaneça abandonado um trac;a<io 

da estrada de -ferro, estudado desde 
1915, estando tôdas as obras de terra
plenagem concluídas e também várias 
obras de arte de vultosa importância, 
que, desde aquela época, vem se des
truindo pela ação do tempo. 
Sr. Presidente, a estrada. de i e-rro de 

que falo no meu requerimento dista. 
da cidade de Macá.u 60 quilômetros; e 
o Município de Macá.u é o .segundo 
município em volume de rendas para 
o Govêrno da União. No último ano, 
a União arrecadou, no município de 
Macá.u, Cr$ 430.000,00 ..• 

O Sr. Café Filho - E muito poúco 
tem recebido da União. 

O SR. JOS: V.ARELA - . • . e 
muito pouco tem recebido da. União, 
como bem diz o ilustre Deputado Se
·nbor Café Filho, e o Estado teve de 
.renda um milhão e muitos mil cru
?A!1ros: O Município arrecadou Cr$ ••• 
674.000,00, sem iala.r-se em •.. Cr$ •• 
1.350.000,00, que rendeu para o Ins
tituto do Sal. 

No meu requerimento, Sr. Presi
dente, pedia eu também a construção 
do Pô;:to de Macá.u, mas, por fellz 
coincidência, advertido de que ontem 
seria aqui apenas tratada matéria 
constitucional, não o entreguei, . e 
hoje soube que o Sr. Deputado Café 
l;'Uho apresentou requerime:;1to 'no mes- · 
1110 sentido. 

O Sr. Café Filho - Defendemos 
exatamente os mesm.as interesses. 

O SR. J~ VARELA - Entendo 
que a bancada do Rio Grande do 
Norte tem obrigação de defender, desta 
data. em diante, os interêsses vitais 
de nosse. te..""Ta. Trata-se de obras de 
vulto para. a economia. do nosso Es
tado em que não deve prevalecer es
pírito ps.rtidá.-to. 

Sr. Presidente, o pOrto de Macáu, 
bem como o de Arêia. Branca. acham
se completamente obstruidos pelas 
terras, no primeiro, carreadas pelo . 
Rio Açu. . 

E• trabalho que, caso não seja reali
zado dentro de pou<:o tempo, dará. 
motivo a. que o sal chegue à.s cidades 
do SUl do país por preço muito mais 
elevado do que o a tua~. · 

O Sr. Café Filho - E os represen
tantes dos outros Estados indagarão 
de nós por que o sal é ca.ro. 

O SR. JOSE' V ARELA - Como 
muito bem diz o Sr. Deputado 
Café Filho, os cole~'J.S dos outros Es
tados nos intel"f,lelarão sObre o · ele

·vado preço do sal. Atualmente, o em
barque dêste produto·. é feito a nove 
milhas da... cidade, quando''J)Oderia--ser 
efetuado apenas 2 uma milha das 
salinas. Desobstruido que seja o pôr
to e com a construção de uma salina 
'lnodêlo, coxno planeja a Companhia 
Comércio e Navegação - o que vira\ 
beneficiar todos os sallneiros de meu 
Estado, desde que haja cooperação 
mútua -, estou certo de que o sal 
se-m pôstó .. nos' Estados do Sul por 
preço insigni!lcante. · · ·-·--

Sr. Presidente, acha-se em mãos de 
V. Ex.• tm1 requerimento de minha 
autoria, que é antes um protesto jun
to ao Govêmo, por intermédio da. 
Mesa, pelo fato de ter sido a presi
dência. do Instituto do Sal con!la.da 
ao Sr. Glleno de Ca;rli, cidadão que, 
há pou~c. fo.l demitido do Instituto 
do Aç'dcar e do .Alcool por não sel""lir 
aos interêsses dêsse Instituto. Faço 
êsse protesto em meu nome pessoal, 
porquanto estou aqui para. defericlu 
os interêsses de minba. tem. 

Não compreendo, Sr. Pres:!.dente. 
que um !uncioná.tio, delhitido de uma 
instituição. a bem do sel"vi~o público, 
vá dirigir os destinos de outra, como 
o Instituto.· do Sal. 

o Sr. café Filho - v. Ex.a me 
smpreende com essa noticia.. O Sr. Gi
leno de Ca.rli foi nomeado presidente 
do Instituto do Sal?! 

O SR. JOSE' VARELA - Tomou 
poSse, interiamente, do cargo de pr~
s!dente. 
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o Sr. Café Filho - Nomeado por 
quem? 

O SR. JOSE' VARELA - Indicado 
:Pelo próprio presidente ~rna.ntio 
Falcão. 

o Sr. Café Filho -Nomeado por 
quem? .. 

O SR. JOSE' V.AR.ELA- Em con
seqüência de sua. qualidade de vlce- . 
presidente. Como representante do 
Rio Grande do Norte, desde já. !anço 
meu protesto_, porquanto a vice.pre
sidência da"quêle Instituto devia ser 
1ri.dica.da. pelo meu Estado, já que os 
antigos administradores nunca d~fen
deram a. indústria. sa.lineira. de mmha 
terra . · 

Lanço, pois, - repito, - meu ~ro
testo, não em nome de meu ~art1do, 
mas em meu próprio, . como repre
sentante do maior munidpio salineiro 
do Bra.sU. E rogo a V. Ex. a as prov;
dência.s reclamadas em meu r~uen
mento, com a. consciência tra.nqüila. de 
que estou servindo ao meu Estado. 
<Muito bem.) 

o orador envia à Mesa o se
guinte: 

U:QtrERntEN'lO N.0 141 - 1946 

Requer que sejam soZicitailaS# por in
termédio ela Mesa# in/O'rlrulç6es ao 
G<rD~rno s6bie os mctivos que deter
... ~ .. ram a nomeação do .Sr. Gileno 
r?'{ à.rli para a presiàê~ elo Insti
t.l..w· do Sal. 

Requeremos, polintermédio da Me
fia da Assembléia Constit,.ünte, sejam 
solicitados ao Govênio quais o~ moti
vos determina.n.tes de haver o Sr. Gi
leno de Carli assumido a. Presidência 
do Insti\;uto do Sal, tendo há poucos 
dias sido exonerado de um cargo que 
exercia no Instituto do Açúcar e do 
Alcool, depois de rigoroso inq_uérito 
administrativo. 

A posse de um funcionário demitido, 
a bem do serviço, como acaba. de acon
tecer, contraria todos os prin.c1p1os 
legais e de ética admin1stra.t1va. 

Estamos certos de que o Ex.0 Senhor 
Presidente da República, a quem se 
acha diretamente subordinada a refe
rida autarquia, não tem do caso o de
vido. conhecimento. 

Outros fatos aconselhariam fôsse 
evitada a designação do Sr. Glleno 
de Carli para. superintender um De
partamento da importância. do I.N. S. 

Sala das Sessões. em 15 de m~o de 
1946 -José Varella. 

·(Durante o discurso do Senhor 
José VaTela. assu.me a. presidência_ 
o Senhor Berto Condé1 2.0 Vice .. 
Presidente.) 

O SR. OSóRIO 'l'OIOTI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra., pe~ ordem. 

O SR. PRESIDENTE Tem f! 
palavra. o nobre Representante. 

O SR. OSORIO TUIO'I'I Cf'ela or-. 
ãem) (•) - Sr. Presidente, Srs. ::te
presentantes. Resolvi tomar, por al
gÚ.n.s minutas a atenção desta. Assem
bléia, por um imperativo de conseiên-

. cia. e dever de patriotismo, para !azer 
alguns reparos às aeu.sa.ções levan~~ 
da.s pelo nobre Senador Carlos Pres
tes a respeito da.s missões religiosas 
de catequese. 

No meu modo de entender, a gra
tidão do Brasil pela 'obra de cateques.e 
dessas missões é imperecível, e ja.m.a.is 
a Nação poderá saldar e.sSa. divid3. 
para com o clero, desd~ os primórtllos 
de nossa formação histórica. 

o Sr. Jfedeiros Neto - O senti
mento católico do Brasil ficará pro
fundamente grato a V. Ex. a por "Ssa. 
lúcida demonstração de solidariedade 
ao espírito de civillza.ção, que a. Igreja 
conseguiu impri.IIm à vida naciona'L. 
dçsde o seu berço. 

O SR. OSORIO 'l'OIO'I'I - Agra.• 
deço o aparte de V .- Ex. a. 

Não se diga que as missões reli~~ 
sas são de priscas eras. Vou citar :l-pe
nas algumas da infinidade de obras 
que temos no momento: 

Obras atuais: 
Missões Benediti:las do Rio Branco 

CAmi!.ZOnas.) 
· Missões CaJp\l'ctJinho:; So:limõeSI -
<Amazonas.) 

Missões August1n1anos Lábrea 
C .Amazonas.) 

Missõ->...s do Tefé (Amazonas) Pa ' 
dres do Espírito Santo. 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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Missões do Alto Purus (Acre) Pa
dres Servi tas. 

Missões do Cruzeiro do Sul <Acre) 
Padres do Espírito Santo. 

Missões do Cruzeiro do Araguaia. -
_ (Pará) Padres Dom1nicanos. 

Missões do Guamâ (Pará) Padres 
Ba.;-nabita.s. 

Missões de Ma.rajó (Pará.) - Padres 
Barnabitas. 

Missões do Xi.ngu (Pará) Padres 
Barnabistas. 

Missões do Registo do Araguaia 
(Mato Grosso) - Padres Salesianos. 

:Missões do Guajaram.irim CMat~ 
Grosso) - Padres ·Franciscanos. 

Missões do Diamantino (Mato Gro$
so) - Padxes Jesuitas. 
- Missões da Chapada (Mato Grosso) 
- Padres Jesuita.s. 

E mais as prelazlas deVaearta, Pa
racatu (Minas) , Grajau · <Maranhão) , 
GurgueMI. (Piaui) ~ Palmas (Paraná) , 
Iguaçu. 

Estas missões sob o direção de Mon
senhor Kõnner do Verbo ~vino, tão 
atacado e brilhantemente absolvido . 

Santana de Jatai <Goiás), São José 
do Tocantins e Bananal. 

O Sr.· Carlos Prestes - E' sablclo 
que existem missões religiosas no ll1-
terior do Brasil, mas o de que precl
samos saber é se são missões a servi-. 
ço dos índios ou de padres estrangâ
ros, que lhes exploram o traba.lllo e . 
lhes tomam as terras. 

O Sr. Medeiros Neto - Os missio
nários não ganham nem tra.balha.m · 
para si, mas em: promto dos que ne
cessitam. 

O SR. OSORIO "I·OIOTI - DaqU1 a -
momelltos, responderei ao aparte do 
nobre Senador, q~ se mostra tão ze
loso pelo trabalho dos missloná.rlos, 
com a palavra. de elementos de seu 

' próprio partido. · 
O Sr. Nestor Duarte - Não tenho 

dúvida de qtie as missões religiosas 
hajam recuperado multas a.lmas para. 
Cristo, através de suas eXcursões pelos 
sertões brasileiros. Desejo, porém. sa.- 
ber se ~ssa obra de recuperação c1as 
almas cor:responde a uma obra. de re
cuperação de cl~dãos. Pergunto se os 
preceitos religiosos não têm criado 

condições de vida sa.nitâria. menos C!.e 
a<:õrdo com a. existência dos nossos 
selvagens e acarretado grande morta
lidade entre êles, depois de sujeitos à 
obra dessas missões. 

O Sr. Medeiros Neto- Se V. ~· 
conhecesse os centros missionários, sa
beria como se recupera. o ho:nem, 
a través d~ obra que está. implanta-

, d a em todo o Brasil. 
O SR. OSORJO ''""T.....,O ..... l.,.,O .... '!""·.r - Agra

deço os a!}artes com que me hon
ram os Srs. Representantes e tenho a 
dizer que a ..,. nossa · História tem prCJSi 
vado que a. recuperação é; até certo 
ponto de vista, mais para a sociedade 
do que para a religião. E os inúme
r:os homens que têm atuado em tôdas 
as profissões, ou mesmo. na política. 

· nacional, demonstram êsse . fato da. 
incorporação à sociedade do"S-selv~---~- _ . 
gens, com a maior eficiência e pela 
maior abnegação das misSões reu
giosa.s . 

O Sr. Nestor Duarte - O que eu 
desejava também saber era o índice 
de mortalidzde dêsses índios. 

O Sr. Medeiros Neto - O problema. 
será de médicos e · não das ml.ssões. 

O SR . . OSORIO "rUIOTI - Peço . 
permissão para prosseguir, porque · ·c;- ·--·-
tempo está. quase extinto. 

A assistência das missões, a que 
fiz referência, tem sido como todos 
sabem, em regiõeS empobrecidas e 
infestadas de febres, em grande pSj.;te. 
Aqueles que estã.o na coiriodidadG-:'das 
capitais não fazem idéia. do sacri
fício e do desprendimento dessas mis
sões no interior do Brasil. 

Agora. o ·iluStre Senador Carlos Pres
tes, profundo conhecedor de nossos 
sertões, que andou com sua coluna 
:t~elas regiões de Mato Grosso, i! que 
:fez Um trabalho de destruição numa 
das missões, sabe muito bem qual 
a luta qu~ os nossos pacfres · realizau~.., 
não contra. o aborígene. mas pela sua 
recuperaÇão para a civilização e, à.inda., 
contra as agruras. da. natureza.. 

O SR. PRESIDENTE - Advirto 
·ao nobre Deputado de que está. findo 
o tempo de que dispunha.. 

O SR. OSORIO TOIOTI - Sr. Pre
sidente, como não posso terminar as 
minhas considerações, ped!ria. a V. Ex. • 
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que me considerasse inscrito para a 
1.a. hora da próXima sessão. 

O sr. Presidente defere o reque
rimento 'V&rbal. 

<.Muito bem; m1:ito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presente na Casa· o Sr. SilVio de 
Campos, eleito Deputado Federal pelo 
Partido Social Democrático, no Estado 
de São Paulo, convido os Srs 3.0 e 4.0 

Secretários a. introduzirem S. Ex. c. no 
recinto. 

(Comparece S. Ex.4 e presta o 
compromisso reg~mental. ) 

O SR. BA-.~RETO PINTO - Se
nhor Presidente, peço a. palavra, pela 
ordem. 

O SR. PR.I!:SmENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela or
dem) (~) - Sr. Presidente, ·cheguei 
hoje um pouco atrasado, porque fui 
ver como iam as coisas por ai. . . E 
a resposta é a que, há alguns instan
tes, dei à. imprensa: vão mal, muito 
mal. 

Teria, como tenho de tratar de 
muitas outras coisas, algumas das 
quais, · se me permitissem, merecem 
um têrmo, que não sei se é parla
mentar, são bem cabeludas. Fica., po
rém, para depois porque o tempo é 
curto. 

Há, por e.~emplo. um assunto que 
devo trazer ao conhecimento da As
sembléia, dentro de poucos dias, e com · 
a franqueza. com Que digó tudo nesta. 
Casa, serão questões que vão desper-
tar grande admiração. · 
· · Não sei, entretanto, Sr. Presiden
te, se devo começar, nêste breve es
paço de tempa de Que C:USponho, por 
uma. mensagem congmtulatória, an
tes de 1'azer o meu apelo, em nome, 
podemos dizer, de · todo o pa!s, por
que a situação s.brange todo o país. 
Refiro-me a uma mensagem congra
tulatória com o honrado General Flo~ 
res da CUllha, <:ue lamento não estar 
presente, mas a quem devo agrade
cer, porque, não fôra S. Ex.•, hoje, 
eu não teria comido pão. 

< •) Não foi revisto pelo orador. 

· Indo a um restaurante desta. cida
de, ali me inform~ram que não ha
via pão. Fi7 um aveio ao gerente da. 
casa e êste asseverou-me que os três 
únicos que possuia ~ta vam reserva
dos para o General Flores da. C'.mha.. 

Isto foi num dos restauxa.ntes da Rua. 
de S. José. que S. Ex. c. freqüenta to
dos os dias. Insisti no meu apelo e 
o solícito gerente guardou um para. 
s. Ex.a, dando-me dois. 

Como, porém, não sou egoLsta., en• 
tendendo que aquilo fõra um m.Ua
gre, qUis tambem prestar minha b.o
menag-em: reparti os meus pães com 
o Espirito Santo, na. pessoa. do 
Senador. Atílio Vivaqua, que estava. 
em outra mesa próxima. 

A questão, Sr. Presidente, é grave. 
Em Fortaleza, capital do Estado· do 
Ceará, as padarias estão fechadas; 
em Petrópolis, há três dias, não fun
cionam. Nunca chegaramos a ~ste 
ponto, nem mesmo no tempo da guer-:- . 
ra. 

Ainda hoje diz o "Correio da Ma
nhã" que há muita confusão e pouco 
pão, e, enquanto isso, "as filas se a·gi
ga.ntaJ:n e os fomos se apagam" . 

Sei que o Presidente da República. 
está sàia.mente interessado no assun
to e deseja que a matéria se decida 
de qualquer modo, tanto que chamou 
a Palácio os Ministros mais ligados à 
questão, a fim de tomarem providên
cias enérgicas e eficazes. mas não se 
deve perder de vista o velho provér
bio de que "casa onde não há. pão. 
todos . brigam e ninguém tem razão". 

O Ministro do Traba~o. a quem 
rendo minhas homenagens, porque, 
se=n d.úvida, é homem digno, esfor
çado e trabalhador, não foi entretan
to !~ hoje, quando, ouvido pelo 
próprio "Correio da Manhã", de
clarou que a falta. de pão é conse
qüência. do samba.! 

O s,·. Osvaldo Li1114 - V. Excelên
cia tem razão: li e também achei 
extra. vaga.nte. 
.o SR. BARRETO PINTO: - O 

Govêrno. embora apoiado por tõda.s a.S. 
~do. ais, precisa. prestar aten
çã.CY ao problema., pois a situação é 
muito séria.. 
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Longe de mim querer fazer confron
to mas vale recordar o episódio fran
cês. quando o povo foi pedir pão a. 
Maria. Antonieta., e ela. respondeu: "Se 
não há pão, coma.n: brioches'·. E sa
bemos qual o fim que teve o regime 
dz época de Ma.ria. Antonieta. 

Apelo desta. bancada. para. o Sr. Ge
neral Dutra. honrado Presidente da. 

· República.. no sentido de que tome m'• 
gente e eficazes proVidências. porque 
a falta de leite, água e pão, a fome, 
enfim trará sem dúvida. conseqüências 
dano~. <Muito bem.) · 

:(Durante t> ãiSc:u.rso do Se
guinte Barreto Pin:to~ reassume a 
pre.sidê'nda~ o Seniwr Melo VU1-
n.a, Presidente> L 

O SR. OSVALDO LIMA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela. _ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa .. 
la.vra. o nobre Representante. 

· O SR. OSVALDO ~ (Pela or- . 
dem) - Sr. Presidente. o nobre Re
presentante Sr. Barreto Pinto; fami· 
liaria.za.do com o Regimento, pediu há 
pouco a palavra pela ordem, solicitan
do, ao mesmo tempo, permissão para 
falar da bancada, e v. Ex. a deferiu 
o . pedido. Entendo. entretanto. que 
tal requerimento era desnecessá.rto, à 
vista. do a:t. 5!, .-~a.rágrafo único. de 
noS.sa lei in terna, nos seguintes têr
mos: 

"Para formular questões de or
dem. 'lU na hipótese fina 1 dêste 
artigo, o Senador ou Deputado po .. 
derá fhlar de uma d.a.s duas pri
meiras bmcadas ... 

Nestas condições, n~o há necessidade 
de requerimento para s_e !alar de ban
cada., salvo outra interpretação da 
Mesa., que desconheço. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. & 

não tem razão. O nobre Deputado não 
formulou questão de ordem. 

Acha·se sôbre a Mesa. o seguinte re
querimento: 

Requeiro à Mesa, depois de ouvida.. a 
· Assembléia. que seja encerrada. a. 
discussão do requerimento n. 0 60, vis· _ 

to o mesmo já, ter sido a.mpirunente 
discutido e ts.mbém a urgência. da sua. 
aprovação, para. os devidoo efeitos. 

Sala. das Sessões; em 17 de malo de 
1946. - Mota Neto. 

O SR. PRESIDENTE:- Os Senho
res que o aprovam, queiram leva.ntar-
se. <Pausa.) _ 

Está aprovado. 
Fica · assim, prejudicado outro re

querimento no mesmo sentido: 
Tendo em vista que já !o1 largamen

te debatido o requerimento n.o·so. ~e
nho solicitar de V. Ex.a submeter a 
á-provação da. casa êste requerimento 
do encerramento da discussão do re
querimento em aprêço. -

Sala das Sessões, em 10 de maio de 
1946. - Gercino ele Pontes. 

O SR. PRESIDENTE - Está. encer
rada a d1scussão do Requerimento nú .. 
mero 60. Os Senhores que o aprovam, 
queiram Ievootar-se. (Pau.sa) • 

Está ~rovado. 

o SR. -msioR.-nuÃRrii _ Se-
nhor Presldente, peço a palavra, pela. 
ordem. 

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

O SB. NESTOR DUARTE- (Pela 
crerem) - Sr. Presidente, não seria· 
possível a v. Ex.a providenciar sôbre o 
encerramento ~.a discussão de todos 
os requerimentos que !iguram na 
ordem do dia? Dentro de poucos dias 
teremos de tratar tão semente do pro
ieto de Constituição e não haverá 
tempo, evidentemente, para debater e 
votar os requerimentos em pauta. Pa
rece-me assunto urgente o encerra
mento da. discussão de tôda essa maté
rla, para que Assembléia possa. votA-1:l 
antes do projeto de Constituição Vi..r a. 
plenário. ( Muito bem> • 

O SR. OSVALDO LIM:A - Sr. Pre-. 
sidente, l)eço a palavra.. pela ordem. 

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

O SR. OSVALDO Lil\rlA - <Pert. 
ordem) - Sr. Presidente, o nobre Re
f)resentante, Sr. Nestor Duarte, pede 
o encerramento de discussões que nem 
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sequer tiveram inicio! A meu ver, não 
se pode encerrar discussão, ainda não 
1lliciada. Evidentemente, o llustre 
Deputado não tem razão. <Muito 
bem). 

. O SE. PRESIDENTE - O encerra
mento da. discussão não pode- ser de
terminado ez-officio pela Mesa., mas 
pela. ASSembléia, desde que aprove re
querimento nesse sentido, obedecido o 
disposto no art. 245 do Regimento sub-
sidiário. ' 

o ilustre Representante Sr. Israel 
Pin..lJelro solicita elll requerimento já 
publicado, urgência para. ilneclla.ta dis
cussão e votação do requerimento nú
mero 74, de 1946. 

Os senhores que a. concedem, quei
ram levantar-se. <Pausa) • 

Está concedida. 

O S.R. PRESIDENTE -Vou sub
meter· à. votação o seguinte requeri
mento. 

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia. 

Requeiro preferênc'..a. para discussão 
e votação do requerimento n.0 74 de 
1946. 

Sa.la das Sessões, 26 de abril de 1946. 
- Israel Pinh.eiro. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que a concedem, queiram levan
tar-se. (Pausa.> 

Está concedida. 
Em discussão o requerimento nú

m4!ro 74. Dou a pa.lavm ao Sr. Israel 
Pinheiro. orador mscrlto. 

O ·SR. LSltAEL PINHEIRO (Lê o 
seguinte discurso) - Sr. Presidente, 
Srs. Representantes - MJnha pre- · 
sença nesta tribuna., a fim de prestar 
as in!ormações rollcitadas ao Govêr
no Federal pelo nobre colega, deputado 
Café Jr'llho, não decorre apenas da 
circunstâncias de ter sido presidente 
da. Compa.nb1a. Vale do Rio Doce, des
de o inicio de sua. organização, mas 
principalmente do desejo de valer-me 
da. oportunidade para esclarecer os 
r'!presenta.ntes de todos os Estados da 
Federação, sôbre o signi!icado e a 
amplitude do empreendimento que ora 
se realiza no Vale do Rio Doce. 
~ empreendimento, não se re

sume, como poderia. parecer à pr.mel-

ra vista, num exame superficial, em. 
simples exportação de matéria. prima., 
com repercussão favorável em nossa 
balança comercial. Ao contrário, terã 
profunda repercussão na economia. na
cional, em vista. das conseqüências 
que decorrerão da exportação em lar .. 
ga escala de minério de terro - e da 
abertura de uma. via de penetração 
para o interior do Pais. 

E', acima de tudo, uma obra nacio .. 
nal emin~ntemente civilizadora.. 

O acôrdo internacional de Washing
ton por fôrça de cUjas disposições se 
organizou a Companhia, decorreu da 
premente necessidade de minério de 
ferro. em situação anormal de guerra. 

A necessidade do minério brasilei
ro no mercado mundial .não se limi
tará, no entanto, a essas condições 
ocasionais, mas é de carâter perma
nente e há muito reconhecida pelos 
grandes centros consUIIlidores. 

Já em 1908, Theodoro Roosevelt, 
então presidente dos Estados Unidos, 
preocupado com as reservas america
nas, promovia o Congresso Interna
cional de Stocolmo. Nesse certame, 
teve o mundo, pela primeira vez, no
ticia objetiva dos imensos recursos 
brasileiros, em minérie de ferro atra
vés do relatório de nossos delegados 
Orvllle Derby e Gonza,ga. Campos. 

No momento atual, os Estados Uni
dos chegaram prà.ticaxnente ao fim. 
de suas reservas de minério rico • ~ 
(51%), devido ao fonnidá.vel consu
mo de guerra., estimado em 100 mi
Thões de toneladas anuais. Terão ago
ra que lançar ID.ã.o do minério de bai
xo teor (35%), cujo aproveitamento 
exigirá processos espec1ais de benefi .. 
ciamento, elevando extraordinà.riamen
te o seu custo. 

A importação do excepcional minério 
brasileiro apresenta-se, portanto, como 
de grande vantagem para os Estados 
Unidos. quer, para. o enriquecimento 
de seu minério de baixo teor, quer para. 
utillzaçã.o direta nas usinas, que pla
nejam montar nas costas do Atlân
tico. 

No campo siderúrgico, observam-se 
entre os Estados Unidos e o Brasil, si
tuações Pa.ra.lela.s, no que concerne às 
matérias pr'..m.as essenciais: - o ca.r
vlo e o minério. Os Estados Unidos 
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di...c:-põem de gra.ndes reservas de al.rVãc 
de primeira qualidade, ao lado de mi- · 
nério 1D.ferior, er1quanto o Br8sil dis
põe de formidáveis reservas ·de mlné
:rlo de primeira qualidade, ao lado de 
caxvão inferior. 

A troca do carvão pelo minério se 
apresenta como solução natural, e ne
nhuma melhor garantia de solução, 
de problemas dessa natureza, do que 
o imperativo econômico. 

A existência. de grandes reservas de 
carvão na costa do Atlântico nos Es
tados Unidos- o aproveitamento do 
frete de retôrno - e a xnargem de lu
cro que proporcionará o minério, pelo 
seu elevado teor~ tomarão possível, 
ao Brasil, obter o carvão de alta calo
ria de que necessita., pelo próprio 
custo do carvão nos Estados Unidos. 

Em síntese: com essa troca de ma
térias primas daremos o excesso do 
que temos pelo que ainda. · nos falta, 
re.rolvendo-se de vez o problema do 
combustível sólido, em que, . junta
mente com o petróleo, reside. a. causa 
preponderante das diticuldades de 
nossa evolu~o industrial. · 

Com o carvão, daremos ao proble
ma. dos transportes e ao problema 
sidérúrgico ·uma. garantia econômica. 

O Sr. Jura:nilir Pires - Consistin
do o problein.a da siderurgia princi
palmente na questão <:lo transporte. 
que representa a. economia: no preço 
das utilidades, que servem pa.ra for
mar o aço - como se Justifica. a ex
POrtação pelo vale do Rio Doce. se a. 
U!Ülla. siderúrgica ~ sitw:.da em 
Volta. Redonda, não se aproveitando 
o retOmo natural do carvão com o 
transporte do minério? 

O SR. ISRAEL PINBEIRO - R~>s
ponderel a. V. Exa. quando chegar o 
momento próprio. . 

O Sr. Jurandir Pires - Se apro
veitássemos o pôrto de Vitória, ainda 
assim teríamos o transporte de Vitó
ria. ao Rio, que representaria, pràti
ca.mente, na na. vegação m&rítfm4, wn 
transporte da América ao Rio de Ja
neiro. 

O SR.. !SRAEL P:mHEIRO -
A siderurgia terá assim, no Brasil, con
dições de custo de produção mais !a.; 
vorá.veis, compara~ CO!ll a. Siderurgia. 

Americana. Ao ônus, - por tonela
da de aço, - que teremos na compra 
e· transporte do carvão, corresponde
rá. na Siderurgia Americana o ônus na. 
compra e transpe>rte àa ma.ior quan
tidade de minérie>. 

Teremos, além disso, a vantagem a 
nosso favor ds. mão de obra mais ba
rata. 

·o Sr. Café Filho - o :arasu obri
gou-se ao fornecimento do lninério por 
um preço determinado - Cr$ 100,00 
a. tonelada. Pergunto:. o govêrno nor
te-aDJ.ericano obrigou-se, também, ao 
fornecimento do carvão dentro de ba
se fixa? E' um dos quesitos do meu re
querimento. 

O SR. ISRAEL PINBEIRO -
Responderei ao ilustre · Cõreg-a, opor
tunaniente, quanto a êsse ítem, eluci ... 
dando-o devidamente. Não temos ma.is 
obrigação do fornecimento do miné-
rio. 
. Atenderemos, ainda, a.o fazermos es ... 

· sa. troca de matérias priinas, ao 1m. .. 
perativo de cooperação internacional. 
principalmente em se tratando de mn. 
Pais trs:dicloria.lmente amigo· do Bra ... __ _ 
sll. 

Não menores sã.ó as conseqüências 
para a economia brasileira da cons-
trução de uma via de penetração nas 
condições da. que se realiza. no Vale 
do Rio Doce. 

Essa imensa cordPhei1"a, que, desde 
· o Rio Grande s.té o Espírito Santo se 

interpõe h05tU entre o mar e o lmen
so sertão brasileiro • . dificUltou sempre 
da Illaneira preponderante a. penetra .. 
ção do nosso .hinterland, esta.belecen .. 
do-se mesmo como um divisor de dll8.3 
civilizações,· chocantes para nós bras! .. 
lelros, pelo seu do!oroso contraste. O 
Rio Doce é justamente a. primeira ba .. 
cia que se abre do mar pam o cora ... 
ção do Brasil. am:pla, suave e ubér .. 
rima, na direção da nossn. maior rl ... 
queza potencial. 

48.000 k!ns2. de superfície, 700 kn".s. 
de penetração, 14.000 kms2. de ma .. 
tas. 400.00 B. P. de potencial .elétri .. 
co, e três bilhões de toneladas de mi
nério de !erro, a. não contar as jazi .. 
das inexgot.á.veis de mica. e pedras pre
ciosas. 

As cinco Estradas de Ferro que de
ma.udam o interior brasileiro, a:tra.v~ 
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~a. cord!.!heil'a., fazem-no com ram
pas que variam de 1,9 a. 8%. No Rio 
Doce ela se ta.rá agora. com rampa. 
má:ôrns. de 1% no sentido de impor
tação e 1/2% no sentido de exporta
ção, permitindo trens de 1.500 tons. 
líquidas. 

Em 1825, Guldo Thoma.s Marllére, 
desbra-vador da região, escreVia a D. 
Maria ·r, dizendo que, quando o Vale 
do Rio Do.:e estivesse colonizado. se
ria. um. inesgotável celeiro do mun
do. 

A Europa com grande parte das 
suas matas devastadas pela aviação e 
com necessidade enorme e premen
te de madeira para. a sua reconstru
ção, bem d.iz do valor que representa
rá para a economia da região a pos
sibili<ia.de de exploração e exportação 
por p::-eços vantajosos, da sua imensa 
reserva florestal. 

Na. deficiência. dos meios de e.Umen
tação em que o Mundo se debate, as 
grandes áreas planas e irrigáV'eis á. 
beira do·Rio Doce, e a.travessadttS pe
la Estrada de Ferro, representarão 
um elemento de alta valia para uma 
cooperação econômica e humanitária 
do Brasil. 

o ferro será, como !oi o ouro, um 
elemento desbravador e civiliZador,· 
porque permitirá., como produto de 
resistência, dispender elevada soma 
llUina Estrada de Ferro ~m zor.2. a ser 
desbravada. 

Segundo os estudos feitos pelos téc
nicos da Com!)anhi.a., a 1.5\10.000 tone
ladas de minério transpor..adas cor
responderã-o outras ta.nta.s toneladas 
de produtos diversos da região. 

As iniciativas de empreendinlentos 
novos que, na certeza de tiDl meio de 
transporte eficiente, já surgiram na
quela região, bem demonstram a sua. 
potencialidade latente e o seu futll
ro gt"a.ndioso. 

A Companhia de Aços Finos de Ita
bira com uma. inversão tota.l de 160 
milhões de cruzeiros - A Companhia 
Açuca.reira Rio Doce com capital de 
15 milhões - A Companhia. Agro 
Pastoril com ·capital de 14 milhões -
com s. msJs aperfeiçoada instaJação 
para o preparo de 20. 000ms3. anuais 
de madeira compensa.<!e - e a Campa~ 
.nh1a. Ferro e Aço de Vitória.. 

São as primeiras chalilinés que sur~· 
· jem no futuro "Ruhr" brasileiro, jun

tando-se às chaminés já fumegantes 
da Usina da Belgo - Mineira em M.on
levade, com as 130 mil toneladas de 
produção siderúrgica e que terá opor
tunidade de com reais vantagens eco-
nômicas, substituir o carvão de madei ... 
ra. pelo coque metal'Ctrgico ~ ser trans
portado e:rn retômo nos navios e va~ 
gões de zrii.nério. 

O Sr. Ju.randir Pires - Se, real
mente, a Estrada de Ferro do Vale 
do Rio Doce, até Cachoeira Escura, 
poderá. servir· de base para. importa
ção do coque metalúrgico, já o mes
mo não se poderá dizer quando entrar 
na zona montanhosa, para atingir 
· precisamente o local em que se encon~ 
tra a Usina Monlevade. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:.-. :e:sse 
problema já. está. resolVido ~elos téc
nicos. Será eletrificado o trecho na 
subida da serra., já estando sendo' fei
to ·a captação da. Cachoeira do Salto. 
em cooperação com a Cia. de Aços Fi
nos de Itabi:ra para fomeci.Ixl-ento da 
energia para eletrificação de 120 qui~ 
lômetros, solucionando, assim, o. pro~ 
blema, como V. Ex.a bem compre
·enderá.. 

o Sr. Juranàir Pires - Tenho, cotno 
V. Ex.a, certas dúVidas em relação à 
possibilidade econõm:ca, mesmo ele- -
tri!icada. · 

O SR. ISRAEL PINHEffiO ·- Eu 
não tenho dúvidas . sô'bte as }lossi'bili
dades da. eletrüics.ção. 

o Sr. Jurandir Pires- Como Vos
sa Excelência. .sabe, a. dúvida reside. 
justamente, no fatc de serem as ram
pas de tal natureza. ·que limitam o 
compr.m~n.to das composições. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - A 
eletrificação solucionará perfeitamente 
o assunto. pois foi estudada pelos me
lhores técnicos, que chegar...m. a uma. 
conclusão favorável. Aliás, se não se · 
solucioll3.SSe dessa forma, seria. possí
vel pelo traçado do plano Russell cons
truir uma nova linha ~om as mesmas 
condições técnicas do trecho inicial. 

O sr. José Bonitticio - vossa ~- ' 
celêncla. poderia informar qual o pre
ço da ton'elada de mmério, desde a. ja-
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zida a.té cbegar ao pôrto de embar
que? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Che
garei. lá.. Quero esclarecer o problema. 
do ponto de vista geral, para então 
entrar nos detalhes. Não é possivcl 
dar desd-e já. pormenores a respe1~ 

de assuntos que ainda não são conhe
~idos em .suas ·grandes linhas. 

O Sr. José Bonifácio- Vossa Exce
- lênci.a pode!'!a responder e depois fa

:Ger a demonstração. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Per
dôe o nobre colega; desejo seguir a 
ordem da expos:ção que estou :fa
zendo. 

Pás montanhas dl' ferro, nas cabe
ceiras do Vale, a Estrada. prolongada. 
~or IJlai.S cento e poucos qUilômetros 
atingirá Belo Horizonte através de 
llilla garganta na. Serra do :Espinhaço, 
:rasgada. de tar forma, como que num 
indicativo do verdadeiro caminho do 
nuu- para o Planalto Central do Bra
sil. 

Considerando que Belo Horizonte é 
a. sentinela avançada da civll!za.ção 
l:Xlecliterrânea poderemos avalia.r o. que 
:representa como obra civllizadora,~sse . 

'camJnho fá(:U~ qu.e é bem a. Avenida 
do Brasll. 
·o ouro foi a fôrça. criadora dos lu

ga.rejos, Vilas e cidades que se forma
l"S.Ill na região dos campos !Ilineira::.S 
no interior brasileiro. 

Sem êle é provável ·que até boje o 
l3rasll se resumisse em sua. civiliza.

. ção lltoràiles.. &te povoamento deu 
origem a uma ciVilização das mais re
quintadas do sécUlo 18, propiciando re~ 
cursos eJn abundância para. o desen
volVimento e pros::ter.ld&de do Bra.sil. 
de entãà. 

Esgotado o ouro de aluVião, ficaram 
as gra.n<ies montanha.s de ferro, como 
quer a indicar, numa seqüência natu
ral, onde deveriàm ser procurados os 
verciedelros . elementos de riqueza e 
progresso. A agricultura encontrava. 
nesta. zona. n:úneraliza.da dificuldades 
de tM.a. ordem, não sõmente pela pou
ca !ertil!da.de. como pelo acidentado 
do solo. A própria. penetração nessa 
zona, que se !êz na evolução dos no~ 

vos e velhos caminhos das minas, não 
poderá. oferecer condições eçonõmicas 
de tr~porte porque segudu pelo ro
teiro ãa.s montanhas, tendo que trans
por três grandes cordilheiras para 
atingir o alti-plan:o. 

Por êsse quadro bem se vê quanto 
de esfôrço e tenacidade tem sido exi
gido de Minas Gerais, que abrange a 
ma!or parte deste território brasileiro, 
para o desenvolvimento de seu tra
balho produtivo, em benefício da Na
ção. 

E também a angustia dos detentores 
desta imensa riqueza, ao contemplá
Ia inerte e inaproveitada, s\!!!3. poder 
com seus próprios recursos-~-tl:anstor
má-la em real valor e utilidade para 
ã. Pàtr1a. 

o que estava dentro de suas poSsibt
Iidades para o aproveitamento , dessas 
riquezas minerais, Minas o tem reali
zado. Ai está o aproveitamento das 
suas águas mizlerajs a. serviço do Bra
sll 1nte1ro._com uma freqüência nas 
suas estànclaS-qüe·passou de 36.000 ve-
rani.stns em 1935 a 96.000· no ano dé _ _ _ 
1944. Ai temos a exploração do !erro 
medlante os recursos do carvão de 
madeira com uma produção de •••• 
150.000 toneladas, que foi durante a 
guerra uma. das garantias da nussa. 
.evolução; a. exploração da mica. do 
quartzo e do ouro das pedras precio
sas, totalisando uma exportação de 
um bilhão e trezentos milhões de cru-
zeiros. . · 

As melhores zonas de formação agrá
rias entre as quais se destacam· a Ba
cia do Rio Dôce e a do Jeguitinhonha, 
achavam-se, por sua vêz, estagnadas 
pela falta de vias de transporte, coD.!s
truídas. de preferênCia. nas zonss mi
nerais densamente povoa.\la.S. 

A tais dificuldades, provenientes das 
contingências de sua formação histó
rica, · acrescentam-se para Minas as 
que decorrem dé sua situação de Esta
do Central. no Planalto :Srasllelro. 

Assim, ao Invés de contar com uma 
economia convergente pan. um ponto 
de concentração e d1stribu1çâo. a pro
dução mineira se escoa: numa rêde 
divergente para. os diversos e:stadOS v1-
z1nhos. 
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E essa produção deixa em seu Es
tado de origem apenas o prime1ro lu
cro do produtor, ao passo que nos 
Estados vizinhos deixa os do transpor
te e os auferidos pela série de Inter
mediários, que são, como sabemos, 
tnulto superiores aos do produtor. 

O próprio tributo que caberia ao 
Estado, como por exemplo ·o impõsto 
de vendas e consignações, que geral
mente é cobrado três a quatro vêzes 
do produtor ao consumidor, apenas é 
pago em Minas uma vez, sendo o r~s
tante arrecadado pelos outros Esta
dos. 

E, ainda mats, a centralização da 
produção estabelece, no centro de con
vergência, - como São Paulo é bem 
uma demonstração brilhante - um 
ciclo natural de evCJluça.o, que, pela 
acúmulação do capital, evolue de nú
cleo comercial para centro Industrial. 
retendo e fixando no próprio Estado 
as . reservas e capitais provenientes 
da agricultura, cr-iando assim um gran
c1e centro consumidor. 

Essas contigências 1mpuseram ao 
governo de Mlnas inlclatlvas e proVI, 
dências onerosas, visando a. que sua 
capital possa proporcionar as indis
pensáveis facilidades às indústrias, de 
Illodo a transformá-la, pela ação di
reta, num grande centro industrial e 
consumidor, evitando, deste modo, a 
hnigração do homem e do ca~ital em 
demanda das possibilidades e confôr
to da grande cidade, que é bem a ex
pressão da vida moderna em suas ca
racteristica.s prepond.era.I:. tes. 

O Sr. Jura:ndir Pires - Não seria, 
talvez, uma. solução a..~icial a cria
ção do parque .industrial de Belo Ho
rizonte, .fugindo às condições natu
rais, tanto dos transportes, pôsto que 
está. áfa.stado das :'êdes naturais de 
transporte, quanto das fontes de ma
téria prima ? Não lhe parece que 
essa ~riação de indústrias fundamen
tais seria onerada no unir a capital 
politica com a industrial do ~tado. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Eco
nOmica. 

O Sr. Jurandf.r Pires - • • • indus
trial • . digamos, porque a indústria é 
s.quilo que se :pr-etende centralizar em 

Belo Horizonte. Não lhe parece unut 
solução um tanto ou quanto artificial, 
com resultados negativos para a eco
nomia geral do próprio Estado ? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Ab· 
solutamente. Não sendo Belo Hori
zonte centro de convergência natural, 
!oi pelo Govêmo de Miru'..s considera
do centro irradiante de tôdas as co
municações ·do Estado. De Belo Ho
rizonte partem estradas de ferro para 
todo o território mineiro. E' um cen
tro distribuidor, próprio para. estabe
lecimento da indústria. 

O Sr. Ju.randir Pires - Mas com 
sacrificio, inclusive das distâncias. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Não 
há sacrifício, porque o consumo de 
.Minas Gerais é bastante ~ra. satis
fazer um grande parque industrial em 
Belo Horizonte. 

O Sr. Jurandir Pires - Basta olhar 
tlDl mapa das estradas de ferro para 
se verificar que tôdas procuravam a 
costa. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Hoje 
procuram Belo Horizonte. 

O Sr .. Jurandir Pires - As estradas 
se encaminhavam na direção do Rio 
de Janeiro, mas foram atraídas para 
.Belo Horizonte, transformando a li
nha retilínea numa curva das mais 
1..'1fletidas. -

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Ist<> 
para fins de exportação, mas não pa
ra fins de· consumo interno. 

o Sr Juscenno Kubitschek -:- E.tn 
.relação ao aparte do nobre Deputado 
Sr. Jurandir Pires, quero. esclarecer 
que Belo Horizonte; mesmo sem êsse 
auxilio do govê.-no, jâ é hoje o tnaior 
centro industrial de Minas, tendo ul
trapassado Juiz de Fora, que, durante 
vários anos, gozou do privilégio de ser 
a cidade mais industrial do Estado. 
Essa iniciátiva do govêmo veio ~o 
encontro da iniciativa particu.laT. 

O SR. ·ISRAEL PINBE:RO- Vem 
forçar uma evolução natural. 

Mas todo êsse sist~ de difjcul
dades. lon~e de quebranta!', fortalece o 
e:st!mulo dos mineiros, exaltando o 
orgulho de todos em face do progresso 
e gzoandeza de seu Estado. 
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Essa. expo51çao, nós a fazemos no 
intuito exclusivo de esclarecer a Na~ão 
sôbre o esfôtço da gente de Minas .em 
prol da prosperidade da Pátli.a.. - E 
tanto isso'-é verdade que, no domin!o 
espiritual, em que não incidem essas 
contingências históricas e geog:ráficas. 
a sua cooperação não foi sobrepujad3. 
nunca, 'conforme atesta o concurso da 
sua. fé e inteligência, de sua bravura 
e patriotismo, 1:10s acontecimentos mar-

. cantes da Vida nacioru:.I. 
A prosperidade e a grandeza do 

Estado bem se define.m no índice de 
aumento de sua. exportação que de 
650 milhões de cruzeiros em 1930 pas
sou a três bilhões e quinhentos milhões 
em 1943. De 785. oco toneladas a 
2.210.000 toneladas. · 

um bilhão e trezentos milhões de 
vegetais e derivados: _520.000 tonela
das. 

Um bilhão e cem milhões de min~
ra.is e derivados: 1.089.000 toneladas. 

Novecentos e cinqüenta mUhões de 
anjmajs e d-erivados: 580.000 tonela-
das. , 

Estas ci!ra.s são baseadas no prêço 
inicial da produção. · Podendo, por
tan.to, ser avaliado o total · de. expor
tação em cêrca de seis milhões de cru
zeiros, na base de prêço nos centros 
consumidores. 

A porcentagem de acréscimo fo1, 
pois, de 350% na tonelagem e ~O% 
no valor. 

O Sr. José Bonifácio - Que rela
çáú tem a prosperidade de Minas Ge
nis com o prêço do minério? 
, o sR: ISRAEL Pn.TREIRO ..:.._ Estou 
àando uma idéia geral. Quero que 
tôda a Naçã.o .,e interesse por uma 
obra que não é. de Minas Gerais e, 
sim, do Brasil. Chegarei a êsse ponte 
e peço um pouco de paciência aos 
meus nobres colegas. · 

~. pois, obra de justiça, há tanto 
tem:po ansiada por Minas. esta ini
ci&.tiva. do govêmo Nacional, propor
ciona~do-lhe os meios para aprovel
tanle:ltv de sua imensa riqueza po
tencial n.t.6 então inerte e 1.~prove1-
ta.da - pcnnitilldo-lhe ao mesmo 
tempo a sa.!cia fácil e econômica de 
sua p:::odu~o - e promovendo o des
bravamento e a. civilização de um .n ... 
qu!ssi.!no vale do seu território. 

Adquire assim uma. significação es
pecial a trase de Gorcetx de que: -
"WJ.inas é um coração de ouro num. 
peito de ferro,.. 

o ouro -criou a civilização e promo
v~u a prosperidade do Brasil nascente. 

O ferro fixará e consolid.ari. a · rees
truturação econômica da Nação. 

INFORMAÇÕES • 

I 

Qual foi a despesa de encampa.çã.e> 
pelo Govêrno da Esúrada de Ferr~ 
Vitória. a Minas? Qual !o1 o valor a.t~l .. 
buido àquela ferrovia para' efeito com- · 
plementar da. quota. do govêrno na in
corporação da Companhia Vale ckJ 
Rio Doce~ ·-

Créditos abertos: 

Cr$ 
Dee.-lei n.0 4.352, de 1 

de junho de 1942 • • 55.000.000,0~ 
Dec.-lei n.0 8.378, de 15 

de dezembro de 1945 18.562.309,$(J -----_4 __ _ 

Aplicação: 

a) IndenU3çáo aos 
acianistas da. C ia. 
Brasileira de Mine
ração e Siderurgia. 
com a. 1m.po:rtâ.ncia. 
em dinheiro equiva
lente ao capital rea-

73.562. 309.91)-· ·

Cr$ 

lizado • • . . . . . . . .. . 7 .ooo.ooo.mt 

O Sr. José Bonijãcfo - Qual foi o
valor atribuído? 

O SR. ISRAEL Pinheiro - E' ou
tro item. Responderei quando chegar 
a. êsse ponto.· 

b) Pagamento das 
despesas !eita.s para a. 
cons~ção do prolon
gamento de Desem
bargador ~ond 
até Ita.bira. e para 
melhoria. do trêeho 
de Barbados a.té D. 
Drumonr', de acOrdo 
com a mediçãc feita. 
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pela. Comissão nomea
da pelo Ministro da. 
Viação . . . . . •.•.••. 

c) ·Pagamento das des
pesas decorrentes do 
:financiamento das 
obras do Cá.is de Mi
nério, de acOrdo com 
a avaliação proce
dida pelo Govêmo do 
Espirito Santo e 
aprovada pelo Depar
tamento Nacional . de 
Portos: 

Cáis de Minério .••. 
Ramal Ferroviário ... 

d) Indenizações aos 
acionistas da Com
panhia Itabil'a. de 
Mineração S. A. em 
organização, com a 
importância equiva
lente às entradas de 
capital que houverem 
ef-etivamente reali-

28.325. 595,50 

• 

5. 951.081,00 
7.642.323,90 

13. 493.404,90 

zado . . • . . . . • • • . . • . 1. 912.435,00 
e) Indenização do. valQl' 

dos estoques de miné
rio, instalações, vei
culas e utensilivs, da 
Cia. Itabira de Mi-
neração •. . . . • . . .• 3.830.158,10 

f) Liquidação da Cia. 
Brasileira d~ Mine-
ração e Siderurgia . . 18.998.917,90 

Total . . . . . . . ..... 73.562.309,90 

Além dêsses pagamentos em dinhei
ro, o Govêrno &utorizou ao Tesouro 
Nâ.ciona.l. transferir aos acionistas da 
Cia. Brasileira de Mineração e Side .. 
:rurgia. 7. 000. ações da nova Co:w.pa
nhia. 

Essa importância corresponde à 
indeniZação combinada com a Com
pa:cllia, pela transferência. de .. seus c.i
reitos. 

A Companhia Vale do Rio Doce. r.or 
sua. vez, mdenizou o Sr. Percival Fat"
quhar, pagando-lhe Cr$ 6.000.000,00 e 
entregs.nd~-lhe 8.000 ações da .O.()Va 

.. 
COmpanhia, num total de Cr$ 
14.000 .000,00. 

O Sr. Percival Parquhar, logo que 
foi orgaca;acia. a Companhia I:a.bira 
Iron, proprietária das minas de Ita.
bira, negociou com esta Companhia 
uma opçíío para. transferência de ~us 
direitos, com a condição de ficar a 
cargo exclusivo dêste senhor, tOdas a.$ 

despesas de pesqwllas e manutenção 
as prooriedades e escritórios, ~ue: no 
Brasil, que:- na Jn.glat.e,.ra. 

O ·sr. Percival Parq_,Ihar. cllspen
deu desde 1919, por esta conta 
1. 320. 000 dólares ou sejam C.r$ 
26.000.000.00. Foram perfurados 12 
kms. de galeria de pesquisas . 

Ao incorporar a Companhia Brasi
leira de M1neração e Siderurgia S. A., 
o Sr. Percival Farquhar estava nego
ciando esta opção pela importância de 
30. 000.000,00 cruzeiros. 

o Sr. José Bonifácio - Renovo a · 
pergunta estritamente como foi feita. 
Qual o valor atribuído àquela. ferro
via, para o efeito da quota do Govêr .. 
no na incorporação da Companhia? 

o· Sr. Jurandir Pires - Houve um 
decreto, que tornou caduco o contrato 
de. Farquhar. Quais os têrmos dêsse 
decreto? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - O 
contrato Farquhar nada tem a vêr com 
a opção concedida pela Itabira Iron. 
Seu contrato com o Govêrno Federal 
para exportação de minério e estabele
cimento da siderurgia é que ficou ca
duco. Farquhar continuou com o di .. 
reito de opção. 

O Sr. Jurandir Pires - Apenas me 
causou espécie, porque V. Ex.~~, cita s.s 

:despesas que. desde 1908, haviam sido 
feitas, em virtude do contrato F3:r
quhar ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - A 
indenização de 14.000.000,00 cruzei
ros decorreu de um entendi!nento eii· 
tre o Govêrno e o Sr. Percival Far· 
quhar. 

A Companhia Vale do Rio Doce 
S.A. efetuou este pagamento de acor
do com o despacho do Sr. Presiden .. 
te da República, devidamente aprova
do pela Assembléia Geral. 
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O pagamento pela; Companhia. se 
justifica tendo em vista ter ela rece
bido grátis a propriedade das minas. 

Qual f.oi o valor atribuído àquela 
ferroYia. para. efeito complementar da 
quota do govêrno na blcorporação da 
Companhia Vale do Rio Doce? 

De acôrdo com o § 3.0 do Art. 6.0 

fio Decreto de incorporação, esses 
bens foram incorporados pelo valor 
de Cr$ 80.000. ooo,oo. 

O seu custo histórico na escrita. das 
Companhias encampadas era d::! C:r$ 
121. 066. 901,00 sem computar o valor 
dr..s jazidas de ferro. 

De acôrdo com o que determina a 
Lei das Sociedades Anônimas êsses 
bens foram avaliaaos por uma Comis· 
são de Peritos escolhidos pela Assem
bléia Geral da segn.i!}.te forma: 

· Cr$ 
C~to da. Via Perma-

nente com as obras 
·de arte, edifícios, es-
tações, ljnba.s tele-

. gráficas • . ..•.•...• 

Por Km. de linha, ou 
sejam por 573 kms. 

€)!icine..s, depósitos e 
dependências . . ..•. 

Material rodante . 

·As minas foram ava
liadas na base de 
uma exportação de 
1.500.000 tons. en1 
20 anos· (fórmula 

1,41_ 750,50 

"19. 794.271,50 

i0.927. 750,00 
26.643 .163,60 

117.365.175,10 

Young) por • . • . • . • 65.959.000,00 

Total avaliação. • • 465.935,60 
II 

Na constituição do capital da. Coll;l
panhia. Vale do Rio Doce S.A .• qual 
foi a parte subscrita pelo Govêrno Bra
sileiro e autarquias, e qual aquela. co
berta pelo público ? 

Govêmo Federal . • • 
Autarquias .. • ••••.•• 
Público . • •.....•..•• 

Cr$ 
110.000. 000,00 
32.819.000,00 
57.181. ooo.oo 

200. 000.000,00 

m 

Quando do aumento do referido ca .. 
pital, qual a nova participação do Go
vêmo? 

• 
Govêmo Federal . 
~utarqudas ......... . 
Público • • •.•. : . ..••• 

Total . . ........ \ .. . 
IV 

Cr$ 
83. 660. 000,00 
3. 000. 000,00 

13. 340. 000 ,QO 

100:000.000,00 

Para formação da Companhia. Vale 
do Rio Doce S.A., foi·-f~itã previsão 
orçamentâiia, focalizando não só a 
construção da Empreza mas também, 
a ampliação do trâfego da Estrada de 
Ferro Vitória a Minas e a exploração 
das riquíssimas jazidas de ferro do 
Pico do Cauê, da antiga Itabira do 
M-ato Dentro? 

-=--O -R.~!ª~rio da Diretoria de 25 
de Maio de l944;·ao.justificar _a ne~~s~ 
sidade do aumento elo capital infor
mava que: 

"Na organizaÇão da Companhia Vale 
do Rio Doce S. A., diversos motivos. 
principalmente, os de ordem técnica, 
impediram que se fizesse uma preVi
são exata do capltal necessário e des
tinado a cobrir a.s despesas com a re
conStrução da Estrada de Ferro Vi
tória a Minas, seu prolongamento até 
a cidade de Presidente Vargas, e apa
relhamento das Minas. de Itabira; 

Para os trabalhos de lietonstrução 
da Estrada. de Feln'o Vitória a. Minas, 
teria sido neeessá.rio qu-e !õssem de
terminados, prêvia.mente, os treêhos 
que dependériam apenas de retifica
ção d-o traç.a.do, os que deveriam ser 
aband~na.do, e substituídos por -li!J has 
novas; 

Na. part-e relativa ao a.puelham~
to das Minas, serla indispensável 
Q:ue se decidisse prêviamen·te, em 
conseqüências de estudos realizados 
no loest, qual o melhor sistema. a. 
ser adotado na extração do minério. 
seu b.rltamento, transporte e ca.rre
gamensto nos vagões da. E. F. V. M.~ 

· a. fim de que fossem orçadas as res
pectivas despesas". 
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Mas; mesmo qu~ fosse possível tal 
prevlsão, a. elevação dos preços di
versas utilidades durante a guerra 
re:presentarl..a conforme d~monstrou 
cabalmente a. Diretorla da Compa
nhia Siderúrgica Nacional, o au
·mento de 153 % no orçamen-to pri
mitivo. 

v 

Qual o valor dG empréstimo lan
çado em... deben•tures? A quan.to mon
tou o outro empréstimo ao Govêrno 
dos Estados Unid<>S? 

- Foi autorizado um em.prestimo 
em debéntures de Cr$ 300. 000. 000,00 
em três grupos anuais de Cr$ .... 
100.000.000,00 cada um, a juros de 
7 % a. a. prazo de 30 ano.s liqui
dá.vel por sor-teio semestral, a par
tir do 5.0 ano, (2.0 · semestre de 
1948). 

O l. 0 empréstimo americano 
foi de: 

US$ 14.{)00.000,00 (quatorze mi
lbóes de dolal'es) concedido pelo 
Eximba.uk. resUltante do ~õrdo ce
lebrado em 18 de março de 1943, 
entre a. República dos Estados Unidos 
do Brasil, a Companhia Vale do Rio 
Doce Sociedade Anônima. e o men
cionado Export and ~port Ba.nk o! 
Washington. 

A taxa. de juroo é de 4 % a.. a., 
· sôbre as quantias efetivamente utili

zad.as. 
O -sr. Café Filho . - Pergun·to a 

·v. Ex.a se, · po-r êsse empréstimo 
feito pelo Govêrno Norte-Americano. 
a Companhia Va.le do Rio Doce se 
obrigou a fom~er o minério a de
terminado prêço. E, ~gora, repi·to a 
l)el'gunta. já. f·eita: e se dêsse con
trato d~orreu obrigação do GOvê.mo 
dos Estados Unidos d(l' fo::-necer ea.r
vão· ào Govêrno Brasileiro, nas con
àiçõe.s a. que V. Ex. a. se re!e.riu? 

O SR. ISRAEL PINH!!liRO 
Devo dizer que o empréstii-lo ame
ricano olx'igou a Companhia a for
necer o pagamento dos juros, bem 
como da. a.mortiZa.ção do emp~timo 
dentro do pra:u> premto de 25. a.nos, 
verificar-se-á através da. en·trega. do 
E::::imbank, mensalmente, ·de uma. im
~ncia. resulta.nte da aplicação da. 

taxa de 15 % sôbre o valor de ven
da, por tonelada do minério expor
tado e ou'tlra de Cr$ 2,00 por to
n-eladas, de minério transportada. 
pela. Estrada de Ferro Vitória a 
Minas, quer de nossa produção quer 
d~ terceiros. 

Para as promiss6rias de juros ven
cidas em maio de 1944 e de 1945 
no va.or de US$ 400.000,00 e uss 
560. 000,00 a Companhia rooolheu 
r~tiva.mente, US$ 81.026,53 e USS · 
109.310,90. 

- ·O 2.0 empil'éstimo foi de: 
US$ s.ooo.GOo,oo. (cinco milhões de 

dola:es) , concedido pelo mesmo 
Ba.nco, por acôrdo celebrado em 
1.0 de março de 1945, entre as mes
mas pa..T1ties do acõrdo anterior. 

Os Juros são calculados à taxa. de 
4 % a. a.., pagS.veis semestralmente; 
o prazo de duração do contrato é de 
25 anos e a liquidação do emprés-timo 
terá início depois do 5.0 ano (1 de 
setembro d·e 1~50) , nledia.nte um 
serviço de amortização de juros se
mestrais. 

Quanto ao contrato, devo esclar~cer 
que o govêrno brasileiro se obrigou a 
fazer exportaç&o do minério de feuo, 
pelo prazo apenas de três anos, e) se 
no fim dêsse tempo, houvesse conven1· 
ênc~ para ambas· as partes, êle pode
ria ser reno\·ado . 
. Não havia, pois, obrigação de sua. 

renovação. 
o Sr. Café Filho - .SSse prazo já 

decorreu? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - J~ 
decorreu e o contrato está termln.ado. 

O Sr. Café Filho - -Então não há 
fornecimento de minério. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - No 
momento, não interessa à Compan.hja 
Vale do Rio Doce a exportação do 
mi'nério, por não estarem termiDa.das 
suas instalações.' 

O Sr. Café Filho - Presentemente, 
não há exportação de :niné."'io? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- NS.O 
se exporta, mas isso não é por falts. 
de quem queira. o minério. 

O Sr. Café FilluJ- Li uma referên
cia num rela.tório da. Companhia, se
gundo a qual o govêmo americano nã~ 
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queria. receber o minério e transferia 
ao govêmo inglês a. qua.I1tidade do for
necimento dêsse produto nas mesmas 
condições, isto é, ao prêço de noventa 
cruzeiros a tonelada. 

O SR. ISRAEL PmHEIRO - Como 
já disse, o contrato já. terminou. Era. 
·de três anos. 
· O Sr. Café Filiz.o- Pergunto a Vossa. 

Ex:.a se em razão dêsse contrato de 
fornecimento do minério, o govêrno 
brasileiro ficou obrigado a dar ao ame .. 
ricano particlpàção Da administração 
da Compa.nllia. E, tendo cessado a. ex
portação, do minério, essa ·particlpação 
na administração da Companhia Vale 
do Rio Doce pe:ma.nece? · 

O SR.ISRAEL PINHEIRO - Per
manece, porque a participação decorreu 
não propriamente do contrato de eJC .. 
portação do produto, mas das condi
ções do empréstixno de 14 ~ões de 
dólares. 

O segundo empréstimo foi de 5 mi
lhões de dólares, e é uma operação fi
nanceira normal, não tendo sido feito 
na base do primeiro, por se destinar à 

· aquisição do material ferroviário pat-a. 
oub:os fins que não a. exportação do 
-minério. 

Qual o estado .atual dos serviços c:le 
exploração das jazidas e das obras de 
adaptação daquela ferrovia? 

A exposição da Diretoria publlcad:J. 
na. imprensa. em 28 de outubro de 1945 
expôs em detalhes a. situação de tôdas 
as obras em andamento naquela. cida
de. 

Os serviços continuaram no mesm.o
rlttno de construçã.o, sendo que no ·pró .. 
Ximo ano deverão estar terminados 
para funcionamento, dentro da. tê(: .. 
nica. da exploração prevista. 
· O balanço ·das operações da Comps.
llhia em 1948, demonstrará o valor 
econômico do empreendimento. 

VII 

Qual o prêço Por tonelada do trans .. 
· ·parte do minérlo, dc::sde M ja.zldas aos 
porõe~ dos Navios? 

VIII 

· Quais o volUlne e custo da produ
ção atus.l do m1né1'1o exportado? 

Antes de responder a êsses dois 
itens é necessátio considerar que: 

A Companhia do Vale do Rio Doce 
S. A., foi destinada pela sua orga
nização à. extração, transporte e e."C
portação míni~a de 1.500.00() toneladas 
de minério de ferro anuais dentro da 
mais moderna. técnica de aparelha
mento e exploração. Não tendo ainda. 
terminada essas instalações não se 
pode . considerar como já iniciada. a. 
exploração industrial da. nova compa
nhia. --- - ··-· · · 

Para atender aos imperativos do-. 
~fôrça de gu-erra, e de acôrdo com: 
o contrato internacional, realmente 
vantajoso para. o Brasil, ficamos obri
gados a iniciar imediatamente, den
tro das possibilidades do momento, 
sem nenhum aparelhamento mecànl
co ..nas Minas, e com uma. estrada de 
ferro em.--precarfss1ma-situação, a. ex· 
portação de minério de in:lP<>itância.· · 
carpital para a indústria bélica. ~lê-
~- . -

Esss exporta.ção deficitária pua, a 
Companhia, não deveria em condições 
normais, ser iniciada antes de com
pletamente termin-adas as instalações 
definitivas. 

o custo do minério, quer da. ema .. 
ção, quer de ·ttansporte ·têm assim va
riado, de acôrdo com os melhora.tnen
tos que decorrem das construções e do 
novo aparelhamento. 

Foi iniciada. a. exportação, perluran· 
do e britando o minério à. mão e 
transportando por estra.da. de rodagem· 
de segunda. classe a.té a ponta. ·dos tri
lhos, a. 25 kms. da. jazida.. 

Nessas c<>ndições, para poder escla
recer a.s informações pedidaS sõbre o 
custo de transporte e de produção, de .. 
ve-se e:xs.mfnar o custo médio no ano 
de 1945, e o custo depo!s de prontas e 
em funeiona.:nento todas as instalações 
cias n.,;nas, da. estra.ds. e dos sllos de . 
carregamento. 

Volume exportado em 1945 .•.•..•• 
101.693.619 qtdlos. 

Custo dêsse volUme no porão dos na
vios - Cr$ 1().592.946,30. 

Custo médio por tonelada 
104.17. 

Cr$ 
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-(> ·Sr. Café fi~~ - \r. ~.as. m ... 
formou que etn ~g4~ c c~t~ ~ tone..
la.da do miné~iO tOi d~ "C::$ •. · •••••••• 
104,00. Per~to: AQ ~r~ c Cio na .. 
vi o? 

. O SR. I~ ~~~0 - Sim., 
. no porão do ~'Vto· C\Pto t~l. soxnar

da.s todas a~ de~~~s f~~tJ.~ à ex ... 
tração, ca.rre~a.~eAto e ttah5llorte dO 
minério. 

O St. JO~é ~On,if({.tio · ..- l?ate· 
ce-me oport~o, ~gorq,, \r, ~.a. inf():r .. 
me qual o nreç~ ll9-~o pe!o coiXl.prar
..dor norte-aJD.eP~o, tlOl' tonelada exn-
ba.rcada. 

O SR. I5~!J 'P~ - 'J;.sse 
-custo ·médio de . b~la.nço, é ~tlhdi:t!ididO 
nos ~eguinte~ c~t:P~ P~i~~: 

Custo médio l\o lJet>e.~lnellto da.5 
Minas do tJltn.é~o . c~rt~~<iO nos \"81-
gões do DePatt:tt%1\'!tlto da EStrad9<, 
(exttação Pl:it9-to,e'Qto, tr9-~Potte e%Xl 
cambJh5es, ~c;tt-a,çaa.. ilxl~~tos. 
etc. - 42,91, 

Frete de ~.?~ll±e '\)-gl'~ 1J. ~it6-
ria - Cr$ 5t,00, 

DE!sca.rga e . . ~~~e%lta. d<Js ns.
vios - Cr$ t.Õ~I), 

O Sr. · ca.té ~ilha ,...... nesejo sabel' 
se as daelos 4u~ \T. ~~ está forne
cendo à. .à$S~l:)téla CD>~tt1llnte; cor-
respOnde ao re~iió:ri() 9-l:lf~%\W.do pe-. 
lo engenhe~o Chete ~o 'rttfe~o da ES
trada. Vitófia. S. ~~ t'e!i'tt~<)s SJO 
exercício dC t94S. 

OSR. ~~-'ro.. 
dos êsses cl~d~ fQt~ fOl'De~idos ofi
.:ia.bnente l)eJ9. C~pa.~a. qlle, · eer
ta.tll.ente. ~e ~ O~l:IP1tlel'a,Çã.o os 
que foratt1 e~tt~ P~UJ. 2stra.da. 
de Ferro, "(wi~ fOtl~, ~ 4\le. pG
<leria busc~lCS~ Não~ a ~enor dll-
vida. sôbre 05 ~~o6 • . 

O Sr. Cct1é ~flko .,...... ):tu! to obriga. 
do a. V. ~.''\ 

O SR. ~ ~ <zen.. 
do) -~oS ~~oS e~g9-~eb.tos ele 
millério ~x%1 l.~· já. ~t,o.v~ enx tllll
cionamell.to ~ ~ta.1~6~ a.utonw,tt ... 
cas dos 51lo6· PaSSaft~o o C1lsto <ie 
Cr$ !0,20 ou !leJ~ ~ Q1..~o.oo por 
na.~o de s. oOO to1l~~. a Ct$ •••• 
s.ooo.oo oU. se3SJ- ~ 1,0o 1>~ tone-

la.da.. O custo por tonelada.. passou 
a Cr$ 94,47. 

o Sr. Café Filho - E o processo 
de elll.ba.rque ? 

O SR. ISRAEL P!NB::Em.O- Esse 
processo. quando realizado no cais • 
pelo sistema usual de guindaste, 
custava. dez cruzeiros; no tim do a.no 
passado, quzndo jã. era feito por silos 
al.lto:n.á.ticos, baixou, Vindo a custa: 
1 cruzeixo apenas. 

O Sr. Café Filho - l!:sses sil-os cor
respondem· a. máquinas ? São de pro
Pl'ieda.de da Compa.n:hia. ou a.rrenda.
do.s? Qual o preço do a.rrenda.men
to? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - ~
ses silos fora.m construidos pelo Es
tado do Espirito Santo e finància.dos 
pela Companhia.. A Companhia terá. 
de pagar ao Estado do Espfrito Santo 
Uina. taxa d~ utilização. o Estado 
Por sua vêz terá. de paga: à Compa.
Ilhi.a os juros do capital empregado. 
A Compa.nllfa está em entendimen
tos para tra.nsferir para si, caso o 
Esta.do assim julgue conveniente, -
a propriedade daquêles silos. medi
ante rescisão do contrato e llqulda.
Ção da divida. do Est·aao para com 
a Compa.nh1a.. 

O Sr. Café Filho - Obrigado pelo 
esclarecimento. / 

Õ SR. ISRAEL PINHEIRO Clen
do): - QuantO R.o custo após ter
tnina.das e em tunciona.mento a.s no
vas inStalações nas minas e estrads.s, 
<>s estudoo realizados pelo técnicos 
llra.sileiroo e am.erics.n~ cheg·a.vam. a.o 
.teguinte resultado médio, - para. o 
~u.sto de operação de uma. tonelada. 
<le minérl~ FOB. 

Cr$ 
~usto no Departamento das 

'r.!lnas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11/JO 
'rransPorte ten<>v14rio • . • • • • • 24,00 
Carregamento • • • • • • • . • • . . . • • • 1~ 

36,00 

Qua.noo ao custo de operação do 
~nérlo brasileiro "Cif .. em um p0r:. 
to americano do AtlA.ntico: 
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Cr$ 
Custo de operação "l?ob" •• • • 36,00 
A<iministração e ImpQStos 3,50 

39.50 
Frete marítimo US$ 2,•50 • • • • 50,00 

Ou sej~ • • Cr$ 4,47 • • • • • • • • a9,50 

· o Sr. Ca,fé Fíl1Ío - A obrigação de 
entrega. é no Pôrto de Vitória.? ~ 

O SR. lSRAEL PINBErRO - Não 
remos :rtl3.is obrigações.. porque não 
existe IIULis ecmtr&to. Temos, porém, 
o!erta., ll.O Pôrto de Vitória., a Cr$ 95,00. 

<Lendo>: 

-Prêço do mi
I!.ério am.erica
Do dos grandes ·· 
lagos CMesabi) 

· nas costas do 
Atlântico, rea
justadas as ba
ses do teor me .. 
tá.lico e prêmios 
pela. qualidade 'OS$ 6,62 

-Diferença pa;ra. 
cobrir j u r os, 
amo:rtiza
ç ã. o, capital e 
lucros • . • . • • . • US$ 2,15 ou Cr$ 43,00 

Esta. hipótese s.dmitindo o minério 
americano na. base c;Ie 51 %. 

As reservas de minério americano de 
51 %, de acõrdo com as maiores auto
ridades caquele País, apenas, poderãc 

· suprir mais 5 anos o mercado, estan
co os Estados Unióos há Dluita tempo 
em estudo para. o enriquecimento do 
runérlo de 31 % a 35 % de que têm 
~ndes depósitos, como também, do 
aproveits.mento da. ~Taeon.ita' .. ~ um. 
conglomerado. de ferro: Em qualquer 
elos casos. porém, o prêço do minério 

• americano terá qt!e subir, pelas des
pesas ~espondentes de US$ 1,50 
(l.lln dolar e meio) , o que l>ermttirá 
mr..a. Ia.rga. ma.tgem de 'lucro ao miné-
rio brasileiro. De wn ponto de 'Vista 
geral, basta. considerar que, a BetC.elen 
Steel com · Usi.nà. no Atlântico, ·explo
rou por longo tempo, mina própria. no 
Chile, b:nporta.ndo 1:UI1S média de 

2.ooo.ooo· de tonelsdas, e está. agora 
dispendendo grandes quantias na.s ja .. 
zldas da VeDezuela .. 

IX 

Qual o prêço pago :pelo ecmpraclGr 
estadunidense, por tonelada de miné-· 
r1o embarcado? 
. CI$ 100,00 por tr>nela&. illglesa. 
(l. 016 qUilos) , prênlio ou multa, sôbre 
o teo:r do minério prêmio por ra,pidez 
ü~ e~gammto. .. ____ -..:_~-

Qual o valor e o volume da. exporta.
ção, desde -a instaJs.çã.o da. Companhia. 
Vale do Ri.o Doce até a. presente 
data? 

19~ 
1944· 
1945 

.Quilos 

e:cporlados 

62.928.372 
125.194.228 
101.693.619 

Va!or 
-das·'Venàas __ 

. 6.248. 745,00 
12 .• 817 .372,0() 
10.291.965,6() 

~ 289.816.219 29.358.082,60 

Xl 

Está. o Govêrno examinando propos
tas de firmas estrangeiras ou nacfo
n·a.is p2.ra a venda. da sua parte na. 

· Compa.nbia. Vale do Rio Doce? . 
o Govêrno não ~ebeu -para exa.tne 

nenhuma proposta neste sentido. 

Por estas iniformaçõe.s, verifica .. se7 

Sr. Presidente~ que o problema está. 
sendo resolvido elll liilhas amplas e 
de!initivs.s. 

As soluções em linhas a.mplas e de
finiti\1as devem ser a. nor:na. geral pata. 
os l>l"'blemas bl$Slle1ros, de acõrdo 
com~ nossa grandeza. potencial e con- . -
s!derando que a nossa evolução eco
nômica não mais se proeesss.l'á para
lelamente com a. de outras nações, 
em e\'olução lon.ga. e na.tural. mas em 
f!"ancs concorrência com a produção 
dos pa.ises jâ desenvolvidos n1m1;a alta. 
técnica de ~""S.balbo. · 

&loções em lfnb~ estreitas ou aca
nhadas, senão contraproducentes, se-
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rão sempre de caráter provisório, e 
muitas vezes, pela sua natureza., em
baraçarão para sempre as soluções de
finitivas. 

Bem o demonstra •a. situação de 
gra.nde Parte · de nossas estradas de 
ferro, que apesar de suas tarifas ele-

. -vadissimas, já limitadas mesmc :pe~ 
concot'l"ência. do transporte rodovi.á.
no. ainda se mantêm. em regime de
fiei tá.rto. 

"Que se fuja., é ce.r:to~ das soluções 
apressadas. Que elas sejam estuda
elas, planejadas . e pesadas madura
mente nas conseqüências diretas e in- . 
diretas, mas verificada. a. sua. conve
niência., que se promova,.m com a.m
phtude, os meios necessários e se ata
que ràpidamente a. sua execução, nun
ca. se esquecendo de que o tempo tam
bém vale dinheiro. 

O SR. PRESIDENTE: -Está fin
do o ·tempo destinado ao nobre ora-
dor. · 

O Sr. Nestor Duarte: - Sr. Presi
dente, não há oraaor nesta. Casa. que 
não seja lnterrom .. ~~ ... o pela Presidên
cia, no de<:ouer do discUl'So que está. 
proferindo. Isto é um absurdo, um 
contrassenso nun:ia Assembléia de ara
dores. 

O SR. PRESIDENTE: Trata-se de 
exigência :-egim.ental. 

o Sr. Nestor Duarte: Não há dúvi
da.. Nêsse caso precisamos reformar o 

· :Regimento. 

O SR. PRESIDE:r..'"I'E: Enquanto 
tal não se verificar, o Regimento em 
vigor terá. de ser ·c!lmpri<io. 

O SR.· ISRAEL PINEEIRO: - S:r. 
Presidente, vou terminar. (Lendo.) 

Na crise que atravessamos. por en
tre discussões e divergêmcia.s procura:n
do fixar · razões, causas e efei7os do 
nosso -deseqüfiibrio econOmico e finan
ceiro, apresentam-se du.as realidades 
patentes: 

eo::gesticnamento dos nossos meios 
de transportes; 

- "deflcit" de produção prepode
ra.nte. no setor agrie()la.. 

A solução imedia.ta dessas situações 
de !ato, que dizere respeito à própria 
subsistência. do povo, independe de es-

tudos e conclusões doutrin.árics, que 
sem dúvida serão de utilidade para 
Providências complementares de outra 
natureza. E para. serem resolvidas é 
llecessá.rio· adotar essa política de li- . 
Ilhas amplas e di!initivas, ootnando 
llledidas e providências imediatas e de
cisivas, para reforma e ampliaçã·a dos 
lneios de transporte e aumento da; 
Produção agrária. 

Para êsse fim, e especialmente na. 
campanha ..ia produção agrícola, não 
Valem medidas e providências isoladas, 
é necessário adotá-las em conjunto, 
Simultâ.nea.s e na ampli_tude relativa. 

Trabalho mec&.nico, não com sim
!>les distribuição de máquinas aos la
vradores, mas por intermédio de· com
~anhias especializadas; 

Produção de sementes e adubos; -
.Armazenamento normal e frigorffico; 
- ColoniZação; - Crédito; - Indus
trialização dos produtos agricolas. 

Algumas dessas medidas e proVidên
cias são de ação direta do govêmo, 
outras de ação indireta no sentido de 
uma solicitação má.xima e energtca da. · 
iniciá.tiva parti~ular, de ·modo a ani
lilar e estimular o investimento <le ca~ 
pitais privados . 

Pa.r;. êste· fim, e tendo em Vista. a. 
deficiência do capital nacional, dese
jo encarecer a necessidade de que. na. 
futura constituição, sejam abolidas de 
vez as restrições ao capital es-trangeiro, 
fruto de um na-cionalismo mal compre-
endido. · 

Os lucros f!Ue aqui auferirem, a se
rem trans!eridos pa:ra o seu Pais de 
origem, por maiores que sejam, repre
sent.a.rão, no ente.nto, importância. me
nor do que teremo.S que trs.nsfe-r.ir da 
nossa economia para pagame:::to dos 
produtos que e.qui não poderão ser fa
bricados por falta. dêsse capital. 

Uma ampl:l. e intensa imigração de 
técnicos especializados e trabalhado
res rurais, ju:1tamente com o capital, 
serão os elementos básicos para a nos
sa rápida. e sólida evolução econô-
mica. . 

O Sr. Carlos Prestes - V. ~a. está. 
a par do que tem sido a exploração do 
nosso povo pelo capital estrangeiro? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Es
tou perfeitamente a. par. dos grandes 
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beneficios que têm sido prestados ao 
Brasil pelo capital estrangeiro. Que o 
digam os nosos melhoramen.tos, que o 
digam s industrialização do Estado de 
São Paulo e a da Capital Federal, gra
ças à energia. elétrica fornecida -pela. 
•Light •. 

O Sr. Carlos Prestes - Ninguém 
nega que a Light tenha seu lado po

. · sitivo, mas também tem o lado nega
tivo. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - O 
lado negativo da IJght .. que desconhe
ço e, por isso, não desejo discutir. 
nada tem a ver com a utilização do 
capital estrangeiro. E' uma questão 
de aplicação das leis brasileiras rela
tivas ao assunto. Os beneficios do 
capital estrangeiro são enormes. Que 
o cllg&m os Estados Unidos, cuja pro-

. dução se desenvolveu à custa do ca-
pital inglês; que o diga a República 
Argentina, também. Um país que não 
dispõe de capitais, ou os tem pela 
preço do nosso. não pode progredir ou 

. desenvolver-se <Palmas). Os Senho
:res comunistas, que não admitem a 
propriedade privada, estão coerentes 
com a s:ua teoria, porque o capital es
tTangeiro v_em for..alecer a prol)rleda.de 
privada e, portanto, evitar a.s situações 
que passam !a voreeer a eXPansão de 
sua. dout:rlna. (Pal'TJUlS • ) • 

O Sr. Carlos Prestes - V. Ex. a igno
ra. comp~eta.m.ente o problema. 

O SR.. ISRAEL PINHElRO- Não 
podemos nos entender, Srs. Comu
nistas. Fa.lamos, como já disse aqui 
um orador, l.fngua3 completamente di-
ferentes. • 

O Sr. Carlos Prestes - Desejamos 
o desenvolvimento da. economia na, .. 
cional. mas, para. que isto aconteça; 
é nooessá.r1o enfren.tar-se e pôr têrmo 
à expl()raçãc do nosso povo pelo ca
pital estrangeiro. 

O SR. ISRAEL PINHEm.O- Men 
pcmto de vista é contrário ao de 
V . E:x.a.. NingUém mais adepto da. 
soc1S:Uzação do que eu; n() entanto, no. 
momento brasileiro, ninguém ma.1s 
conservn.ã.or, na democrada, do que 
eu, porque precisamos ter riqueza para. 
soclallzá..la.. Não podemos socia1tzar 
a pobreZa. <Palmas>. v. EX.s quer 

socializar a. pobreza. . . Nossos pontos de 
vista são a.nta,gônicos. · . 

O SR. PRESIDENTE - O ~po 
do nobre orador está. findo. Entretan .. 
to, vou conservá-la com a palavra, 
pelC> tempo que pôs à. sua disposição 
o Sr. Jurandir Pires. 

· O SR. ISRAEL Pnm:EIRO - MUl
to agradedda a· v . .Ex.a e ao ilustre 
colega. (Lendo): Não se trata de con
corrência, prateeionismo ou preter!~o. 

. mas do aproveitainento-da..-técnica -
dos r~ursos - e da experiência dos 
outros povos para .um trabalho de co
operação, no sentido do aumento rá-
pido da nossa. riqu~za. · ' . 
Nã~ se pretere o .homem brasileiro, 

mas, pelo contrário, será do aumento 
da renda. na<;_ional, decorrente dessa 
<:_o~iia, que o Govêmo poderá re..; 
tu-ai: os VUltosos ·recursos _de_ que ne
cessita, para defender, m~lhora.r--·e- va-:.-- -· --
l_orj.Za.r, por todos os meios, o homem 
brasile:ro, solucionando de vez o pro
blema máximo e cruciante da Nação, 
qual o de elevar o nivel de vida das 
nossas · pooulacões subalimentada.s e 
empobrecidas, dando-lhes pa.:ra au
mento de sua capacidade de produção 
os elementos qu-e lhes são indispensá
veis: - Saúde e Educação. 

O Sr. AZcêclo Coutinho .....:. Vossa Ex .. 
celên-cia. conhece a história dos em
. Prést_imos estrang'eiros cantraíª".?S pelo 
E.ras:l, desde o Império ? . ,, 

. O SR. ISRAEL PINBEIRO - Es
tou d.tscutindo, no momento, a aplica
ção do capital estrangeiro no BrasU. 
~se. o ponto e dêle não quero fugt.r. 

O Sr. Carlos Prestes- Vossa :SXce- . 
lência D:ão conhece a.s desvantagens e 
soi'rin:rentos que trouxeram para nos
sa povo os ec1préstUnos aos gÕvêr.nos 
Iedera.I. estaduais, e n:um.iclpais? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Não 
~ei onde e5tãa essas desvantagens. 'E' . 
um ponto de vista de v. Ex.a. De um 
modo geral, só tenho sentido beoof
cios do capital estrange!xo no Brasil. 

Bâ poucos dla.s, o Senador Ca.t'los 
Prestes, referindo-se aqui aos contra
tos que o Govêmo russo fêz com o 
Irã para exploração de petróleo, achou 
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que· a m~dida ers. acertada, porQue 
não se tratava de aplicação de ca.pt-

. tal privado, . mas sim de capital do 
próprio govêmo soviético em pais es
trangeiro. Eu perguntaria a. Sua Ex
celência se acha. preferível que uma 
nação estrangeira venha. explora; di-

eretamente uma tonte de riqueza em 
nosso País, em ve~ do capital priva.c:la. 

O Sr. Carlos Pr ~stes - O exemplo 
é esclarecedor. A U'niã.o Soviética au
xill:a o Irã, empregando capital na ex
ploração do petróleo, pam que o Irã 
:f!que com 50% da produção. O ca.pl
tal estrangeiro que vem para o Bra.;.il 
faz contrato dessa natureza, Sr. Re
presentante? Não! Ao contrárl(): so 
faz contratos de . ~cravização e sub
m.issão do. nosso povo. Agora mesmo . 
V. Ex.n. declarou que não vendemo3 
mais minérios à Inglaterra .. Por que ? 
Porque a Cia . Vale do Rio Doce é 
unia. zona de in.!luência do imuerialls-
mo ianque: • 

Vozes- Oh.! oh! 

O Sr. C ar lo~ Prestes - Esperem ! 
Não podemos vender minério à indús
~ inglesa; suspende-se essa. venda, 
para dominar a concorrência. izlg1êsa 
IEltn face da produção americana. D\l 
qUe se tra.ta é de criar na empr@.sa do 
'Vale do Rio Da<:e, ·uma zona de in
nuancia americana em nossa Pátria. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO--Não há 
nenhuma. zona de influência. O Go
vérno americano não tem intertexên.
cia. alguma nas vendas da Cia. Vale 
do Rio Doce. A Companhia vende a 
quem quiser Cc:D:!)rar. Não há. tal in
fluência. · 

O Sr. Carlos Prestes - Como não, 
se tem influência até sôbre nosso Go
vêrno, tanto que seus soldados pisam 
solo de nossa pâ.tria pare assegurar-
lhe os interêsses? · 

O SR. ISRAEL PINREIRO - .Cada . 
vez ma.is chego à ccmclusãc de que !lão 

· nos poderemos entender. Nossos pon..; 
tos de v1sta. são contrários. 

São estas, Sr. Presidente, as suges
tões que desejava encarecer a esta. 
Assembléia, fixat!.do dentro do penss.
z:nento. ·doutrinário de João Pinheiro, 

normas de ação politica? que mais do 
que nunca se apresentam como dire
trizes seguras para o momento atual . 

"Nas sociedades modernas a ordem 
natural e estável. vivendo de si mes
ma., sem o amparo da fôrça porque 
não é imposta e sem o conselho dos 
doutrinârios porque é naturalmente 
aceita., - é a que resulta da preponde
rância incontrastada dos interêsses 
conservadores. Esta sim, é a base 
única. do progresso real de um pais e 
da legítima superiorirla.de de um povo. 

Não há mais lu.gar para a política. 
de formas vazias, dos desejos vãos e 
das pm-as vaidades pessoús. As úui
cas aspirações dignas são as do bem 
do maior número, no interêsse caletivo 
das massas, na exclusiva preocupa.çã.'J · 
das vantagens reais do povo, ensinan
do a ler, ensinanrlo a trabalhar para 
que instruido e forte, possa. ser inde
pendente e para que 1ndependente 
possa. ser livre. (Mui to bem; muito 
bem. Palmas. O orador é cumpri
mentado.> 

O orador se demora na tri.bu:na~ 
por l1te ter cedido o tempo de sua. 
inscrição o Sr. Olin.to Pessoa. 

<Durante o discurso do Senlwr 
Isra.d Pinheiro, ~sume a presi-. 
dênda, o Senhor Lauro Lopes, 2.0 

Secretário.> 
O 5a. PRESIDENTE - Tem a pa .. 

lavra. o Sr. Jurandir Pires. 
O SR. JUR.ANDffi PffiES (•) -

Sr. Presidente, acabamos de ouvir . a 
palavra do ilustre Deputado Israel Pl ... 
nheiro, e, a.ntes de entrar, prbpria .. 
mente, no assunto que me trouxe ~ 
tribuna, desejo salientar que. por . 
ocasião do Primeiro Congresso Brtlsi-
leiro· ele Economia, uma tes~ logrou. 
a Z1141s larga repereussão e os mais 
amplos debates- não que tivesse. exn 
sf., argumentos novos. nenl em virtude 
da cultura do relator e do seu nome 
aureolado entre os economistas brasi
leiros, o Professor Põrto Moutinho. 
mas porque, nas . co~lusões, apresen .. 
ta.va IDá.téria considerada COJ:lezln.ba.. 

Devo esclarecer que me empolgUei 
pelas conclu~n~s defendendo-as eDl 

<•) Não !oi revisto peio orador. 
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plenã.rio com vá.rlos companheiros. 
Entretanto, os qu.e combatiam a tese 
não o fa.'tiam porque entendessem esti
vessem mas apenas porque achavam 
que, num COngresso de Economia. não 
se devia r~omendar assunto o ma.1s 
elementar em e<:onomla politica.. 

A tese do Professor Pôrto Moutinho 
que citava exemplo'S, ma.rca:va fatos~ 
era sômente a seguinte: não devemos 
l'e<:Otnenüt~tr aos estadistas que não 
confundam economia com poupança. 

O que se faz, nas horas graves da 
vida nacional, quando a. consciênda. 
.se dilat3J, quando uma. sêde de soluções 
ani.tns. o$ homens J)úblieos, é solução 
barata- solução elementar da. pou
pança. 

Isto traz, conseqüência, desastres 
profundos na. vida econômica do Bra-
sil. Poupar, é economia de dona de 
casa. Gastar, é economia. de um. pais 
que precisa. se elevar a() nivel que lhe 
cabe no conceito daG Nações. Estamos, 
preeisamente, nu.ma época de pou
pança. ..• 

O Sr. Díoclécio Duarte - Devemos 
passar uma época de economia. 

O SR. JORANDIR PffiES - • . • e 
devemos passar para uma époc21 de 
economia., como bem. salienta, o n9bre 
colega. 

O que, porém, se torÍl.a necessário 
é que as inversões sejam feitas dentr~ 
do destino social qu~ n~ cabe, na hora. 
presente, nas obras - representativas · 
da. nossa. emancipação econômica.. 

O eminente orador, meu querido 
'amigo Sr. ~:ISrael Pinheiro, pràtica
m~nte abordou a IOe.sm..a tese e tim.
brou ao responder às consultas fei
tas, em mostrar a situação econômi
ca que adVlrá das vult.osas inversões 
de capita.t Da. Companhia Vale do Rio 
Doce. E a. w:1 apar"~ do distinto co
lega, o ex .. 'J)refeito de Belo HoriZonte, 
Sr. Deputado Juscelino XubitschelC. 
acentuou que Belo Hortzonte, há ~ui
to já. começava ar assumir o lugar de 
centro comercial de Minas Gerais, co
mo porta. aberta para. a penetração no 
sertão mineiro. 

Eu., qut:.ndo chefe do Departamento 
Comercial da, Estrada. de Ferro Cen
tral do :arasU, por vá.rlas vêzes, Via-

jei por. Minas e estudei concessões, no 
sentido de mat'car em Belo Hori%on
te êsse ponto de ittadiaçã<J econômi
ca, exatamente ~lo estabelecimento 
de centros de atração que se rea·lizam 
dentro da. lei de Newton. 

o Sr. Jüscelino Ktibitschek -
Quero dar o meu testemunha de,. 
que V. Ex.a qu.a.ndo diretor comercial 
da. Estrada de Ferro-C~ntral do Bra
sil, perconeu o Estado._de_ . .Minas e têz 
tnbalho de grande alcance._ para 
drenagem de nossa. produção. 

O SR. JURANDm PIRES - Agra .. 
deço a V. Ex..a. 
~ exatamente nesta. base, cuja poli

. ti.ca. vem trazendo para a Central do 
Bra·sil mn. clima de· prosperidade, que 
'(:e!ia....ellSejo de citar - pa.l"a não can-

. sar esta--..Aisembléis., .. àepots: . do longo 
estirão agitado, como a sessão , ·de--hõ;. 
je, que apenas nos gêneros de primei
ra. necessidade e só para apreciar um 
único in.Cllce, ou seja a. estação bási
ca de Engenheiro São PaUlo - que ss 
quedas. se proeessan1~m. ~ 1943 - a es
ta. parte, quando uma política de lou
cura. tarifária. fêz qu~ se a:umentassem 
de 40 ~ 40% até se elerd'em as ts.
tifas a. tnais de 400%! O espetáculo 
foi a diminuição de 84 milhões de qui
lo.S; total que 'bal"toU para 56 inilhões, 
em 1945. 

o Sr. Juscelino Kubitschek 
Com acrésci.zno da renda. 

O SR. JUR,.A;NDIR PIRES O 
acréscimo da ~nda. foi sempre infe
rior ao rea.Uzado pelas tarl!as . Devo 
declarar êste ponto~ de suma impor
tância. 

Quando se estuda ta.rj'as, verlt'ies.-se 
que não é s. elevação das mesmas que 
faz mal. nem a. sua redução que 
produz o bem. Há um ponto just() . 
que cum.p!"e ser estudaclo - a função 
da resistência especifica de ~da pro-. 
duto quanto à sua taxação. Tanto se 
faz mnl com a reduçã:o tarifária, eo:no 
se faz bem com a l"eàuçã.o ta.ri!ãria.; 
tanto se faz ma.l com a elevação ta.-
rifá.rla, cumo se fa.z bem com a. ele-
vação tarifária- · 

Permito-me explicar este pa.rado::o, 
citando exemplo concreto. 

QUando, certa vez; a procura. de ti
jolos no· Rio de Janeiro ~evava de 
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muito o seu preço, tive ocasião de 
presid\r a uma reunião de interessa. ... 
dos no assunto e propor-lhes, como 
soluç!io, aumentar as tarifas para re
duzir o custo. A -princípio a sugestão 
foi tomada. como paradoxo, mas era. 
apenas a lembrança de uma lei fun
da:nental de economia. politica: o 
valo:- final de uma. utilidade se fixa 
pelo custo de produção mais alto. 
Elevando as tarifas. limitávamos o 
circulo de ação, e então o custo real 
da produção era mais baixo. Dentro 
de poucos meses caíra o preço do 
tijolo no ruo de Janeiro. 

Quando ·se eleva uma tarifa, pode-se, 
inclusive, matar uma zona em bene
ficio de outra; quando se -reduz uma. 
tarifa, pode-se. . da· mesma maneira, 
deslocar o centro de produção p~la 
situação relativa. das duas fontes pro· 
dutoras em relação ao centro con
sumidor. · 

A Central do Brasil, no momento, 
aparece cantando, tristemente, a · me
lodia fúnebre de uma grave situação, 
com deficits formidáveis. ·o apresen
tado, na ordem de grandeza, à de 224: 
milhões ele cruzeiros. ~te. deficit de 
custeio - chamo a atenção dos Srs. 
Representantes é de 224 ~milhões de 
cruzeiros. Não analisarei . o balanço, 
porque farei . publlcã-lo no ·texto do 
meu discurso. 

Mas se · apreciarmos que a receita 
da Central, ·em 1943, era de 575 11".1-
lhóes; que subiu em 1944 para 868 
milhões, para atingir a 942 milhões, 
em 1945, vemos o seu índice crescente 
e. mais acentuadamente. com os dados 
do- quatro primeiros meses do cor .. 
rente ano, quando a substituição de 
uma polltica de comando pela. de con .. 
ciliaçã.o d.e interêsses, subia: de 2 mi
~ões. em janeiro; a 13, em fevereiro: 
a 10, em março, e a 16, em abril. 
E no mês de maio a tendência é -para 
s.tingir a. mais de 20 milhões. 

A situação, sem apreciar êsses va
lores oscllantes, mas apenas dentro da 
base rnfnjma já. calculatia., representa. 
acréscimo de receita de 20%, c~o 
valor será de Cr$ 1.131. 600.000,00, que, 
somados a 101 milhões de cruzeiros -

. subvenção que o Govêrno Federal dá. 
à Central em virtUde da lei que criou 

a sua autonomia - e mais "despesas 
gerais,, perfazem c;-s 1. 248. 600 .oo. 

O saldo de custeio será, pois. de 
Cr$ 93.600.QOO.OO. Acontece, entl-etan
to. que, em 1944. se descontavam 
da receita as taxas criadas pelo De
creto 7 .632, de 12 de junho de 1945. 
Essas taxas, porem, não foram co
bradas pela Central do Brasil, nem 
podiam ser, pôs to que não é dectl
rando que se cobre uma taxa que 
se torna possível a~entar a receita. 
Não é com uma vru:inba de condão 
que se declara: "Pague mais tanto ce 
transporte; cobre-se mais uma taxa'', 
porque o limite de taxação é fixado 
pelo valor venal das utilidades . E em 
sendo assim, e a Central não co
brando essas taxas que lhe foram de
terminadas por lei, teve de retirá-las 
da sua propria. receita para formar 
um fundo especial destinado a substi
tuições e melhoramentos. Mas não 
é possivel, pois que essas substitUiÇões 

· ésses melhoramentos representem umn. 
diminuição de receita, que, na. realida
de é estimada em· 130 milhões, os 
quais~ somados aos Cr$ 93.600. 000,00 
dão pràticamente um s:}ldo dos pró
prios 224 milhões, conforme terei :m
sejo de: r..1ostrar com a publicação 
dos detalhes. 

Comparando com o ano passado, 
_nota-se que, de 179 milh~. se passa. 
para 224 milhões. Esta situação, do 
ponto de vista econôzr4co é a maJs 
promissora. o mesmo não ocorre com 
a financeira. 

E ai reside a gravidade do momento 
pr~:;sente, isto é. não se apreciar se
.para.damente o problema econômico 
do problema financeiro. QualquP.r 
pressão de ordem financeira matará a 
"gs.2.inna dos ovos de ouro". visto 
como a. regularidade e o crescimento 
econômico do Brasil não pode ficar 
a mercê de uma política vaidosa, anti
inflacionista. 

Devo ponderar - e esta Casa pre
cisa meditar -bastante - que ninguém 
pode ser contra. a. inflação, da mesma 
maneira que ninguém pode ser contra. 
a !ebre. Combatam-se as causas que 
determinam a situação, afastem-se os 
motivos que produz a febre e as ma· 
nifestações exteriores da doença. 
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Assi.tn, a. situação ·da Central do 
:Brasil é compreendida. por compro
missos 'de várias naturezas, cada ·um 
dêles znais pezado: 40 promissórias 
para a. eletrificação, no valor de 7 
milhões de dólares; o empenho da. 
receita. na. imuo_1"1;ã.ncia anual de 1 mi
lhã.o e ~00 mu cruzEm-os~ reduzidos 
atualmente a. um compromisso infe
rior ao contratual, que vem sendo pa
go numa ordem de grandeza, de um 
milhão de cruzeti-os; empréstimo pa
ra o acabamento da Estação D. Pedro 
n, mo:ntando a 55 milllóes de cruzei
ros: exnnréstiinQ na. caixa Econômi
ca de São Paulo para. a eletriiica
çãc. assunto, aliás. mais ou menos do 
conhectmento público, no valor de 100 
milhõe~; de cruzeiros; empréstimo pa
ra as tasas proletárias, lO milhões de 
cruzeiros, em São Paulo, e 15 mi
lhões de cruzeiros na Caixa Econô .. 
mica C\ o Rio de Janeiio. 

Os compromisos com as compras 
}>ara os serviços centralizados de trá.
:fego e de trilhos montam a mais de 
50 milhões de cruzeiros; 30 unidades 
da Metropolita.n Vickas, comprádas 
na Inglaterra.. no total de um milhão 
de libras. e um crédito no Banco do 
BrasU. com o limite devedor· de 5 mi
lhões de dólares, que a Estrada supri
me semanalinente com 3 milhões e 
200 mil cruzeiros. 

:SSte conjunto sobe a mais de 700 
milhões de cruzeiros de compromissos 
da Estrada, que não os pode ~abrir. 
com o seu saldo de 224 milhões. 

Evidentemente, a situação em que 
se enc:ontra. essa Estrada, em maté
ria de pagamentos, é de dijicit · d!ârlo 
de 700 · mil cruzeiros. 

CF..rta vez, um comerciante ms.ndou 
seu filhc ~tuda:r economia e, qu.ando 
êle se doutorou, entregou-lhe s casa 
comercial. Ao fim de algum tempo. 
·o pequeno comércio se havia trans-
1on:nado em um giande estabeleci
mento, mas uma crise, uma. impre
vidência qualquer nos cálculos, de re
sultados. !êz com que o filho se vol
tasse para o pai, pedindo amparo ·ri
.na.:lCeiro. Levando-o à casa, mostrou
lhe os livros, e o velho, que nunca. 
tinha escriturado o movimento ào ne.. 

goc10 assistiu a tudo com certo pes
simismo. O !llho; então, explicando a; 
situação, disse: devemos tanto e te
mos a haver tanto. E o velho. retru
cou-lhe: - "Compreendo, meu filho: 
deve haver, mas não há.., · 
~ êste- precisamente o caso dB. Cen

trnl do Brasil, oue se debate eom. um 
!le/icit financeiro de tal natureza que 
não lhe permite desafogo eccnônlico6 ,. . 

o Sr. Dioclécio Duc.rte - Enquan
to isso~ a Paulista e a Mogjâha-mio 
.sa.Jdos extraordinários. 

O SR. JURANDIR PmES- Jus
tamente porque o sistema é ac'fminJs
trativo. Enquanto a Central 'do Bra
sil era comandada, a Paulista. é admi
nistrada. 

O Sr. J:Jiocléci.o Dua.Tte - Na. a.d
minlstração Alencãstro~· a Cetttral da-
va· saldo, · -. ., 

O SR. JURANDlR PIRES-Rã, pots 
3.lguma cois:.. de espectacular nisso 
tudo, e é muito simples explicar os 
saldos que, segundo o nobre colega 
pelo Ric Grande do N-orte. Sr.. Dlo .. 
clécio. Duarte, apareceram durante a 
~dministração do Sr. Alencastro Gui· 
ma.rães . E' coisa multo simples. repi
to. e fácil de ser notada. - basta atentar para a re-1a.çã.o dos compromissos 
e verificar-se-á que êles não foram 
tom2.dos dentro daS possibili<1ades da 
receita, e logo se. compreenderá que 
os saldos se manifestaram pela. trans
ferência. de tais compromissos para 
prazos. a.o fim dos quais os dificits apa
receriam. 

A maioria dêsses compronrlsscs é 
a. curto .Prazo, c, dai a falta de meios 
para pagamento dêles, os quais mon
tam a. 700 mil cruzeiros por dia, se .. 
gundo decla.ração oficial do Diretor da. 
Central. 

Rep8:rem bem os ilustres Represen
tantes - e é assunto de alta. hnpor
tã.ncia. - que a fórmula simPlista lem
brada para liquidação . do deficit tem 
sido a da parallzação das obl."a.S. Éssa 
solução, porém, exprimirá. um preju!
zc nunca inferior a. soo milhões de 
cruzeiros . 

O · Sr. Juscelino KubitscJ:tek. - E' 
lUXla ca.tastrofe! 
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O SR. JURANDIR PIRES -Diz 
muito bem o ilustre colega. 

O Sr. Juscelino Kubitschek- Quem 
reside em Minas, cuja. espinha. dorsal 
econômica é constituída pela Centn.l 
do Brasil, conhece as amarguras que 
pezaxn sôbre o povo, para. as quais a 
única compensação eram as obras que 
estavam sendo realizadas pela. Estxa.
da, principalmente no norte do Esta
do. Paralizadas· que elas sejam, tere
mos sofrimentos sem qualquer com
pensação. 

O SR. JUR.ANDIR PIRES - Tem 
V. Ex"'. tõda razão, e acresce a cir
cunstância da perda total de tneio 

. bilbão de cruzeiros, invertidos com 
sacrifício do govêrno, uma. época. de 
inflação como aquela em que se inicis
ram os serviços, o que ainda toma. 
mais grave a situação. 

Devo esclarecer •. todavia que não 
sou dos . que se apaixonaram por êsse · 
serviço; não sou dos que achavam 
que nessas obras estaria. a . salvação 
da economia. Sou, entretanto. dos que 
compreendem, nitidamente, que, uma 
vez iniciadas e desenvolvidas em ple
no período em que não seria aconse
lhável a sua execução, elas representam. 
a.túalmente, se forem paraliza.das, um 
caso doloroso na nossa vida econômica. 

Mas não se trata. só desse. Ainda 
·ag<>ra foi trazido à tribuna o .Plano da 
pa.ralização das obras da Transcontt
nental, a ligação de Palmeiras dos 
lndios. Enfim, vimos re:petir-se n~ste 
momento polít!co. o que já acontece11 
várias vêzes no B.Lasil, gastam-se três, 
quat:-o, cinco vêzes a mesma impor
tância para realizar •1ma obra. São 
trabalhos de sisifó. E' a pedra que 
se leva ao alto da montanha ~ se 
deixa rolar precisamer~te com o es
, Pirtto primá.rio ciaquele velho co-
merciante que o!h.a va o balanço e não 
v1a o dinheiro em caixa. 

A separação entre ben~ patrimo
.niais e bens de consumo, a ~ep2.raç§.o 
entre as duas rubricas ê absoluta
mente necessária para se compreende!' 
a prosperidade de qualquer emprêsa. 
Nlngu~m vai a ·um banco ·declarar que 
está tendo prejufzo para obter fin..ctn
cl.a.mento. Quando, pcrén:, se d~mons
tra o lucro auferido, eviden~mente 
encontra-se apóio financeiro, porque 

o apôio tem um sentido de melhcria 
da p:rópria produção. 

A política. de restrição de crédito 
e de suspensão de obra só pode ser 
ne!a.sta, e · gravemente nefasta, nesta. 
hora em que o Brasil acorda para. 
uma nova fase econômica. 

Além disso, pensemos um pouco, nós 
parlamentares, que forçamos a q~eda. 
ds. ditadura no Brasil e abrimos o 
espetá.culo da democracia no país. 
Compreendamos a situação grave que 
1s'W representa até para o prestígio 
d.l:\ forma democrática, )X)rque a con
fiança da Nação, a esperança de todo 
o povo brasileiro não reside no Chefe 

. do Go-vê:-no, mas, sim, e!Il nós par
lamentares, na fôr~ da Assembléia. 
C:>nstituinte, que define a. forma de
mocrática. capaz de realizar obra du
radoura. 

O Sr. Daniel Faraco - A democ:a
eia, para sobreviver, deve mostrar-se 
eficiente; do contrárto, será fat al o · 
seu declínio. 

O SR. JUR.ANDm PIR,ES - Evi
dente . . V. Ex. · refotça o argumento 
chave em que enquadro meu discur- · 
so. E' em. nome da própria democra
cia que protesto desta t:ibuna contra 
a. polltica. seguida,. de poupança. e não 
cie economia.: Esta seria aconselhável 
no momento para realizar as obras 
necsssé.rlas ao nosso crescimento, ao 
nosso -progresso. 

O Sr. Dioclécio D'tJ,(Jtie - Há obras 
suntuárias adiáveis e outras de natu
reza reprodutiva. 

O SR . .JURANDm PIRES- Vossa. 
EÃcelência fala de obras suntuá!'ias e 
tem razão. E' pr~iso compreend:unos 
também à. medida que o homem evo
lUE:, atingindo os vários graus de ci
vilização, cada vez mais a.s suas ne
cessiw.les se requinta:rn e se eleva 
seu nivel ~o nó mico. Claro que ·a wn 

·selvagem não é necess9.rlo mais do 
que o aroo e a · flecha., mas t:m homem 
no f;i'if.U de civilização a. que atingi
mos já considera impresdnà1vel o rá.
dio e a geladeira. 

O SR. P.R.ESIDENI'E - Lembro 
ao nobre Deputado que faltam ape
nas três· millutos para o térmi!lo da. 
sessão. 
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- O SR. JURANDIR PIRES -Peço êle julgue seja somente essa. a splu
a V. Ex.n. me conserve inscrito pars. a. ~ão. · Foi, porém, um dos motiv()s in-
próxima sessão. Permito-me, porém, 'Vocados por S. Ex.a. Mas é pot esse 
nesses três minutos, fixar ·. a. primeira. modo bizarro que deveria ser anota-
parte de meu discurso. da. para combate as formulas simplls-

Desejo, desde logo, salientar que tas. E é tão simplista como a de. se 
cumpre acabar de uma vez por tôdas desviar, para o Banco do Bra.SU. to- · 
com a maneira sim_plísta. com que se - dos os disponiveis monetários para, 
tenta resolver os problemas entre nós. depois, em <:anta do Tesouro Na.ctonal. 
Ainda hoje saiu publicado, com gra.n- no próprio Banco do Brasil, suprir as 
de destaque. em ~etra.s gordas, a. so- deficiências, ou melhor, os -Clef1cits 
luçáo aconselhada pelo Ministro do orçamer.tá.rios a. que estamos S'Ujeitos. 
Tra-balho para a situação de crise Em vez de recorrer à. inflação, pen-
em que vivemos, deco~ente da redução sem um, minuto~ Trata-se no ,caso de 
do trabalho. E a solução é- apenas Wii va.so para. o qual se encaminham 
esta: que se proíba cantar modinhas tôdas as reservas-que .seriam destina-
em que não se exalte o trabalho! _ das à fonte produtora.. Diminue-se a. 

I>rodução em conseqüência, exatamen-
0 Sr. Daniel Fàr:aco - Creio te, dêsse encam'nbsmento e, então,. 

que -essa. não foi a solução aprovada. como se fica? Apenas nisto: mna. vez 
pelo Ministro do Trabalho. S. Ex.a. extinto êsse dispOnivel, !1ca-se em -si-
fez apenas referência ao assunto. tuação de calamidade, agravada, pela.· 

O SR. JURA.NDIR PIRES - Evi- · não intensi!ica.c;ão da produção naclo ... 
dentemente não faço a.o Sr. Ministro ~1. (Muito bem; muito bem. paJ. .. 
do Trabalho a injúria. de supor que miiir; 

BALANÇOS A QUE SE REFERE O SR.. DEPUTADO JUR.AND.IR PIRES 
EM SEU DlSCURSO 

ESTRADA DE FERRO CJl:NTRAL DO BRASIL 
Exercício de 1946 

Estimativa da .Re<:eita 

Receita. dos Transportes •... ~ ...•.••..•• 
Receita Complementar dos Transportes • 

Receita Acess6ria dos Transportes •.••• 

Receita. Patrimonl::t.l ..................... . 

Receita Trab. Fom~clmen.tos •• . ••.• . •• 

Rooe! ta. .E!rtr:to.tàinária ................. . 

Cr$ 

7~0. 000.000,00 

19.000. 000,00 

7. 000.000,00 

4.500.000,00 

14.000.000,00 

5DD.DDD,OD 

Cr$ 

786. 000.000,00 

19.000.000,00 

- Total da Receita Própria. • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • . • • • 805. 000. ooo,oo 
Subvenç~o da União . • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sg. 882.000,00 

Receita. com Ap!iC2.çã.o Especial (taxas de 10 %) • • • • • • • • • • !30.000~000,00 
. ' 

Total Geral da. Receita •• • • • • •• • • • • • • • •• • • • • •• •• • 1.004.882.000,00 
Deffcit provável do exercício ......... ' .................. . 224. 502. ooo.oo 

1.229.384.000,00 
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EsUmativa da Despesa 

Pessoal. .... ... . . . .................. . ...................... . 

Material: 
Combustivel:i e Lubrificantes • . .•....... 
1\'!ateriais diversos de trans!orm~ção e 

consumo ........... . ........ .. · · . . · 

Serviços de Tetteiros e Encargos 
Diversos: 

Serviços de Terceiros .. .. . . ........ ... . 

Caixa de Aposentad~ri~ e Pensões .••.. 

Outros enca.rgos .•..............•...•.. 

cota para deprec.iaç~s ............... . 

Cota para re~oyações •...•.• . . . . . ..•.•• 

COta. pa.ra melhoramentos ... • ... . ... • . 

210 • ooo. oaa,oo 

120.000. 000,00 

~. 00(). 000,00 

33.000.000,00 

5 . 000. 00(},00 

74.384. ooo,oó 
65. 000 . 000 ,o o 
65. 000.000,00 

Cr$ 

615. 000 . 000,00 

330.000.000,00 

284.384.000,00 

l. 229. 384. 000,00 

Recurscis necessários para atendeT às despesc::.s decorrentes de benefícios 
· autorizados pelo Govêrno 

a) 

b) . 

C) 

d,) 

e) 

/) 
.. 

g) 

Cr$ 

Aumento d06 Funcionários .. ....... 36.400. 000,00 

Aumento dos Extra.numerá.rios ..... 93.997.000,00 

Salário Família dos Funcionários .. 6. oao. ooo,oo 
Salário l''amill~ dos Extranumerã.rtos 40.200.000,00 

Salário Esp~sa. dos Funcionários ... 3. 600.000,00 . 

Salãrio Espósa dos Extranumerários 24.017.000,00 
··-· 

Con:tribu!ção para c. A. P. <auxnento) •• li •••••••••• • •• 

TQ't,a.:L ...................................... , ••••••• " , 

Cr$ 

130.397.000,00 

46.200.000,00 

27.61 'l. 000,00 

12. oco. 000,00 

216. 2lo\. 000 ,()() 

Vale saliell:tar que na previsão para. 1946 desconta-se da receita. as taxas 
criadas pelo Decreto n.0 7.632 de .12 de JUJ:Jho de l94S e 8.899 de 24 de Ja .. 
neiro de 1946. Porque o clecrero as criou mas não foram acrescidas nas 
ta.rifa.s. DaJ se nota em comparação com a. situação de 1945 que o resultado 
pessoal do ~erc-1Clo se~á.: ~ 

Cotas d~ renovação e melhoramentos ...••..•• . ..•.•••••• •.•• 
Saldo de cllSteio ••.. . .............. . ........• · ... .. ..... - . .. . 

Resulta/lo do cxerciclo ········ ········•···•·•·••····•··•···· 

130.000.000 

93.600.000 

223.600.000 
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cont:para-se pois: 
1945 

Resultado do exercício 
Fundo de Depreciação ................................... 

Subvenção <!.:> Go"t'êrno 

Resultad~ final para comparação .• ~ ..•.....••••...•••.•.. 

1946 

223.600.000 
E o balanço de prevú:ão para 1946 ·será: 

Estimativa -dà :Receita.. __ 

Subvenção do Govêrno ...................................... 
S 

. . -
~1ços anexos ........ ; ....... ... .. • ....... . ..... .. ....... . 

Re:ceita indust!'ial .•. . .•................•. .. 
Taxas · .............. · ........ · ............... .. 

1. 001.600,00 

130.000,00 

Estimativa àa Desp~a 

Pessoa..Z ............................................ • ...... .. 
Material: 

Co:nbustfvel e lubrif. . .•..•...•...••.•.•.. 

Materiais diversos de tra.nsformaçoo e con-
sumo ......... -......................... . 

Encargos diversos e Serv. de terceiros .. 

Caixa de Apos. e Pens. . .................. . 

e>utros encargos ········~·················· 

Cou de substit:üçã.c .••.•............••. ~. 

Cota de melhoramentos ····•··•••·••··••·· 

210.000,00 

120.000,00 

42.000,00 

33.000,00 

s·o.ooo,oo 

65.000,00 

65.000,00 

Saldo de custeio ............................................ 

Cr$ 

30. 678.448,4(1 

79. 852.737 ,6() 

110.531.186,0(} 

69. ooo. ooo,ocr 
-

179.531.186,00 

101.000,00 

16.000,00' 

1.131. soe ,oa 

- 1.248.GOO,Oa 

615. 000,00-' 

80. 000 .OCJ' 

130. oco ,OI) 

1.155. 000,0~ 

93.500,00-

1. 248. 600 ,O O' 
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1945 1944 1943 

I 

03$ ! c-e$ t ~ 

~eceita. de tTa.m-portes . 8{)7 . <l~2.. f>l 7 ,'lO 731 .l16 .127,30 4S9 .158. 282120 
'l'.ax~ de 10 % ••••. - •.•. 84,732.565,70 
ft e c ~i ta eoll'l-plementa:r 

53. 335. 067,50 31.418.4S8,80 

dos transportes ......... 21. 052. ÚI6,90 38. 967. 068,10 l 3 . 752.347,90 
P.l'versas receitas aceSw 

sórios •.. , ............. 7. 969. 708,50 
.Receita.' Patrimoniais .•.• 

12.1'15. 609,00 24.584.770,20 

Re<:eita. de tra.b. e fornec. 
7. 569. 619,40 8. 734.445,70 8. 473.737,30 

a te · . rcel.l'os ....... .•. .. 
Receita eJttrao'tdiná.rt.~ •. 

14. 088.029,80 23.784.070,50 17. 120 .533,10 
44.5 ' 209 ,20 990 . 157,10 

• 942. 6&~ • 9S'1,2Q l 868 .276 .aBS,lO 575.4.42.316,50 

M.a.s pela a.rrecadaçã.c nos meses de janeiro, fever eiro, março e al:Jril 
de 1946 nota-se que o a.Ulllento de receit~ como se processando um ritmo 
:fl"SJlcalJlent~ ascendente 'os aJ:.~~i.Iruls. ll..O ane<!ad.s.d~ 1<:rcam.~ 

Jane..ir'o . . ......•• ,.. ...... . ..•• ~ ... , .. ~ . .., ..... . 2.189.820 
13.338.640 
10.982.'750 
16.406.592 

. - - .lf\e vereiro ...... . ...................... , . . . ~ ... . 
'Ma.rço , .... . ................ .... .... ., ....... , .... # ••• 

Ab.ril , ,, .#) ~··············~····'··············· 
C<lntudo a lll.édia. é apenas de 20 % ou seja. a metade do acréstimo 

tarifário teito ~tll 1945. Assim. a receita p.rovãvel, sem contar com as me!llo
;-la.c; de transporte e a t~.Seenção econôlllica. ~ l'egião servida será. de 
1. 1$1. soa contos. 

O SR. PR'ES!PE">:ITE-- Está. finda 
a hora da sessão; vou 1e7antá-Ia, de
sigruJ.ndo Pal'a a. de segunda-tem, 2~ 
de maic, a. segtlinte 

ORDI?:M DO D~ 

Coutinuaçã.o da. discussão única. do 
requ.erU:nento n.~ '74, de 1946, sollci .. 
tando ao Poder ~ecutivo, infonnações 
sObre a despesa reai::zada com a en· 
es.mpaçio da Estra.da de Fe:rr<l Vi
tória a Mmas; Sô'bre a constituição 
do capital ~ Companhia V~e do Ri~ 
Doce, gua.l a. pa:rte subscrita. pelo Qo .. 
vêrno, qual a subscrita pelas autar
quias e pelo p\iblico; sóbre a forzna ... 
ção da. Colnpallbia., seu funcionamen-

.to, estado atual _dos seNiços, etc.~ etc. 
DiSCussão única. do requerimento nú-

meto 136, de 1940, solicitando a no· 
meação de tuna. co:alissão de parla
m.entaNs pa.t:~ examinar~ Coill -urgên
ci9., no locsl, a situação do pôr-to d.: 
Salltos. São Paulo, e~ !.ace {lcs últi ... 
mos acontecilllentos. 

Discussão lln!ca. do requerimento nú
melt> 4:~. àe l~~~. solic\ta:~do 'inionnn. .. 
ções so Pode: Executi\>o sôbre a apu .. 
cs.~ão do art. 19 do Dec-retc-1~ que 
inStituiu o Pundo NaCional de ~ote· 
ção à lnfà~a e ~nl ass~ sôbre os 
diSpositivos da Constituição de 1934, 
-referentes at> assunto. 

Discussão "Unica do reque.."'imento nú
mero 22, de 1946, soliCitando infol'llla
çõe.s a.o Poder Executivo, por intermé
dio do Minístél'io da Justiça e Negó
cios Interiores, sôbre pagaznento de 
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gratif!cações a juizes eleitorais nos Es
tados e aos preparadores das eleições 
de 2 de dezembro último. 

Discussão do requer.unento n~ o 40, 
de i946, pedindo se consigne em ata 
voto de t~egozijo pela chegada do pri
meiro trem, conduzindo minérios, a. 
Volta. Redonda. · 

Discussão única do requerimento nú
mero 3o, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações sõbre o anda
mento das-· 1·ealizações empreendidas 
em Alagôas pela_ Companhia. R1dro
elétrica do São Francisco, autoriz3.da 
a organiZar·s>e pelo Decreto-lei núme~ 
ro 8. 031, de 1945. 

Discussão ú.nica do requeriinento nú
mero 44, de 1946. solicitando sejam 
encaminhada.:; ao Poder Executivo su
gestões sôbre medidas a. serem toma
das para. debelação da crise eco
nômica. 

Discussão única. do requerimento nú
mero 62, de 1946, solicitando informa-

. · ções ao Poder Executivo sôbre as me
didas tomadas ou a. serem. tomadas 
com l'elação ao problema. dos nosso.s 
trans:portes marítimos: 

Discussão única do requerimento nú
mero 21, de 1946, sol:citando que a. 
Mesa da. Assembléia oficie ao Prefei
to do Distrito Federal, solicitando suas 
providências junto à. admimstra.ção da. 
Companhia. Light and Power, a fim 
de q"ge sejam tomadas várias medidas 
que beneficiem o serviço de transpor ... 
te de passageil'os de bondes. 

Discussão ~ do requerimento 
.n.0 63, de 1946, requerendo seja su-

1 gerido, pela M-esa da ASsembléia ao 
Poder Executivo, o estudo e cons
trução de dua.;:) pontes sôbre o rio 
·Séo Francisco; uma. ligando Juà.
zeU-o. no Estado da Ba.hia., a. Petro
llna., em Pernambuco; · e outra, nes·te 
último Estado, em Jatiná. 

Discussão única. do requerimento 
n. • 46, de 1946, solicitaal<io medidas 

· do Poder Ex«:utivo tendentes a mo
biU7.ar todos os r«u.rsos e meios ~ 
transporte disponiveis.' nos Esta.dos do 
Rio Grande do Sul, Santa. Ca.ta.rina 
e Pa.raJJJI.. para. da.r va.são ao escoa
mento da. sa.fl'a do milho; e conces-

. são de prioridade para o transporte 

de cereais das zonas produtoras aos 
centros cons'Ulllidores. · 

Discussãó única do requerimento 
n.0 42, de 1946, pedindo a interfe
rência da Assembléia constituinte 
junto ao Podex Executivo para. que 
s·eja co.nsid-erado válido para. os 
próximos pleitos estaduais e mUlli
cipaiS o alistamento voluntário sob 
o qual se realizar~ as eleições de 2 
de dezeinJbro. , _ 

Discussão 'ÚIÚCS. do- -· r~erimento 
n.0 69, de 1946, solicitando ao Poder 
Ex-ecutivo a revogação do decreto 

. que pronro_gs,, por mais um ano, o 
mandato das atuais diretorias das 
entidades sindicaiS. 

Discussão única. do requerimento 
n.O 73, de 1946, solicitando ao Poder 
Ex~eutilro lllf<>rm.ações por intermé
cllo do Instituto- NacionaL do Alcool 
e do Açúea.r, qual · o "stoe:k•' ·âe· · ··
açúcar existente. nas usinas produ
toras e no· comércio encarregado da. 
distribUição. · 

- DiscllsSá<l única do requerimento 
n .0 6:5, d~ 1946, ·solicitando ao Poder 
Ex-ecutivo a remessa, a. AsSembléia. do 
estrato da conta corrente do govêrno . 
Federãl no Banco (lo Bra.sü: :tela.t1Va · 
ao finalleiamento· especlal do 'algo
dão, no periodo de 7 de outubro de 
1944 até a presente data, bem como 
do ProC"l'..sso n.c 183-45, da Comlssã.o 
de Financiamento da. Produção. 

DiScussão única do re.que..'imento 
n.0 79, d~ 1946. ~olidta.ndo seja no
m~ada. pela. Mesa da Assembléia. 
COnstituinte, Uill& Comissão Esl)e• 
ciaJ., destin-ada. a proceder a. um 
exame e1n vários casos, cUjo · escla
recimento é de inte..~ da Nação. 

D i s c 'U s s ã. o única da. indicação 
n.0 9-.A., de 1946, sugerindo que se 
represente ao Poder Executivo, no 
s~tido de se-rem propostas medidas 
urgentes de ordem ooonOtil.ic&s. 

Di s c u s $ ã o única da. indica.çã.o 
n.o 32-~ de 194ii, sugerindo ·ao Po
der ~eeutivo medid1lS a. serem to
madas, com urgência. para deso-bS
trução dos ea.ns.is que ligam as 1&
gC~SoS ""Norte,. e "Ma.Dguaba.". no ES
tado de Als.gOa.s, inclusive a. asst
na.tll!'& de UDl. s.côt:do entre os GO-
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vêmas da União e do Estado, para 
execução e conservação das obras. 

Di se u s s á o única da indi~açáo 
n.029-A, de 1946, que propõe seja. 
desaprovado pela. ASsembléia cons
tituinte o ato do Poder Execut ivo 
baíxa.ndo um D~reto-lei · contra o 
direito de greve; e ·sejam pedidas 

·. informações sôbre os motivos da 
pres~nça dos a.gentes ds. Ordem Po
lítica e Social nas assembléias dos 
Sindicatos·. · 

Discussão única da indicação nú
mero 37-A, de 1946, que indica seja. 
sugerida . ao Poder :Executivo a trans
feréncia do acêrvo de "A .. Noite" para 
o Instituto Nacional do Livro. e abo
lição dos impostos que gravam a im
portação do livro estrangeiro. 

DiscUssão única da indicação nú
mero 44-A, de 1946, sugerindo ao Poder 
Executivo providências para pagamen
to uneãiato de indenizações devidas 
às famílias das vítimas do desast'.i'e 
:!erroviãrio, ocorrido em SergiJ)e -co 
dia 18 de Matço p .p. 

dameDto da. construção da Estrada 
de Ferro Mossoró; o material de que 
esta dispõe; despesas com seus fUn
cionários e operários; se o Govêmo teni. 
recebido reclamações contra a. sua ad
ministração. · 

Discussão !~njca. da indicação nú
mero 36-A, de 1946, pedindo seja suge
rida. pela. Assembléia Constituinte ao 
?qder Executivo a necessidade urgen
te da criação da cadeira. de Tisiolo
gia, nas faculdades de Medicina do 
pais. 

Deixa:ra.m de comparecer 
Senhores Representantes: 

Partido . Social Democrático 

AIIiazonas: 

Cosme Ferreira. 

~arã.: 

Carlos· Nogueira. 

Maranhão: 

67 

Discussão única do reQuerime:lto nú
mero 71, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo. com a má
xima urgência, sôbre as despesas rea
lizadas até agora pelo IIÍstituto Nacio- . 
nal do Sal com o pessoal e -a inSta
lação do seu escritório, inclusive da 
Diretoria da fábrica. da Ccmpa.nhia -
Nacional de .Alcalls. no Estado dn 
Rio. 

José Neiva. 
Afonso Matos. 

Piauí: 

RenaUl.t Leite. 

Ceará.: 

· Moreira. da Rocha.. 
Almeida Monte. 
Osvaldo Studart. 

Discusão única do requerilnento nu
mero 20. de 1946, solicitando a inter- -
ierência da Mesa da Assembléia jun
to ao Ministélio da Viação e Obras 
Públicas, por meio de oficio, sugeri:l-
. do seja notüicada a. Leopoldina Rail
way, encarecendà-se a necesidade de 
eletrüicaçáo de sua !erroVla, com a 
possível U.""gêncla. 

Discussã9· única cio requerimento nú
mero 66, de 1946, que solicita ao Poder 
Executivo informações sêbre o mon
tante das isenções de direitos adua
neiros concedidos entre Março de 
1938 e Outubro de 1946, inclusive as 
que foram· baseadas no art. 107. do 
Decreto-lei n.0 300. de 24 de Fevere!ro 
de 1938. 

Discussão única do requerimento n-a
mero 91, de 1946, solicitando seja. in
formado pelo Poder Executivo o a.n-

R!.o Grande do Norte: 

Valfredo Gurgel. 
Mata Neto . 

Pernambuco: 

Novais Filho. 

Magoas: 

Góis Monteiro. 
La.uro Montenegro. 

Bahia: 

Fróes da Mota. 

Es"Prrito Santo! 

Henrique de Novais. 
Arí Viana. 



Rio de Janeiro: 

Amaral Peixoto. 
Paulo Perna.ndes. 
Getúlio Moura. 
:Ba.stos Tavares. 

MinP.S Gexais: 

LeVindo Coelho. 
Pedro Dutra. 
Cristiano Machado. 
Joaquim Libànio. 
José Alldmim. 
Rodrigues P~relra.. 

São Paulo~ 

Antônio Feliciano. 
César Costa. 
Martins Filho. 
Lopes Ferraz. 
J oã.o Abdala. . _ 
Sampaio Vidal. 

P.aranâ: 

Roberto Glasser. 
Munhoz de Melo. 

Santa Catarina: 

Aderbal Silva. 
P...ltamiro Guilllarães. 
Rogério Vieira. 
Rans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Da.maso P..ocha. 

União Democrática. Nacional 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 

Pia ui: 

Coelha Rodrigues. 

Ceará.: 

Fernandes Távora.. 
PaUl~ Sa.rasate. 
Beni Carvalho. 
Egberto Rodrigues. 
Leã.o Sampaio: 

Para.iba.: 

Ada.lberto Ribeiro. 

Sergipe: 

Rer:tba.ldo Vieira.. 
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Bahia: 

Otá. via Mangabeira. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 

Minas Gerais:. 

Magalhães Pinto. 

São P·aulo: 

Mário Yasagã.o. 
Paulo N ogueil"a. 

-Plinio Barreto. 
Aureliano Leite. 

Mato Grosso: 

João Vilasboas. 

··· -·;:.. . - --· 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Gurge!·d(r-A.mar.al • . 
Antônio Silva. 

São PaUlo: 

Marcondes Filho. 
Hugo Borghi. 

Partido Comunista ào Brasil 

Distrito Federal: 

João Amazonas. 

S ão Paulo: 

J usé Crispim. 

PartUlo Bepu:blica.no 

Minas Gerais: 

Mário Brant. 

São Paulo: 

Altino Al:antes. 

Partido Popular Sindicalista. 

Ceará: 

Olavo Oliveira.. 
Stênio Gomes. 
João Adeocla.to. 

Levanta-se a. sessão às 18 ho-
ras. 
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Docu:men:!Jo aos quais se retere a In
ãicação n. o Ti, fle 194G, . sugesrindo 
GO Poder Executi11o seia. permitida, 
~ libertüz.de de alfa.b~áo, pro
-porcü:rnan® .a. todos os ciàaàãos a.t
ja.betizadOs, cooperar Mssa ca.mpa
"J''h,a~ ele auroria do Sr. Benicio Fon
tenele. 
o MÉXICO coMBA'ÍÉ: O ANALFABE'J:ISMO 
.(Condensado do "Pan .t\...mertcan"). 

Por Micha.el Scully 
Desde· a. sua. · revolução de 1910, o 

México, vinha. escalando penosamente 
a ladeira que leva. à . democracia. e 
a melhores condições de Vida para as 
suas massas populares. Mas os pro
gressos realizados graças à revolução 
democrática eram. espasmódicos. e 
deWVam muitas lacunas e preencher. 
A nova Constituição, apesar de mode
lar, fm:clona.va com di{iculdade. As 
reformas agrárias não conseguiam 
aumentar a produção dos gêneros ali
mentícios. Os apóstolos dos vários 
~·ismos" de importação ensinavam o 
operariado a. fazer greves, mas náCI ha
via ninguém que lhe ensinasse a. tta
t>alhar. Estadistas de botequ.i.tn deba
tiam calorosamente quais as "neces
sidades mais prem~tes" do pais. 

Afinal, em 1944, o Presidente Ma
.:auel A vila Camacho soube pôr o de
da na ferida.: ,. O que a nação real
mente precisa, - disse êle - é de 
sprender a ler e escrever. " 

cerca de 10.500.00 mexi<;anos -
.ou seja, perto de metade da popula
..ção - eram analfabetos. Milhares de 
.escolas se tinham construido eiD anos 
recentes, ê certo, mas não chegavam 
para. mais de meta.de da população in
fantil, e o resultado era que :na1s de 
2 milhões de crianças estava.In cres
cendo sem freqüentar escola. No nú
mero de anal!abetos mexicanos ha
Via que ú::!.cluir. além disso, 3 milhões 
de .índios que nern sequer íalam es
panllol. Coma é que dum povo a.ssi1n 
se podia fazer Ullla nação de cida
dãos e trabalhadores úteis? 

o PreSidente A vila. Camacho pôs 
mãos à. obra com a mesms. simplic1-
~de com que tinha formulado o pro
blema. No exercício dos poderes excep
cionais .que lhe facultava c emergên-

cia de guerra, decretou que todos os 
Uetrados de 6 a 4{) anos de idade de
viam aprender a ler e escrever, e que 
todos letrados seriam responsáveis t~e
lo seu ensino. 

Essa campanha contra. o analfabe
tismo foi oficialm~te inaugurada em 
prim.eiro de março de 1945. 

Em sett>.mbro, cel'ca de· 900 aldeões, 
indios sertanejos, meninos sem eira. 
nem beira das ruas das cidades, e 
peones, representando todos os Esta
dos da Repú·bllca, reuniram-se em vol
ta do monumento à Independência, 
na cidade do Mé~co. Seis meses an
tes, poucos deles teriam podido reco
nhecer seu próprio nome impresso: 
e agora vinham ali para ler em voz 
alta trechos ~a Constituição, cantar 
o hino nacional, e pronunciar breves 
e com.ovidos discursos da sua própria 
lavra. 
~se grupo·era, evidentemente, cons

tituido por indivíduos de inteligência. 
inata fora do coiXlum, que, sendo-lhes 
oferecido pela. prim~ira vez o eosejo de 
aprender, tinham galgado em meio 
ano os rudimentos da. 1Dstrução pr1 .. 
mária. Mas estava ali representado um. 
grupo de 4.300.000 estudantes. que 
villhat:l assistindo cihcc vêzes por 

semana ~ aulas que funcionavam em 
mais de 80 m.ll centros de combate 
ao analfabetismo, e ~escobrindo as 
maravilba.s da palavra escrita. Em. 
março do ·corrente ano, espera. o go
vêmo que o número dêsses estudantes 
per!aç.a. o tota de 7 milhõP..s • 

o decreto de. Avlla Camacho veio 
pôr em foco um problema cie agudas 
<ii!iculdades, confiando a responsabi
·udade moral da. sua solução indivi-
dualmente a. cada cidadão instruido. 
e desencadeou a maior de tôdas as 
campanhas de publicidade e venda que 
jé. se Viram no pais. A maior parte 
dos a.nal!abetos do México estavam 
derramados por sôore uma. vasta. man
ta de l'etalhos constituida por ser
ranis. planaltos cUltivados, sertões e 
desertos. O simples fato de se atingi
rem. com uma. idéia, ésses milhões de 
sêres dispersos, era. já. de si um projeto 
sem precedentes. 
~. atrás do Presidente e apotan

do-o com atos, encontl'a.va-se um .ho-
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mem armado dum plano de trabalho: 
Jaime Torres Bodet, Minis..~o lia Edu
cação, homem pequeno e robusto, que 
trabalha. 12 horas por dia e que, a.c.
do a tisionomia dum poeta (que com 
efeito é), desenvolve a energia dum 

. atleta. Torres Bodet tinlla · passado 
10 anos no estrangeiro, estudando 
quase todos os sistemas escolares da 
Europa, e armazenando . ldéias que 
podiam vir· a. ser . úteis ao MéXico. E 
agora, senhor das funções que sem
pre alilbiciç>nara ·desempenhar, pôs
se em campo para arrancar metade 
duma nação às ganas da ign.orân-
c1o.. -

Tendo começado por conquistar o 
apolo de todos os jornais e estações 
dt. rádio, lançou · verdadeira barragem 
do publicidade dirigida à metade le
trada da. nação, apelando para todos 
os impulsos da. natureza. humana, des
de o patriotismo até ao egoísmo mais 
elementar. Aos -patriotas, êle fez no
tnr que, ajudando uxn anal!abeto a. 
nprender, se contribuía para criar um 
cidadli.o melhor, para edificar um pais 
mais !orte; ao empregador, que mais 
1nst.ruçâo representaria. maior número 
de operários apt os; ao comerciante, 
que mrus fregueses haveria, capazes 
de ganhar dinheiro e, portanto, de 
comprar mais; aos jornais, maior mas
sa de leitores; aos ciosos da lei e da 
ordem, menor ame~.ça · de criminall
dade: pois que 90 por cen.to dos re
sidentes das penitenciárias eram a.nal
!abetos. . . 

Os propagandistas de Torres Bodet 
ol'gan.izaram uma "cadeia de respon
sabilldaõe", que tomou cada gover
nador responsável pelo seu Estado, e 
cooa prefeito pela sua área. munici
pal. Abaixo destes, Vinham os funcio
núrlos escolares, os dirigentes das co
:mUllidades sgrlcolas, os oficiais do 
cxéreito em serviço .nos postos afasta
dos. enfim, tõdas as pessoo.s proVidas 
de autoridade legal ou moral. Assim 
ao est&beleceram. 6 mil pontos de con
tacto, através dos quais êra. possível 
fazer chegar, ·a tõdas as pregas da ser
rania. e clareiras da selva, as 1nstru ... 
ç6es vindas da ca-pital. 
Prcp~rou-se para êsse efeito un:a. 

Co.rtilha capaz de atraix e encantar 
os olhos. Nessa Cartilha começa~se 

por ilustrar ca.da. uma das vogais coDl 
um desenho de !á.eil compreensão, 
como seja uma c8./mondongo que guin
cha, ou uma locomotiva que apita .• 
Dai a. Cartilha guia l'à:pida.mente o es
tudante até às palavras mats simples 
de uso cotidiano, representando cada 
uma das lições um. incidente tipico da 
existência da família ca.Inponesa. A 
meio das suas 112 páginas, êste pri
meiro llvrillho de leitura começa 
guiando o estud::mte para a compreen
são do que é o seu Pa.is1 explicando
lhe a significação da lei constitticional. 
e apresentando-lhe os heróis naclo~ 
~ais, tcüs como Hidalgo, Morelos, Juá.
rez e Maàero. A Cartillla !cl hàbll
mente concebida pam modelar cida
dãos, ao mes-mo· tempo que fazer le· 
trados, por meio ·de preceitos tais como 
o seguinte: "Jogar lixo num rio. tM
gar ~. escre\"er numa- parede -
são outros tanto-s- -sinais ·· de . barb:i.ri
dade". E este outro, sõbre o verda
deiro signi!icado da. liberdade: '4 Como 
povo livre, a. melhor maneira de ga
rantir nossos direitos é cumprir nos· 
sos deveres". · 

Mas, o orçami!nto era magro para o 
número tremendo de cartilhas a. im
primir. e Torres Bodet conseguiu c.on ... 
vencer os Jornais da cap1tal a empres
tarem as suas Oficinas de impressão 
durante as horas em que estivessem 
livres de trabalho. O Departamento . 
da Instrução Pública pagou apenas as 
horas extraordinárias de trabalho dos 
impressores. E !ol dessa. maneira. bem 
fora do comum que se reallzou a. 
· :rc.aior obra de publicac;ã.o de livros Ql!e 
registra a história da América. Ll\
tina.. R~va· agora. o problema.. no.d:\ 
fáA:il, ds. di:;tribUiçã.o dos Uvrinhos: to .. 
nela.das é mais toneladas de ce.rUlha!> 
for·a.m carregadas a lombo ele burro 
pelas serras acima, em canoas ao lan .. 
go dos rios, e até la.nçadns pelo~ aviões 
m11ita.l'eS sõbre as a~ elas do sertão. 

Outra. tarefa. que d.esa!iavn. n. lina .. 
gina.çâo e os r~ursos humanos, era n. 
de organiza.l- os Uetra.dos sob a cUreçfio 
de mestres competentes. Era evidente 
que não se tratava. aqui duma cam .. 
panha de "um ensina. ao outro" re
gtmdo Torres Bodet explicou: "Na ci
dade do México, para. ·cada analta
beto .bá. mais de qua.tro letrados, mas 
em certos estados a situação é exata
mente in-versa.. T!nha.mos que adaP-
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Os comerciantes contribuíram cotn ar
tigos mais sólidos - roupas, mobílias, 
rádios - para aqueles que completas
sem os seus.·cursos com honras de d!s-

tar-nos às condições, e ainda. assim 
Mentuar que cada letrado é r~spor..
sá.vel poT um analfabeto, quer se trate 
da. dona de casa que obriga. a empt>e
gada a assistir às aulas, ou do indus
trial que ajuda a sustentar uma es
cola". 

·- tinçã.o. 

A reaeão do público à campanha. 
cont.ca. o- analfabetismo foi uma de
. monstração eloqüente de unidade n~
ctonal. As igrejas e os clubes, os gru ... 
pos operários e patronais, constitu1.
raiil. brigadas voluntárias de ensino. 
A assaciação·dos jornaleiros da cidade 
do .M'é~co resolveu expulsar todo 
membro que nã.o ap'I'en:desse, no prazo 
de um ano, a ler os jornais que ven
dia. A mocidade universitária ofere.
ceu-se pan. ensinar os 900 ana.liabe
tos ·da colônia penal das Dhas l'l'a
rias. 

A alma da cam.10anha nas cidades 
foi o patronato, ou seja. a junta de 
padroeiros, . constituída por cidadãos 
dotados de consciência ciV1ca. O pa
tronato . da capital, confrontado por 
um. exét"Cito de 326.785 analfabetos, Te
solveu pagar a aoo professo-res diplo- . 
mados, qt:e regem agora as classes no
turnas nas escolas. Os voluntári<:~s fo ... 
nm muito além das obrigações que a 
lei impõe, no denodado eGfôrço de 
clim:prir a sua. cota-parte. Dona. Luz 
Fernaridez Islas, que em tempos foi 
mestra de escola, e tem ·hoje 90 anos, 
s.ssim que ouviu dizer que o Presidente 
decretara a cs.mpa.nha, . começOu logo 
a procurar analfabetos entre · as em
pregadas domésticas da sua vizinhan
ça. Tôdas as tardes, um grupo de mo~" 
ças de menos de vinte an.os s~ inicia 
nos mlstérios da Cartilha, aos pés 
dessa prGfessora cujo diploma, amare~ 
lecido pelo tempo, mostra a data. dis
tante de· 1873. 

Em Torreon, o industrial-banqueiro 
~osé Ort~ convenceu Dia cidadãos a 
subscrever 10 pesos (Cr$ 40,00) por 
ntês, ca.da. um, para se poder pagar 
mensalmente 2 pesos a cada professor 
d.tplomado por cada. analfabeto que êle 
1l:J.struisse. Ort!z ofereceu entrada grá-

. t1s nos jogos de beisebol às classes 
que ciessem p-rovas de boa treqUên
cia, e o patronato comprou bi!hetes 
tie cinema uma vez por semana. para 
os melhores alunos ele C3.da. classe. 

o móvel das recompensas, aliado ao 
amor tradicional dos mexicanos pelas 
fiestas, ajudou muito a. acelerar a. 
campanha. Torres Eodet prorneteu à 
aldeia de Sa.n Na:mremo Etla \llll novo 
edificio ~olar e uma. grancie festa, 
_para· quando se tivesse convertido à. 
Cartilha o derradeiro analfabeto: 
seis meses, foi quanto levou para. que 
êle tivesse de C'll:InP:rir a sua promes
sa.! Em San Bá.rtolo, que é UIDa ci
dade têxtil com 6 mil analfabetos. os 
donos uas fâbricas prometeram a tô
das as classes, onde a freqüência fõssf; 
boa., café e bolos depois das aulas. O 
resultado tem sido um verdadeiro 
acontecimento "social" tôdas as noites 
- e mais de mil novos letrados ao 
cabo dos primeiros quatro meses. 

A legislatura estadual de Michoa ~ 
can decretou que os presos iletrados 
poderiam ver reduzidas 2..s suas penas 
se conseguissem dar conta da Carti
lha, e os que soubessexn ler e escte
ver, se en.<>inassem os seus cQinpa.nhei
ros analfabetos. Foi boa inspiração, 
que teve como resultado d~zenas e de- .. 
zenas de homens livres e mais sensa
tos. o exérCito mexicano, em cujas 
fileiras de conscritos o analfabetis~o 
chegou a · atingir 80 pot: cento, tornou
sé u:m. dos mais ricos filões dos edu
cadores. Os oficiais estimulam os es
tudantes aplicados, e restringezn os 
privilégios doo relutantes. No pôs-to 
militar de Monterrey, onde 1.100 ho
mens assistem. às classes diárias, 60 
por cento dêles já alcançaram um grau 
suticien-te de alfabetismo. · 

Mas o problema continua de pé para. 
os 3 milhões de índios que não falam 
a lingua. dos conquistadores. Estão em 
u.so entt-e êles cê.."'Ca de 50 dialetos, e 
não é possível fazê-los passar abrupta .. 
mente ·das lingus.s que falam, para. o 
castelhano escrito e falado. Torres 
Bodet !"t.Ildou um instituto para o en
sino do espanhol aos. instrutores in
digenas; quando êsse instituto· tiver 
entrado em ação efetiva, ter-se-á. dado 
o · primeiro grande passo para atrai= 
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os índios solitá.r:ios ac cfrculo da vida 
mexic~. 

presidente, essa instituição vem 
prestando os melhores serviços à. nos

O . Ministro da Educação ta.mbém sa. pátria, na .campanha ativa. contra. 
tem planos para cuidar a matéria- o analfabetismo. 
prima da leitura: quando Torres Bodet Direta e indiretamente, contribuiu 
assumiu a pasta, há dois anos, as ban- a Cruzada Nadonal de Educação para. 
cas de jorns.is estavam atulhadas de a instalação, em todo o Bxasil, de ~ê!'
literatura barata - novelas de aven- ca de 8.000 escolas. No Distrito Fe-
turas, xaropadas romanescas,- pura e deral, possui ela nada menos de 25 
simples PQ.rnogra.fia. Resolveu êle que escolas, com mais de 8.000 al"Q.nos. 
o público leitor estava precisando de "'" Em 1933, 0 número de· crianças que 
livros dignos 'de ler, e a mais baixo em todo o Brasil freqü-entavam esco
préço; iniciou então a. publicação las, era de 3. 000. 000 e, em 1943, êste. 
duma série de "clássicos em papel de 
jornal", :material de leitura conrlen- número subiu a 4.0Q9.000. A a;ão 
s~da e. s~plificada., tal como biogra- persistente da Cruzada ·nestes-dezii.nos 
f1as, histõnas das nações americanas de Campanha contra o analfabetismo 
poesia e vulgarização cientffica, erd e pela educação· popular, numa coop-i
volumes que são venmdos a 25 centa- ração leal, sincera e patriótica com 
vos mexicanos. Até hoje, venderam-se os governos federal, estaG.ua.is e mu
mais de 2 milhões de exemplares, dos nicipa!s, fêz com que mais de um 
'10 volwnes publicados. Atualmente· êle milhão de crian;a.s recebessem as lu-
tem .em projeto uma série de brochu- zes da instrução. 
ras ilustl'adas ao mesmo prêço: "Para Não se-limita_no entanto, a C•.'U-
ser melhor lavrador", "Como cuid~ zada, a. lutar peJA -abeitUra. - de - esco- - ·- --
do bebê", "Como evitar as doença::;" Ias, mas distribui também, aos mi-
- obras de guia e conselho saídas 
da pena. das maiores autorida'des na- lhares de alunos que iniciam seu 
cionais, e tão simplificadas, que a p~- aprendizado, o aparelham~n.to didátl-
la.vrs. escrita possa. produzir seus be- co indispensável. 
néficos efeitos mesmo nos lares mais O Dr. Gustavo A..""lnbl'USt, que vem 
humildes que atingir. pres!dindo a Cruzada desde a sua fun- ' 

O decreto de "emergência' do ·Pre.. dação, dispend-endo grande · soma de 
sidente A vila Camacho, tal como 0 energias e mesmo com sacrifício de 
vem pondo_ em prática 0 Ministro sua profissão de médico, não se -es-
T<Jrres Bodet, parece pois a caminho quivou, convidado pelo "Diárto Tra-
de se tornar a. peça legislativa mais balhista", a prestar esclarecimentos 
importante da história do .México, pelo pedidos sôbre a obra que idealizou e 
menos desde que Co:tês venceu . os · oexecutou, declarando que grande p'\!"
.Aztecas... te do seu triunfo foi devido à. coope-

0 PROGRESSO DE "C'M PAÍS DEPZNDE DO 

NÍVEt DE Ct!LTURA Do SE1J' POVO 

"Ação humanitária e abnegada. & 
Dr. Gustavo Armbrust, na presidência 
da "CT'ZJ.;!ada Nacior..a.l de Educação" 

Os objetivos !;)atrióticos e intuitos 
sinceros são sempre merecedores de 
1nterêsse para. o "D!é.rio Trabalhista". 
_ Existe. em nosso país. uma. ol'ganl
zação dêsse !eitio, infelizment-e des:.. 
conhecida por muitos: é a "Cruzada 
Nacional de Educação". · 

Fundada em 3 de fevereiro de 1932. 
.pelo Dr. Gustavo Armbrust, seu atual 

-ração das fôrças s.rmadas. 
Disse êle que há mais de dez anos, 

vem a Policia Militar prestando seu 
valioso concurso à. Cruzada., contri
buindo, desde a praça de pret ao co
ronel Comandante, com o auxruo !1-
nanceiro d-e 50 centavos "per caoita". 
Com âsse amparo é mantida a Êscola 
13 de Maio, localizada na Penha o:c.d& 
é ministrado ensino gratUito a' ma1s 
de 250 crianças pobres. A contribf11-
ção ~essa corporação fêz com que, nes
tes últimos &nos. mais de mll crla.n
ças recebessem instrução pri:nária. 
complet-a.. Outros movimentos da. 
Cruzada, como, por exemplo, as Cam
panh2.s do "tostão .. e do "bonus de 
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gu-erra". mereceram o seu inte~-al 
apoio. 

Decla.rou o Dr. Armbrust que é re
conhe<:ldamente grato não só à Po

· lícia. Militar. como também a tõaas as 
classes armadas, pelo auxílio moral e 

· material que vêm dando à. Cruzada 
Nacional de Educação, colaboração efi
caz que contribui para a manut~nção 
de um gro.1po de. escolas nesta capttal, 
entre elas a !'Escola Modêlo", cons
trufds e mantida pelo Corpo de :Som
beiras, no bairro de São Cristóvão; a. 
"Escola de Braz ..de Pina", que fun
ciona sob o patrocínio do Corpo da 
Fuzileii'os Navais, mantendo 2 turnos 
de 280 crianças e a "Escola ·Praça da. 
Bandeira", no edifício do S. A. ?. s. 
Essa últin'l.a, em 1942, inaugurC\u seu 
curso com 50 alunos matriculados; em 
1943, criado o curso de aperfeiçoamen
to, a matrícula subiu a 200 alunos; em 
1944, com o curso secundaria (art. 91)', 
elevou-se a 350 alunos · e, finalmente, 
em 1945, a freqüência atingiu :.1. 450 
.alunos. 

Aillda ontem, na Associação B'l:'asi
leira. de Imprensa, quando falava aos 
jornalistas, o Dr. Gustavo Armbrust 
declarou que a Cruzada, com o iD.tui. 
to de intensificar a campanha de ins-
tz:ução de adultos, ir!a criar o Depar
tamento Juvenil 

Do prilneiro farão parte os direto
res e professOres de estabelecimentos 
de ensino e, do segundo, a juventude 
de !lossas ·escolas. 

Os diretores doe estabelecimentos de 
ensino serão solicitados a ceder uma. 
sala. destinada a um curso para ado
lescentes e adultos, curso êsse que fi
cará sob o patrocínio dos alunos do · 
colégio, os quais manterão o profes
sor com contribuições mensa!s de ao 
menos um tostão. 

~ss.e movimento será de âmbito na• 
cional, sendo que, somente no Distrito 
Federal espera a Cruzada inaugurar 
cem cursos noturnos. 

Na op1nião do Dr. Gustavo Arm
brust, êsses frutos soberbos, são aiuda 
insuficientés, dada a elevada percen
tagem de analfabetos em . nosso pais, 
mas entende que, em futuro próximo, 
com a cooperação que vem recebendo 
das nossas fôrças ~::-mzdas, essa p2r
eentagem seja profundamente redu
zida. 

Para que a obra filantrópica e hu· 
manitâr!a dêsse brasileiro patriotg., 
Dr. Gustavo Annbrust, possa se desen
volver e fruti!icar, o "Diário Traba
lhista" ~ça um apêlo às classes con-
servadoras ~ trabalhadoras para que 
cooperem, na medida. do possível, no 
sentido do engrandecimento dessa va
liosa obra de assistência social. 

Como dizia o saudoso General Rai
mundo Pini;o Se!dl, "combater o 
analtabetismo·no território nacional, é 
dever de honra para todos os brasUei
ros." 

(Diário Trabalhista - Rio, 14-5-46.) 



66.n Sessão, em 18 de ~1:aio de 1946 
Presieêncüz . dos Senhores Melo Viana. Presidente e Berto Contlé~ 2.0 Vice-

. Presidente. · -· · - -· · · 

As 14 horas comparecem os Se
nhores: 

Partido Social Dem_ocrático 

Amazonas: 

Valdemar Ped:ross.. 
Leopoldo Peres. 
P ereira. da. Silva.. 

Pará: 

Ãl.varo Adolfo. 
Nelson Parijós. 
João Botelho. 
Moura. Carvalho. 

Ma:ranhão: 

Crepoti Franco. 

Piauí: 

Areia. Leão. 
S1ge!redo Paclleco. 

Ceará: 

Freta Gentil. 
' Rio Grande do Norte: 

Diocl~io Duarte. 
José V areia. 
Va.lfredo Gurgel. 

Pa.ra.iba: 

Jos.t: Jofili. 

Pernambuco: 
Agamemnon Magalhães . . 
Gercirio Pontes. 
Ferreira Lima.. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Silvestre Pêl'icles. · 

Med.t :xas Neto·. 
José Maria. 
A!onso de Carvalho, 

Sergipe: 

· Leite Neto. 
Graco--ea.1'doso. 

:Bahia: 

Negreiros Falcão. 
Eunápio de Queiroz • . 

Espírito Santo: . , 

Eurico Sales. 
Alvaro Castelo. 

Distrito Federal: 

José Romero. 

Rio de Ja.nci.r-3': 

Pereira Pinto. · 
Alfredo Neves. 
Carlos Pinto. 

Minas Gerais: 

Melo Viana.. 
Benedito Valadares. 
Duque de Mesquita. 
Israel Pinheiro. 
Wellington Brandão.· 
Milton Prates. 
Alfredo Sá.. 

São PaUlo: 

· Gofredo Teles. 
Noveli Júnior. 
Horácio La!er. 

Goiá.s: 

Pedro Ludovico. 
Diogenes Maga.lhãe:t. 
João d'Abreu. 



Mato Grosso: 

Ponce de Arruda. 

Santa Catarina.: 
Nereu Ramos. 
Ivo d' Aquino. 
Roberto Grossembache~. 
Rogério Vieira.. 

Rio Grande do Sul: 

Teodomiro Fonseca.. 
Daniel Faraco. · 
Sousa Costa. 
N1colau Vergueiro . 
.Mé.rcio Teixeira. 

União Democrática Naciona~ 

Amazonas: . 

Severiano Nune~. 

Pia ui: 

Esma.ragdo de Freitrus. 
Matias Olimpio. · 
José Cândido. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 
Pl!nio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarass.te. 
Egberto Rodrigues. 

Paraíba: . 
Argemil:o de Figueiredo. 
Ernarii Sátiro. 
Fema!:dO Nóbrega.. 

Bahia: 

Manuel Novais. 
Dantas Júnior. 
João Mendes. 
RUi Santos. 

E . Santo: 

Luis Clâ.ucllo. 

Distrito Federal: 

Jurantllr Pires. 

ruo d~ Janeiro: 

Romã.o JUnior. 
José Leomll. 
Soares Filho. 
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Mjnas Gerais: 

José BonifáCio. 
Gab!'iel Passos. 
Mílton CalXlPOS. 
Lopes Cança.do. 

São Pa\tlo: 
Pllnio ::ean-eto. 

Goiás: 

Domingos Velasco. 

Mato Grosso: 
Agríco~ de Barros. 

ruo Grande do Sul: 

Osorio 'l'uiuti. 

Partiào Trabalhista Brasileiro 

Ba.his.: 

Luis Lago. 

Min9.S GeraiS: 
Lerl' Santos. 

São ~Ulo: 

Pedl-oso J~or. 
Eusêoia RocWJ.. 

PartidO Com.unista do Brasil 

Ballia: · 

Carlos Marigh~!a.. 

Distl'1to Federal: 
João .t\lnazonas . . 
Mauricio Grabois. 
BatiSta Neto. 

ruo de Janeiro: 
Claudino suva. 
.àlcides Sa.bença. 

Partido Republie!Zno 

Maranhão: 
Llno lt!achado. 

Pernambuco: 

Sousa. Leão. 

~Gerais: 

PellPe. Balbi •. 



Partido Democráta Cristão 

Per.tU!mbUCO: 

Arruda Câ.mal'a.. · 

Partido ..Republicano ProgreSsista. 

Rio Grande do Nort.e: 

Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE: ~ Acha.ndc
se presentes 100 senhores Represen
ta.ntes, declaro aberta a sessão. 

Pa.ssa-se à. leitux~ da ata da. sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO (l. 0 Su
plente, servindo como 2. 0 secretário> 
procede à leitu;ra da ata.. 

O SR. PRESIDENTE - Em discus
são a ata. 

O SR. LEOPOLDO PERES- Sr. 
Presidente, peço a. palavra., sôbre a. 
áta. · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.
la.vra o nobre R.epresenta.nt.e. 

O SR. LEOPOLDO PERES (•) (Só· . 
bre a ata) - Sr. Presidente, verifico 
da. ata impressa. da. sessão de 16 do 
corrente um equivoco, que deseja.rta 
fôsse corrigido. 

. Assim é que, em a.pa.rte ao discur
so proferido pelo Senador .Alvaro MaJa., 
da Representação amazonense. teria 
eu dito que. no interlÕl'-do Am.azonas, 
quase tudo a.li feito no sentido da ci
vilização se deve às missões ss.les1a.
D2.S. Na realidade .. pretendia aludir àS 
missões religiosas, de um modo geral; 
sem com isso diminuir o valor e a · 
significação relevant1ssima da. obra 
salesiana, no con.runto dos trabalhos 
beneméritos das miSsões no extremo 
Dorte do pais. · 

Era. a. retificação que tinha a fazer. 
' O SR. JOS~ V ARELA - Sr. Pre-

sidente, peço a palavra, sObre· a ata. 

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

O SR. JO~ V ARELA (•} (Sóbre a 
ata) - Sr. Presidente, na. lndlca.ção 
n.0 72, em vez do meu llome José Au-

(•) Não foi revisto pelo orador. 

g-asto Va.rela, saiú publicado, somen
te, José Augusto, quando llá. nest& 
Casa um outro Representante com êste 
nome. 

Na. mesma indica.ç.ão, disse que no 
Município de Macau a renda para. a 
União foi de um milhão e quatrocen
tos e trinta cruzeiros e, no Diário àa 
Assembléia saiu, apenas, quatrocen
tos e trinta cruzeiros. 

Desejo fazer . outra. retificação: a: 
renda. no ano pàssadO-foi. .. de . cinco 
milhões e quatrocentos e trinta cru~ 
zeiros. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. AGR.!COLA DE BARROS 

Sr. Presidente, peço a. palavra., sObre 
a ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa.
laviã oJ:lobre- Representante. 

·o SR. AGRlcoLA-DE l3Aimos-c-.·>--
(S6bre a ata> - Sr. Presidente, quero 
deixar consignado que, num aparte -· 
ao discurso do colega José Leomil, en 
disse "escravagismo branco~.· e, não -
" escravagismo negro", conforme saiu 
publica.do. 

Aproveito a oportunidade para., em 
.tl()me da democracia, protestar con-. 
tra a; prisão arbitrária do Presidente 
do Sindicato dos .Bancários, Sr. Lu
ciano J osê Barcelar Couto, o qual se 
acha incomunicável há cinco dias. 

· Era o que tinha a dizer. 

O SR. JURANDIR PIRES - Sr. 
Presidente, peço a palavra sObre a ata. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a. pa
lavra o nobre ReJ?resent~te. 

O SR. JURANDIR PIRES (•) 
(Sôbre a ata) - Sr. Presidente, peque
na retificação à. ata. da últuna._ sessá.o, 
parece-me imprescindhel . . 

Citando a. conclusão da tese do prG
:fessor Pôrt...o Mout1nho1 disse eu~ que 
se deveria recomendar aos estadistas 
nãó con!unCissezn economia com pou- . 
pança. Da ata. ccnsts. um advé!'bio 
"não", que altera o sentido da 
frase. Ali aparece: "não devemos re
comenciar" ... 

Quanto à publicação dos anexos ao 
meu cllscu...""So, venho solicitar sejam re-

·:: ..: ·~~,~·\ ~ 
(•) - Não !oi revisto pelo orador. 
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}>reduzidos dado que, pela ordem em 
que foram colocados, não se pode, 
fazer uma idéia perfeita do a..~unto. 
Após a primeira .fô.l.ha vem a quarta. 
e a ~egunda acha-se em último lu
gar. Nestas condições, entregarei, no
vamente, os originais à. Taquigrafia, 
pedindo a V. Ex.a, Sr. Presidente. 
mandasse reproduzi-los. 

O SR. PRESIDENTE- O Sr. Be
nicio Fontenele entia à Mesa a. se
guinte retificação, escrita, à ata: 
/ Em virtude de não ter podido hoje, 
chegar ao ,t-empo da leitura da ata. da. 
ss.a sessão: realizada em 17 de maio de 
1946, não me foi possível fazer . retüi
eação à mesiDa. Entretanto. certo da. 
benevolência de V. Ex.11 solicito as 
providências necessãtia.s no sentido de 
serem publicados no Diário da As
sembléia os recortes de imprensa que 
juntei à indicação n. 0 77 de 17 de ma.io 
de 1946. 

Sala das sessões, 20 de :na!o de 
1946. - Manuel Benicio Fontenelle. 

O SR.. PRESIDENTE ~ Não ha
vendo mais quem queira fazer reti
ficações sôbre a. ata, encerro a. sua. 
discussão e vou submetê-la. a votos. 
(Pausa.) 

Está. aprovada. 

Passa-se à leitura do expediente. 
O SR. CARLOS MARIGHELA (2.o 

Suplente servindo como 1.0 seereté-
7io) - Procede à leitura do seguin
te 

EXPEDIENTE: 

Telegramas: 

Do Presidente da Associação Bra.
sUefra Amigos do Povo Espanhol, sO
bre medidas de ordem politica. 
Inteira®. 

Da Diretoria do Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Sul, 
com sugestões à futura Carta Magna. 
- A Comissão da Constituição. · 

Ofícios: 
Do Secretariado do Movimento Uni

ficador dos Trabalhadores, sôbre pri
sões de jornalistas, em função pro-. 
fl..."Sional, e a do Presidente do Sindi
to dos Bancários. - Inteircu!a. 

Do Sr. Ministro da. Fazenda.. trans-. 
mitindo in!ormações solicitadas pelos 

Srs. Representantes Café . Filho e 
Aluisio Alves. - Aos requerentes. 

Abaixo-assin-ados: 
De moradores de Reci!e, Estado de 

Pernambuco, sôbre manifestações po
líticas. - Inteirada.. 

ltEQ"JERIMEN'!O N. 0 148, DE 1946 

Solicita informações aa Minis
tério da Viação e Obras Públicas 
sóbre se estão paralizadas a.s obras 
de prolongamento da estrada de 
terro de Palmeira dos tndios a 
Põrto Real de CoLégio, no Esta.d.O 
d-e Alagoas e se o Govêrno iá ad
quiriu os trilhos necessários à re
f erl.da, estrada. 

Requeremos que a Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte solicite ao 

· Govêmo Federal, por intel'Illéd.io do 
Ministério da. Viação, as seguintes in .. 
formações: 

a) se estão realmente paralizadas a.s . 
obras de prolongamento da estrada de 
ferro de Palmeira dos tndios a Pôrto 
Real de Colégio, no Estado de Alagoas; 

b) se o Govêrno já adquiriu os tri
lhos necessários à referida estrada. 

Justificação 

o prolongamento da. estrada de ferro 
de Palmeira dos !ndios a. Colégio, além 
de in<iiscutivel interesse econômico 
para· uma. região das mais produtivas 
do Estado de Alagoas, se inclUi no 
próprio pla.no ou sistema ferroviário • 
nacional. A sua construção transcen
de, por isso, do simples 1nterêsse reglo
n.al, porque i!lstitui mais um vinculo 
de unidade nacion-al pela maior apro
Xima.çio entre o norte e o sul do país. 

Ademais. de nenhum modo se jus
tificaria. a paralização dos trabalhos 
de sua constr.1ção qua:n~o já. se en
contram concluídos cêrca de cem qui
lômetros de leito, inclusive estações, 
armazens, obras de arte. etc. 

Releva por último acentuar que a. 
suspensão das obras da. mencionada. 
estrada., no momento em que o paíS 
se debate na sua maior crise econô
mica.. com o alanna.nte decrésci:no da. 
produção agrtcola.. agravada com a de
ficiência geral dos transportes, impor
taria. em maior .desestimulo às fôrças 
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do trabalho e da produção. em uma 
àas zonas mais progressistas daquele 
Estado nordestino. 

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, no Rio de Janeiro, 
20 de Maio de 1946. - Freitas Ca
"alcantf. - .Rui. Palmeira. - Mário 
Gomes. 

REQ'!1ERIMENTO N.0 149, DE 1945 

Solicita ao Poder Executivo in
formações sõbre o monopólio da. 
compra, venda e distTibu.içdo da 
safra de cereais concedido às ín
ãútrias .R. F. Mata.razzo .. com sede 
em São Paulo. 

Requeiro qUe a Mesa da Assembléia 
solicite ao Poder Executivo as informa
ções seguintes: 

I - Concedeu o Govêrno Federal 
o monopólio da oompra, venda. e dis
tribuição de cereais, em · todo o terri
tório ru.eional, às Indústrias R. F. 
Mata.ra.zzo, com sede em Soo Paulo, 
como execução do plano de emergên
cia, anunciado pelas a utorídades ·para 
combater a car~tia de vida? 
li - A !mportação e a exporta.: 

• çã.o de cereais !azem parte do mono .. 
pólio que teria sido concedido às In-
dústrias Matarazzo ? -
~UI..;.... Que estudos preliminares foram 

realizados para a concessã.A:> do mono
pólio ? Que entidades da classe ru:ra.l 
foram ouvidas a. respeito e quais os 
nomes de seus re_;:,resentantes ? 

IV - Porque a. Carteira Agr.foo!a e 
Industrial do Banco do Brasil e os 
M1nistérlos da Agricultura e da Viação 
DAo executam o plano que, a.gors., é 
confiado a uma emprêsa particular ? 

Sala das Sessões, em 20 d.e maio de · 
1946. - Café Filh". 

REQUERDtENl'O N.0 150, llE 1946 

Solicita do Ministro da Viação e 
Obras Públicas, informações quan
to às razões deteMninantes ela. pa
ralização dos trabalhos (!e cons
trução da ponte de e?.nbarque dD 
p6rto de Maragogfpe. 

Requeremos que o Exm.0 Sr. Ministro 
da Viação e Obra.s Pllbllcas 1D1orme 
as :szões cretermJnantes da .Para.liza-

çáo, hâ. cêrcs. de um ano, dos traba
lhos da const1".1çã.o da ponte de em.
ba!"que e desembarque do pOrto de 
Mara gogipe, no Estado da Balliar. 

Justificação 

A tradicional cidade de Ma.ragog1-
pe, s!tuada no recôncavo baiano, ê um 
dos grandes centros 1ndusL.-1a.is do 
Norte~ 

· N-ela se encontram duas importantes 
.fábricas, onde trabalham milhares a.e 
operários, além de .oU:trãs -pequenas 
oficinas, confecciona.doras de afama
dos charutos. 

Para a sa.ida de seus produtos c 
para comUDiéações com a capital c 
outros pontos do Estado dispõe Ma.:a.· 
gogipe de um pôrto, pois, a proje~da 
e estudada via férrea !icou para. a.s 
calendaSgrêgas;--- - ·- . - ___ _ 

Ssse pôrto, assâ.s movimentado, ~a 
servido, desde 1888, por uma ponte de 
maclt;:ra, que, desafiando a ação do 
tempo, emendada . e remendada, vinha 
atendendo, mal ou bem, à.s necessida
des da população local em. suas v~P.
gens, principalmente para. a Cidade 
do Salvador. 

O Govêrno Federal, acolhendo ro
gos e apêlos do povo marg.gogipano, 
mandou, afinal, construir uma.. outra 
po~te, de concreto armado, em subst1-· 
tuição à vetusta ponte de madeira. 

E, após as coiÜleclc!as e morosas 
marchas burocráticas, que tantos en
traves causam ao progresso do Pais, 
foi illlciada. a construção do almejado 
melhoramento. 

Mas, qus.nda- a população do Muni
cfp!o baiano se ~jublla.va., justa.m-!nte 
satisfeita., com a execução do empreeZl
dimimto, único melhoramento qu~ lhe 
proporcl.on8.1'1& o Govêrno da. União -
. dêsd.e os tempos coloniais -. apesar 
das coletor1Ji.s federais arrec9.daro...m 
em ~gogipe milllões de cruzel:os, 
_anualmente, eis que, 1Zlexpllcavelmen-
te, os trabalhos foram suspensos e 
suspensos permanecem há ctrca de 
um ano r 

Continua, pois, o povo que paga 1m" 
postos n& esperança. de que o p~oduto 
dêsses tributos reverta em uttl!dade3 
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a seu. beneficio, a se. servir da quase 
sexa.'gená.ria pont.e de .... madeira. - hoje 
apodJ:ecida . e largando os. pedaços -. 
com sUa: vida conendo perigo ! 

Não sendo compreensivel perdure ·. 
êsse' lri.Stiiná.vel. estado de cousas • . os 
requerentes, no desempenho de seus 
honrosos e elevados mandatos. apre
sentam 'êsse pedido de informações. 
apelando, ao mesma tempo, po.ra o 
ilustre titular da Pasta da Viação, no 
sent ido· ·de S. Ex.4 determ:nar sejam 
tomàdas as necessárias e md.ls?~nsá
veis proVÍdê.ndas no sentido da. con
clusão dessa ·ob:a de utilidade inàis-
cutivei. ·. · 

Em Assembléia Constituinv~ 20 ;J.e 
ma:io ·de 1946. ~ · Dantas Jú.mor. -
Otávio Mangabeira.. - Jura~y Ma.gcz
Zhâes • ....:.. Rui Santos. - João Mer'..tles. 
- Manuel Novais. - Aloisio. de Car
'Valho. - AZiomar Baleeito. - Nestcr 
Duarte. - Rafael Cincurá. - L~ís 
Viana Filho. · 

. · llEQm:Rill.mN'l:O N.0 lSl, DE 1946 . 

Solicita ao Poder Executivo in-
. · /(JI(IULç6e.S relativas à prisão do 

Sr: · Ant6nio Luciano Bacelar Cou
to, -iJresidente do Sín.dícato dos 
Empregados em Estabelecimentos 
Bancá.Tios. 

Reqwemos, por .intermédio da Me
sa.; sejam sollcl~as ao Poder .Exe- . 
cutivo (Ministério da. Justiça) as se-
guintes urgentes · ·inform~ções! · 

-1) - Quais· as razões determinantes 
da. prisão-do Sr. Antônio Luciano Ba
celar Couto, presidente <!o Sindicato 
dos Empregados em Estabelecimentos 
Ba.ncários .. · ·.: 

2) . - O:lde se· encontra recolhido 
o · mesmo e quais s.s condições de sua 
prisão •.. 

3) - Qual a. rels.ção ex.tstente ·entre · 
a referida p!isão e~ .criação da. Comis
são l'>anta.ria. constante do aeôrdo que 
pôs têrino à Ult1In11 greve dos ·banCá-
rios. . . .. 

·sál3. da.S séssõcs. em 20-5-46. 
Mattas · otimpio.' -:... ~à.mnron NoYuei
Ta.. _:, A.l01Jsio de Carvalho. - Pauto 
Sarasate. ·- · PlfniO LemOs. - .Rui 
Palmeirã: ~ .;....:. . Cà.ié Ftzh.O:. · .:.:_ _ Eucli-
des ' FlúuetreC!o •· .' ..:-: DOm.ingps Velasco. 
- ·A fm'PrfniiT • . · · · · · 

. .. :· : • • # •• • • ;: : ~. ••• • ' • .. :. _. : • • .i • . 

Jtt:Qm:RI:IItil:N'l' N.f> .154, DE 1946 · . 

· · Solicita inj(JT11l,(Lçóes ao· Govêrno 
sôbre a a:záentii:f.dl:tde ãe nota pu

. · blícada nos ioNu,_;s desta Ca'J]ital a·. 
respeito da recepção feita (UJ' Em

. bai:rador da Brasil, em Buencs 
·Aires. · 

Requeremos · que a Mesa soliCite ao 
Govêmo, por intermédio do Ministé
I1o das Relações Exteriores, infor~t:. à 
vista de esclarecimentos p:-estados pela 
representação diplomática do Brasil, 
ria República Argentina, se é <tutên
tica a seguinte nota, que os jornais 
desta capital acabam de divulgar. 
como · fornecida oelo serviço· de · tm-. 
prensa do coronei Juan Peron. prest- . 
dente é leito daquela Nação amiga: 

"O coronel Peron conVida a todos 
os "deseamjsados'' de Buenos Aire:S ·a 
a.companhá-lo à. estação de Belgnno 
no próximo sábado a fim de receber 
O· embaixador do Brasil, Sr Batista. 
Luzardo, paro. testemunhar-lhe ·as sim-· 
patia.s . de que goza. pelas inequ'iv~ 
provas de afeto da.da.s à Argentina. : 
em tódas as ocasiões e que vem: re
presentar . por sua· vez, junto a.· ·;nó.'3, : 
os «marmiteiros" do Brasil, camara.d&s· 
dos nossos ''descamisados". · 

. . 
sal.B.· das · Sessões, 17 ·de maio .de: 

1946. - Prado Kelly. - Flores cúz, 
cun.túi. · : ....... : Romiio Junior . _: Deodoro 
de Mendonça. :..:.. A.liomar Bateciro. ~, 
José Bonifácio·. - · Milton Ca.m-:>Os . . ~. 
Argemiro Fi gueiredo. - Edgard. . ATTU..:.· 
da.. - Vergniaud WanderZE:y. · -:-- Ar- . 
th.ur Bernardes. - Soares Filho. -
Monteiro de Castro . - .Tosé Leomi'I. 
·-:A imprimir. 

. . 
BEQtTERIMEN"l'O .N • • 155, l>E l94õ 

· Solicita .informações ao Poder 
Executivo sõbre as obrigações . e 

· direitos e:dsten'te.S entre o Brasil 
e · os Estados · Unidos. à · vista :'i.o 
tratado que 'criou a Comissão 
Brasileiro-AmeriCana ele Prod:uçllo 
tÚ Gêneros · A.Zim'ent!cio.s. . · 

Requeremos -que· sejam solicitadas 
ao Poder Executivo. pot: intermédio 
da. :Mesa .da . Assembléia.. as in!orma
ções · ába.ixo enunciadas~ , 

a) . · qua.is as · obrigáções· e direlt~: 
atrlbuidcis ao . BrasU e Estados Unidos 

. . .·. . . 
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pelo contrato firma.da entre os dais existem ataatmente em poder da Mi· 
pã.ises e:n .3 de setembro de 1942, n!Stério da Agricultura.? 

·eriando a. Comissão 13ras1le1r~Amer1• j) como fo1 feita. a. distribUição das 
cana de Produção de Gêneros Al1- 1 .800 e 1600 kms. quadrados cnltiva-
m..elltícios? dos nas anos de 1942-43 e 43-44 para 

b) coma forám distrlbuidas as res- plantio de milho, feijão, arroz, batata 
ponsa.billdades e obrigações dos Dire- e estacas de mandioca.? foram tota.l-
tores da Orga.xlização em espécie? mente aproveitadas as culturas ou sô-
.•• c) qua.ls as razões determtna.ntes mente em p~Tte isso. a.con.teceu? 
do regresso antecipado dos técnicos k) quais e onde estão locàllza.da.s as 

· americanos dos quais cinco eram al-
tamente es-Pecializados, permanecendo 37 fazendas organizadas para. produ-
apenas no Brasu e no exercido de çã.o de frutas e legumes pela . ~A? 
sua função o· Dr. Kenneth Ka.da.w? quantas árVores frutíferas-to~ plan-

d) quais a.s fazendas modernizadas tadas nesses campos? quantÕfõí ar~ -
e quais as instalações com as verbas pendido nessas instalações e em que 
da CBA, pertencentes e. o Min1.stêrlo da. consistiram? 
.Ag:ricultura.? em que consistiram essas l) quanto gastou ~ CBA na. c~· 
modernizações e instalações de novas da orgaDlzação das Hortas da. Vitória, 
fazendas? quais as importâncias dis- especl!icando os gastos com ca.rtões, 
pendidas com tais entpreeDàtmentos, distribuição de emblemas e folhetos? 
individualmente exempll!icadas? quais os resultados práticos advindos? 

e) os especialistas brasileil'os em quantas tõiie!A"das-de-le~es !oram 
trabalhos agrlcolas elevados ao mime- produzidas especlficad..a.tnente-por Es· ·· 
rode 000 eram tunc1onários do Minis- tado ou ll4unic1pio, se possível? em 

· tério da. Agricultura ou foram admi- quant;Q importou e. venda. dos produ-
tidos apenas J)ara. os trabalhos da. tos obtidos? · · 

· CBA? q~al o ~tério Obedecido J)arn. m) onde eStiO loca11.za~s as ~a
. à. aclmlssa.o. desse pess~? os etetl- .. zends.s avicolas e para criação de 

vos do Ministél1o da Agncultura. per· poreos? qú.a.nto. empregou a. OBA .em 
· ~~ pelas verbas da OBA, do Mi~ cada instalação? quantas aves e quan-

msténo da Agricultura ou acumula.- tos porcos foram adquiridos e quais os 
· va.m? . . -- . preços da. ·aquisição? quantos 1ncllvi-

f) qusJs os venclmen~ at11bu1dos duos foram · fornecidos · às orga.niza.-
aos citados. !unciollá.rios, nota.damen- ções mmta.res b:rasUeir:aS e . ·ameneanas 
te dos Diretores e funclonários consi- dura.n~ e no após ·guerra.? 
dera.dos técnicos dirigentes? . . . . . . · 

g) qua.ntas toneladas -de séméntes n) q~ a importAncla. dispendida. 
de alta. quallclade t.oràm cedidas pelos pela CBA com o tre!ns.mento de 3o- , 
Estados Unidos e que quant1dâd.e ens- vens para. cultivo da. te:-ra, bem a.ss1m 
tia acrescida da reprodução ao ter· no mn.neja.mento de máquinas a.gn-
m!nar as suas atividades a comissão colas em suas fs.zenda.s, como, por ou-
Brasile1ro-Amer1~ana de Produção de tro lado. com as bolsas de estudos 
Gêneros Albiient1c1os? . para o . envio r..os Estaci<ls Unidos de 

lt) quais as ferramentas agricolas 49 rapazes "selecionados pela. sua ca-
modernas adqu.1r1ciaS ~la. OBA e (tis.. p&Clàade"? . . 
tribufdas pe1os agricultores pelas cam- o> quà.nto !ol ~to '.no ensino de 
pos e pelas "fazendas cooperadoras". nutrlçA.o. no Bra.s1l ·e nos Estados 
suas .. que.nt!da4es como também inse- tnl'!dtiS? · 
ticldas. ga.solllia.. :e óleo fomecldos P> perm1twn .as cláusulas do con~ 
para êsses serviços? trato asstne!lo entre o BrâsU e os Es~ 

~~- quanto empregou a es& Jia aqUi.. ta!1oS .. l1nidos a Ulaçio dêsSês .cursos 
stÇ«o .c:te 1.205 UDidac1es de U:Ço pata esJ)_eclaJI7.ados ou~ tJ.nS.n~ es-
ammzenamento ~ sementeS de cérê8is pectncas com. óbl~vo pnmorQlal de 
em geral e de quem. forain 8.dqWrldas? deSê'llv~tve:z: a. Pto<iuçió_ de _gêD.éjos ali-
quantas !oram vendida.!. ·e •qâa.is ()S zn~t!clos pàrã. ·a ·abasteêf#ient.o al1-
preços da ·aqu1s1ç~o ·e venda e uwmtas· menta: das forças arme.d.ü? 

-· 
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q) foram a. orientação nos trabalhOs 
• PX:0Pr1amente· agrlcolas, distribuição 

d~ verbas, criação de cursos, aquisi
ção de znáquma.s e envio ao estrall- · 
geiro de brasileiros para. cursos de 
esi;)ec1allzaçã.o, ap!ova.dos pelo diretor 
americano? . .. 

r> houve por. parte do diretor bra
slleir() prestação de contas aos dois 
govêl'llOS ou não fol cumprida. es~ 
torma.llda.de e.<h:nfnfstrst1vs? 

.. s) quais os recursos com que !o! 
custeada a campanha até 31 de de
zembro de 1944 em moeda brasileira? 
2.1ouve saldo ou deficlt? 

Sala da.S Sessões, 20 de maio de 1946. 
- Plfnfo Lemo$. - Ma.t!as OZfmpio. 
-Aloysio de Caroalho. ~ Pau.lo $a.-
rasat~ - Rui Pal'J1Zeirt1... 

.. 
ceu a denollllll.açã.o de "extl'a.ordhiA
rls. ., • 

Tais lucros extraordinários deverla.m, 
e devem ser, os que supe:ra.m a. ta.xa. 
de remuneração do capital, as quotas 
de reserva., de depreciação, eté. São, 
pois, lucros abusivos, Uicitos, aos qua!s 
o Estado não deveria se associar à. 
custa da ~loTn.ção do consumidor. 

Mas ·a que lucros extraoràinãrios se 
refere o ilustre autor da. h:tdi~ção? 
Ao.s saldos que se encontram deposl- · 
ta.dos ou congela.dos pelo Govêmo? Aos 
lucros futuros? 

Si a indicação Se refere aos saldos 
congelados cllm(pre verificar sl êles 
jé não têm destinação outra, como 
a aquisiçã.o de maquinário, que bene- . 
ficlando a produção viria beneficiar 
os trabalhadores possibilitando-lhes· 

'. IN»ICAÇÃO N.0 34-A, DE ·1946 trabalho mais eficiente. e, :Pois_, re
muneração maior. 

Sugere ao Poã.er Executivo des-
tinar, na lei em elaboração sôbre Si a indicação 'se refere a ''lucros 
a aplicação dos lucros extraor4iná- extraordiná.rtos•• a. serem obtidos no 
rics, 20% para distriõu.ição aos futuro, estou certo de que repugnaria. 
operários e em:prega,d.Os das enti- à classe trabalhadora participa:r, sob 
dacl.es industr..ais e CO'meTciais, qualquer titulo, de tais lucros abu
proporcinalmente aos seus ordena- sivos, illcitos, percebidos à custa da 
dos ou. salários~ com pa.recer ãa exploração de tôda a. coletivicla.de con
Comissão ele Estudo das IncUcações sumldora. A pactuar. com êsse lucro, 
e decloração de ooto do Sr. Jor- os tra~lha.dores prefsrirlam, estou 

ge A11UI.do. certo, que os preÇos fossem rebaixa-' 
dos e que ninguem, nem o Estado, se 

Encontro-me entre os que não ad- lOCtA'J)letasse com a exploração alheia. 
mltem o reconhecimento da. existên-
cia, dentro d.os ditames da. :razão e da Os tra·balhadores querem a pa.rtfcl· 
morai; de "lucros extraordinários". pação nos lucros das emprêsas, ma.s o 

Ao Capital deve caber a. remUDera.. desejam porque hoje em dia, o can-
ção :azoável que incentive sua apli.. ceitO de eml>rêsa supera os de "pa-

trão .. , "e.mprD('Pa.do,. e "a:Viaml'ntas". cação com um sentido de Utilidade so- V/;? 

cial e nessa r~muneraçã.o deveiil es ... , tomados como coisas distintas que se · 
tar mcluida.s, sem dúvida, as eonve- unem pa.m obter resultados também 

distintos: - "lucro", "salárlos•• e mentes quotas de reserva., de depre .. 
••nrodutos". claçã.o, etc. , sempre que o eapita.l es- ~ 

tiver Investido na indústria, 110 co- ' Emprêsa, no moderno conceito, não 
méreio ou em qualquer st!Vida.de eco- é uma. mlstuia, uma. uniãc de f;êr .. 
·nômlcs. que se sujeite às oscilações dos mos diversos, mas uma combJ.na~ 
mercs.dos ÓU a riscos decorrentes do de fatores de produção, na Q.U:l.l O 

em.preendlmento. Mas s1 a.dmloo, allás elemento hum.ano - empregador ou 
nos têrmos do p:-ogra.ma. do Part1.do empreelldedor e operárlo ou empre-
Trab9Jhista Braslle!ro, a. existência. do ·gado- utmsa.m tnelos me:ter1ais para 
cçltal privado, não posso aceitar co- um !1m determinado que deve ser 
mo justa. uma. remuneração que foge sempre um obJetlvo social, deve ~ 
à ~bWdade a. tal ponto que mere- os lnterêsses da ~etlvidade. 
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Por isso, pelo . J)alpel que lhes cabe, 
é qúe os . trabalhadores déseja.m ps.r
ticlpa.r dos lucros da. emprêsa, ou m~ 
lhor, desejam que os lucros que ca
b_em à einprêSa sejam, numa . deter
.rninada. percentagem a. ser ajustada, 
partilhados entre êles e os emprega-
dores. .· 

Querem os trabalhadores uma par
~ipação normal nos lucros honestas 
na5 lucros razoáveis, nos lucros que 
não resultem de preço acima . do· jus
to. 

Como representante de um partido 
que incluiu no seu programa o prin
cipio da participação dos trabalhado
res nos lucros das emprêsas, e que de
fenderá a inclusão desse principio na 
própria Constituição, não poderia con
cordar. - entretanto, ·com a sugerida 
participação, fosse qual fosse a por- · 
Cf:;nta.gem, fosse mesmo até a entre-. 
ga total desse lucro · extraordiriá.rto 
aos empregados. 

c proletariado brasileiro . sempre pe- · 
diu reconhecimento de seus direitos e 
não mais do· que de seus direitos. 

Não poderia se encontrar entre es
ses a sociedade com o abuso. 

.Opino, por isso. · contrariamente à 
indicação, que teria meu apoio entu
slâ.Stico, assim como de tõda. a ~ancada 
trabalhista, si ao invés de propor a 
divisão do lucro abusivo, !)~~itea:sse sua . 
extinção e a punição dàqueles que o 
aufer_ssem. 

con.cluindo: 
Publica.da, entretanto, que !oi, a lei 

~~!'e lucros extraorcllná.rios, julgo 
prejudlcad.a a indicação. 

S. c., lO de abril de !9·46~ 
Alfredo Sá, Presidente - pela con

clusão. 
Segadas Viana, RPlator. . . 
Joaqu:m Sampaio Vidal - pela con-

clusão. -
:Daniel de Ca..-va11z.o - pela conclu

são. 
Gabriel Passos ~ ·pela. conclusão. 

· :lorge Amado - . pela conclusão nos 
têrmos· da . declará.çã.o dE VOtO. . 

. DEi::J..Á.RAÇÃO . DE VOTO. Do. DEPUTADO .JORGE 
AMADO. SÕBRE .À INniCAÇÃÓ N.0. 34. 
Ao ·· concordar ·~om · a coru::lusão do· 

relator no sentido de julgar prejUd1• 
cada a. indicação do deputado ~n:
do Fontes (que sugere ao Pvder. Exe
cutivo destinar, na. .tei então em :ela.~ 
·boraçã.o, sobre a apllcação dos lucros 
extraõrdinários, 20% pará distribuição 
aos operá.rios e empregados das ez:tti-· 
·dades industriais e comerdaisp.pJ.:opor- . 
cion:2:lmente aos seus ordenados e sa.
lá.rios) já que a lei referida . !oi pro
mulga.da. há dias, discordo, no entan
to, do parecer em tudo que nêle se 
refere à pa.rticlpaçãc oos trabalha
dores nos lucros das emp.rêsas ~ 

O relator, ilustre lider da banca.da 
do Partido Trabalhista .Brasileiro; de
clara-se contra a indicação porque en
contra-se "entre os que não admi• 
tem o reconhecimento dà. existênciap . 
dentro dos ditames da. razão e d:a mo
ral, dos lucros .!Xtraordiná.rios", . e · 
não há como· dis<:utir a ·imoralidade 
e o abuso de tais .lucros . . Com o que 
nã.o concor<ia no parecer é com tôda 
a parte quê se refere ã. participação 
dos trabalhadores nos lucros não- ex
traordinários. o proletariad.o brasi
leiro, cuja. consciência política aumen
ta a cada dia que ·passa, já compre
endeu que essa. tão falada partici:pa
ção nos lucros nada mais ·é. em. últi
ma instância, que a . melhor maneira 
encontrada pelos patrões para impe
dir ·a justa manis!estaç:W das suas 
reivindicações; C ·.>zr. essa ilusória par
ticipação n.os lucros pretendem os pa
trões manter. seus operários no baixo 
standa.rd de vida • em -que se encon.;. . 
tram, com saláilos miseráveis. Como·· 
a pritica vem provando, em em.prêsas . 
onde já se. instituiu ess3. de.magógica. 
participação nos lucros, C31be a cada. . 
operário rio fim do ano uma quantia · 
rtdfcula, quantia que dividida pelos · 
doze meses do ano está sempre muito 
longe· daquilo · q"llé, com ·a ·aumento 
justo ·de salá.ries, conquistado a;~ · 
vés os processos democráticos· do dls
stdio coletivo e . 'ia greve. teria . êsse . 
mesmo · operáno. Sou . pelo aumento 
de salários proporcional ao do custo. 
di! vida, e é através ·ês..c:e sempre cres- · 
cente aumento · de salário · que deve
mos ·encarar ~ melhoria. das . condi- . · 
ções de . ~ do proletariado . bras!- -
leiro. :P2,rece-mc que a obrigação ini- .· . 
cial dos · representantes do . ;>Ovo, que . 
o . .$ão .. também. do proletari&do, é . ba- ·.~ . ~. . '. 
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ter-se pelo reoonheclmento dos dire:!.
tos democrá.tieos dos trabl:l.lhadores, 
o.quêles que lhes possibilitam uma lu
ta ativa pelas s~ reivindicações. E 
o primeiro e o maior desses cll:reitos 
é o de greve. tão violentamente nega
do pelo Decret<J com que .. govêrno 
disSE regulariza-lo. o proletariado 
brasileiro não se enoontra no momen
iio, no Brasil, em luU.. pela posse dos 
meios d.e produção já que nã.o se di
rige, na etapa atual de nossa vida 
potitica e econõmica, a uma demo
cracia socialista e, sim, a uma demo
cracia capitalista . Na democracia ca
pitalista <. que L>lteressa ao proleta
riado, antss da participaçã.o nos lu
cros àa. emprêsa, ~ o direito de defen
der suas reh1ndicações e st bate!' por 
salári-os ·que 111~ possibillt~m uma vi
da decente,. q~r.e lhe possibilitem lutar 
contra a exploração do seu trabalho 

Sela da Co:rr.J.sst::o, 25 de abrll de 
H)46. -Jorge A:mado. 

!NDICAÇÁO N .0 24:, . DE 194€, A. QUE SE RE• 

FERE O P 1\.REC:::R · 

F..equell'o que .:1. Assembléia Cons
tituinte sugL"'"a ao Poeer ·E~e-cutivo que, 
na lei atualmente em ebbo:s.ç:Io sô
bre a aplicação dcs lucros e::t:-3-or
ctinârio.s, !.aça . des~inar 20% dcs mes
mos lu-cros para :üstri bu.iç5.c aos ope
rários e emure'l'ad<r.: das entlds-.à-es in
dustriais e • comerciais, na proporção 
dos ordenados ou salários auh~rkios 
POl ca.cl.a um.". 

Sela das Sessões. 29 de março de 
1946. - Amando Fontes. 

O SR. PRESIDENTE - Esté finda 
a leitura. do expediente. 
· Tem a palsvra o Senhor Gofredo 
Teles. 

O SR. GOFREDO TELES - Se
nhor Presidente, Srs; COnstitUintes. 
somente P-Or 2 m!nutos, ocuparei a 
a.rençfu) da. Asselllbléia. 

Tenho a honra. de submeter à con
sideração desta Casa, o resultado de 
minhas pesquisas, rel2t1vas aos 1!n
postos brasileiros, tanto da. União, co
mo dos Estados e dos Mun.1c1p1os. SO
bre,nosso sistema. tributário~ muito se 
tem falado. ere:o. entretanto, . que, 
até hoje, mais impressionaram .no:3 .. 
so.s or&dores e Cc.nst1tulntes os · pro-

blem.as de ordem geral, te6r1cos e 
doutriná.rios, relativos à mesma. ques
tã.o. 

Eu quis, Srs. Representantes, co~ 
jugar a lição da doutrina com os en
sinamentos da experiência. E aqu1 
trago meu modesto trabalho, c:uja. 
primeira parte é essencialmente dou
trinária e a segunda em.Inentemel:!.te 
prática. 

Minha intenção, ao apresentar es
tas · notas à. Assembléia, é colaborar 
no fornecimento aos Srs. Represen
tantes, dos elementos, dos n\imeros, 
das estatísticas - digamos, da maté
ria prima - para que possamos :ta
zer, agora, uma discrlminação de 

. rendas, em conformidade com a rea
lids.de nac:onal. 

A fim de não cançar os Srs. Cons
tituintes, não lerei, desta. tribuna, o 
mencionado trabalho. Lim1tar-me..e1 
a encaminhá-lo à Mesa, solicitando 
5ua publicação no Diário da Assem-

• bléia. (Muito bem~· muito bem.> 

O S~. PRESIDENTE ~ Tem a pa.-
la.vr9. o Senhor Ernâni Sátiro. ~ 

O SR. ERNANI SATIRO - Sr. 
Presidente, Srs. Constituintes : . -
O assento que me traz à tribuna., hoje, 
é daqueles que melhor ficariam reser
vados para quando o projeto de Cons
tituic;ão tivesse, nêste reeinto, smplo 
d~bate: mas sempre entendi que as 
cmestões relevantes, que exigem ama
durecimento, as grandes questões ju
ri-::~~as a respeito das quais nos temos 
de pronunciar, exigem, desde logo, an
tes mesmo de oferecermos emendas a 
respeito do projeto, tõda discussão, to
do esclarecimento, enfim, tOda con
tribuição da parte dos Srs. Represen
tantes. 

Trata-se, Sr. Presidente, de um dos 
tl.spectos maiS importantes do Capi
tulo da ordem econômica, e· que se · 
relaciona com a poUtica do sub-solo, 
isto é, as minas e jazidas existentes 
no Brasil, matéria. que tem sido tra
tada em várias Constituições e disci
pllnada, como é natural, por leis . or
diriár1as. 

Pela. Constituição de 1891, "o direito 
de propriedade mantém-se, em tOda. 
a. plenitude, salva a dess.propda.çã.o por 
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· necessidade ou utuida.de· pública., me
~nte !ndeniza.çã.o prévia". 

· "As m.tnas perten<:em aos pro~ r! e· 
~os do solo, ~Ivo as limitações es
tabelecidas por 'lei; a bem da. e~lora.
.Ção dêstes :amos de ind1lst:r1a". (Art. 
'l2. ; n.0 17). . . 

Pela reZ c.rma. de 1926. s.penas se 
substituíram expressões que não ai-

. teraram o:s princip!os estabelecidos. 
Deu-se, porém, em 1934, aquilo a que 
Q Deputado Prado Kelly, com brilho e 
penetraç~o chamou de ;evoluçdo bra7t
ca, . porquê, pràtica.Jlle.nte, se · deslor.a
ram do donúnio dos particulares, da
quêles que eram superficiârlos daS !ai
:z:as de tena.. onde. estavam colocadas 
as jazidas, para o dominio da Uni~o. 
tôdas as riquezas adormecidas debaixo 
da . terra.. 

Até ai, Sr. Presidente, nada de 
m.ais, e todos estamos de acôrdo, por
que não se compreende, em nossa épo
ca., o. uso anti-socla.l da propriedade; 
não se compreende que o !nte:-êsse 
privado se sobreponha. aos elevados in
terêsseS da. nação; sõmente a União 
pode ter' atribuições, pode ter direitos 
sObre ·o sub-solo de qualquer região. 
MS.s, · acontece que essas Constituições 
a. partir d~ 1934, que tiraram do pa.-

. trlmõnio privado pa.;ra o da na.ção as 
riquezas do sub-solo, manda:-am ga-· 
rantir aos :proprietários, assim ex
ptopria.dos daqUilo que lhes pertencia, 
preferência na exploração ou partici
pação nos lucros • . As l-eis ordlná.ria.s, 
que têm regulado a matéria, até hoje 
apenas burlaram os dispositivos cons
titucionais~ com graves I'rejuízos para 
e.quel.a.s pessoas despojadas de seu pa.-
~Omo. · 

Dizia. .ainda. a Con.Stituiçã.o de 1934, 
.em seu artigo 119~ § 1.0 : 

"As autorizações ou .concessões 
serão conferidas exclusivamente a 
bra.sllelros ou a. emprêsas orga.ni
za.das no Brasil, ressa.lva.da ao pro
prietário p.-eferência na explom
çio ou copa.rticipaçã.o nos lucros". 

Na. Constituição de ·1937. se repro
dUzem essas expressões, cem llge1ras 
modificações. que não ~cançam o ca-
so em debate. . 

Não obstante. Sr. Presidente, o Có
digo de Wt~a.s de ltKO vec dAndo o 
-dme1to de requerer pesquisa a. qual-

quer pessoa Cllle entenda de invaciir 
à p.roprieda.d.e pr1 vad,s., 5elll . respei t;ar 
essa preferência, essa particil)a.ção nas 
lucr-os. sem a qual Ilão se a. tinge:n as 
altas finali~des previstas em lei. E 
isso, Sr. Preslcle.nte, porquê o conceito 

, à e exploraçã() · prõpli.a.lnente dito 
co:neça colll a. lans,, e a pescnnsa.
fugiu, por assittl dizer, à. exigência. dos 
dispositivos co:ttstitucionsis. Não . .se 
tem dado preferência ao proprietário 
do solo, descle a pesquisa. 

Se quise~os. portanto, ~ue, de !u
turo, a lei or<UJJ.á.J:".a reslleite e aca
te ~ princíPio :Previsto ll8. constituição, 
isto é, de que o pro:prietário, o super
:ficlá:io.. tenha. -preíel:'ência ou pa.~ic1-
pa.ção nos lucros, é illdisi>ensável que, 
desde a pesqUis3-, fase Prellm.!nar ele 
tôda e qualquer eXploração de uma, 
jazida, com~ein a. xnallifests.r-se as 
pre!e_~ênc!S.s . . 

S1'. Pre51dent;e; .. quew. se. deu_ ao ~
me do que telll sido a explora.çso ··das-· 
minas no Brasil, sal>e Perfeitamente 
do conruto. d~ gra-ves da.t1os mate
riais e moraiS :esults.ntes 1o r~t\l de 
ter sido o suPer!iciário desPojado da
quilo que lhe ~rtencia., sem que a lei 
o.rdinárla resPeitasse os direitos e as 
preferências PreVistas pela constitUi
ção .Federal. 

Agora. OlesiXlo, no projeto ds. grande 
Comissão, essa parte :1cou assim re
digida: 

"As Ininas. e dem.a.is riquezas do· 
sub~solo, bem como as quedas 
dâgua., CollStituelll. proprie.cts.de 
distinta do solo, pa.ra o efeito de 
exploração ou aproveitamento in
dustrial. (art. 9.0 ) o aproveita.~ 
mento .i:odl.lStrlal àaS IJlinas e das 
)azidas %Xlinera.is betn como das 
á.guas e de el'\ergia hidrt'Uliea., 
ainda. que de prop:riede.de privs4a, 
4ependç <le a:u.tori.Z~ ou cOn
cessão te<iere.l, na !orai& da lei". 
CArt. lO~) • 

Diz, $da, o art. lO, § l.o, daquele 
projeto: 

MAs a.utorlzaçóes ou concess5es 
serão eotlferidas ~lUSivamente a braSUeit'~ ou a elnpl'êsaS orsa
n1zadS.S no Brasil. l'eSSalvada ao 
prop:rietãrto Preterêncla na explo
ração o\1 copartidpaçáo nos lu!"" 
cro:s. ,, . 
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O · que se verifica, Sr. Pre.sJdente, 
é que o projeto da grande Comissão 
insiste na. Inesma omissão; e, em
bora sem discurar do interêsse do 
propriet:irio ainda deiXa margem a. 
que qualquer aventureiro, como se 
tem dado, constantemente~ no Brasil, 
que queira invadir a. propriedade 
a.lbeia, a p.!'ere,..-to de pesquisar Ja
zidas, que quase sempre não são pes
quis~t!as, possa fazê-lo imp'l.Ulemente. 
A· Constituição, assim redigida., con
tinuará pei'Illi·tindo os mesmos abu
sos, ós mesmN danos e até os mes
mos crimes. 

O Sr. José Jõjili - V. Ex.6 quer 
recua. r .50 anos. 

O SR. EP..NA ... ~ SATIRO - V. 
Ex.n é que quer avançar demais. Devo 
deixar bem claro - não l)()nho em 
dúvida a prevalência do interêsse da. 
União. Mas, no conflito de dois inte
rêsses privado, quais sejam o .do su
per!iciár!o e o do pesquisado.:- partt
cular, deve prevalecer o do p.roprietá
tio, porque, afinal, é a própria Cons
tituição que manda que seus direitos 
sejam· respeitados, coisa. nunca ob
servada pélo Código de Mihas. O 
que sustento é que, se o proprleté.rlo 
não usar do direito de preferência, se 
o p:::"opríetá.rio não entender de ·pes
quisa!" a JB.Zlda, se faça __ . essa conces
são a quem possuir idoneidade para. 
promovê-la e se estabeleça no C6d!-

, ~; a forma de premiar o v~dace!ro 
descobridor <ia jazida. · 

O que prevalecia, anteriormente, era. 
o direito exclusivo do superficlru-io 
sôbre a· jazida . e não o direito de 
preferência à. pesquisa. MJnha. tese é 
no sentido c:Ie que se mantenham os 
têrlrlos constltuclonais, como o projeto 
da. . grande Comissão estabelece, mas 
que essa preferência. se manifeste des
de a pesquisa, para. se el'!tar, como 
!oi sustentad.o pelo eminente Sr. Atruo 
Vivaqua, qu~. depois de lo~ explo
ração, de mn grande esfôrÇo, se ve
nha prejudicar o trabalho do pesqu1:
sador. 

O Sr. Oscar Carneiro - O ponto de 
vista de V. Ex.• está per!~tcmente 
dentro do <Ureito; da tradição brast
leira. Clamorosas espoUs.ções têm sido 
fcitD.s. bsse&.das exclusivamente no dis
.PQSlt1vo atual do Códlgo de Wnss. 

A ~a.miba. - ter.ra de V. Ex." - e 
Pernambuco têm sido teatro, constan
temente, dessas lamentáveis explora
ções. ·· 

O SR. ERNANI SATIRO - Agra
deço a contribuição de V. Ex." 

Há poucos dias,· no seio da grande 
Comissão, o Uustre Representante Se
nhor Agamemnon Magalhães enume
rava as vêzes que foi chamado, quan
do Interventor, para evitar êsses a;bu
sos, esses conflitos e crimes de aven
tureiros sôbre a propriedade privada.. 

Um Sr. Representante - Sou tes
temllnha. da C"-"Ploração dos garimpos 
de diamantes em tenas devolutas de 
Mato Grosso. O Estado, izúellzmen
·te, nâo presta a assü;tência que deve 
ao· garimpeiro, porque não tem o di
reito de cobrar um só tostão sôbre os 
diamantes extraídos. E note-se, Mato 
Gros:so concorre com mais de 50% n.a. 
exportação de diamantes do BrasU in
teiro. 

O SR. ERN.ANI SATIRO- Acon
tece, ainda Sr. Presidente, - e esta é 
a mais grave declaração "que tenho a. 
!azer nesta. Assembléia~ e, por conse
guinte, perante a Naçáo Brasileira -
que o que se tem dado com essas au
torizações de pesquisas concedidas a 
qualquer indivíduo que tra.Z ~testado 
graciooo de- um iia.nco, é que esses 
mesmos indivíduos não fazem uma 
pesqUisa científica., mas sim a de
lap1rlaçáo do sub-solo nacional. 

Os trabalhos de pesquisa satisfazem 
quase sempre, s,penas uma formalidade 
uma. contribuiÇão de natureza oficial~ 
para que se continue estragando, con
tra.rtando o curso natural do !Uáo, pa· .. 
~ que, afinal, antes d.a fase da. lavra 
e, . atinai, da época da nacionalização 
das m1na.s, pa..""S. que marchamos, êsses 
aventureiros a.rra.nqu~m., sob o pretex
to de pasqtúsa.s tôda. a nossa. rlquesa. 
conttda. no sub-solo. 

Esta tem sido a grande verdade. 
Dizer que tem havido pesquisas, pros

;pecÇóes, la. vras regu18.res no Brasil é 
desconhecer, absolutamente, in 'l.oco & 
real1clade das minas, as qusJis têm sf.· 
de estragadas · desgraçs.dam.ente, con .. 
trs.riando OS elevados mterêsses dO 
BrasU. 
· o Sr. Joú JofiTJ - V.· EL• a.pre

Mmte OtJ .nlb.De.ros, 
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O SR~ ER.N'ANI ·SATIRO :..... ·A elo-
11ltênd.a dos números ~stã-lá.~ Vi quem 
·qUiser a uma dessas jazidas em explo
n.~o e vela se exiSte prospeção C1en-

. t!ca se existe .reoonheclmento geo
lógico. ·exames de. laboratório, os es
tudos. geofísicos e· ensaios de bene
·r1c18.mento. O que observaremos é 
·u:rna la.vra ..... rucllmentar, uma !aiscaçã.o 
·Irregular. uma. garimpagem. contrà.tia
·mente o que determJn~ os decretos 
-que- conce-dem licença para. pesquisar, 
·que ·devem ser c1entlf1ca.mente feitas, 
a. fim de se conhecer a capacidade e 
qualidade das jazidas. 

·O Sr. José Jotili- v. Ex. .. quer· ex-
. tinguir os . pioneiros. · 

O SR. ERNANI SATIRO - .Não se 
.. fala em pioneiros nos Estados da Pa.
miba. e Rio Grande do Norte, onde a.s 
·jazidas são por demads conhecidas·. Jã 
passou a época das bandeiras. o que 
há., re2.1mente, são aventureiros· · de 
obras feitas, que já. encontra.xn a.s ja
zidas descobertas e passam a. explorá.-. 
las na proprl~dade privada., e aSsim. a 
explorar a Nação. . 

O ·Sr. João Agripino . - Mul·ta.s vê
-us o pro-prietário · deseobre ·a mina.. 
Quando está pesquisando·, vem · um 

· 81Ventureiro, que de longe teve conhe-
.. cimento da. descoberta, levanta a plan

ta· ·e promove o registro, porque o pro
·l'rletá.rio ~ão dispõe de relações n3 Ca
·pital Federal· ou ignora os · Illeios de 
fazê-lo. , · 

O SR. ERNANI SATIRO .._ V. Ex." 
~ tOda ~ razão. · · 
· Minha tese se desdobra em dOis pon
tos essenc1.a.ts. · 
· · O· Sr. Galeno · Para.nhoS' - · · Em 
Goiás, . o ~egistro de mmas para · pes
quisas, quando !eito pelos . p:-oprie
.tárlos, conforme a tese de V .. Ex. • tem 
~a.do resultado negativo. · E' que os 
proprietários, na m.aioria. dos casos, 
p!eiteaiil a.S concessões · eom o intuito 
õe monopolizar a. exploração das ml_. 
na.s . de cristal de . rocha., evitando .· a. 
penetração de -gArlnlpeiros, . que,· de 
fato, as procuram para .trabalhar. Não 
é .: justo. pois, que ·se dê ao proprl ~tã
rlo a. prol)l1eda.de nestes . registros. e. 
slm, a quem. se dlSPuzér, efetivamen
te · a explorar . tais mma.s seja ou n§.o 
pr-oprletá.r1o. Contra o J""egistrante . de-

· sldleso,· existe sempre o remédio da 
ca.d.ucldade. · Dai por cUa.nte qualquer 
um pode requerer a. jazida~ 
· O SR. ERNANI SATIRO - ColO\.~ • 

pois, a questão, claramente nos se
guintes têrmos: ' marchamos para ·a 
!s.se da nactooaUzação das m1nas, ·o 
que· já. está ·preVisto no projeto·. c1á 
Grande Comissão .• 
· o que pretendo é que, .enquanto u. 
Nação não resolver, por. si mesma, e%• 
plora.r . as jazidas, enciua.nto o Govêr- · 
no da União não entender necessa.-:io 
exe:rcer, êle pxóprio, êsse direito, seJa 
dada preferência. . ao proprietário do 
solo. E, somente quando êste não qui
ser, ou não .puder fazer a pesquiza., 6 
que deve ser concedida a áiea ao pri
meiro i)l"etendente, desde · que hs.Js 
satisfeito tôda.s as exigências ests.bele
.cldas na lei. 
. . O Sr. Galena Pa.ra.nhos - Mas hâ 
proprietários que apenas reque-rem a 
pesqui:l..a, para. e'Vita;r que outrem o 
faça. Mas nunca iniçi~ os trabalhos., 

O SR. ERN:ANI SATIRO - Se UlJl 
J)rôprietárlO-:registi-a. .detenn1nada ~ea 
com ·o intuito, apenas;· de ·que ·o -v.er
dadeiro · pesquisador nela. mesma. Dão 
trabalhe, o seu direito poderá ser de
Clarado caduco Por um novo. decreto, 
visto como êle dispõe do prazo de .seis 
.meses para dar infeto às pesquizas. E 
ain<la: se, & pretexto de procede'r a 
pesqtiiza.S, que não deseja fazer êle 
iniciar os . trabalhos, apenas para. ilu
dir o poder públlco, dentro do orazo 
de do~ anos, como é previsto na. 1~~ 
gisla.ção em vigor, prazo · que poderá 
ser prorrogado, conforme a.s cir<:~
ta.nclas, .poderá. ser declarada. revoga.
<ia a ·concessão e qualquer outro pes ... 
quizador .pod-erá requerer e obter a 
concessão sôbre a. mesma. área. · 

O que desejo é que, desde que a 
Na.ç§.o não .entenda. explorar determl .. 
nada minã., seja. .ela. entregue, de pre
ferência.; ao · super!iclá.rio, : ~ue Jã · fot 
despojado do direito que lhe asstst'~ 
sôbl'e.: o . rub-soto, e :nã.o prevale~a o 
1nterêsse de· ·um·. teroeiro, na. ma1or 
parte das Vêzes aventureiro, e no pior 

· sentido que imagjnar se possa. 
. o Sr.- Osca~ Ca.rnefn> - ~~ pr~t~.;. 
rênd.a. que V. :~• defende estA per .. 
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.feitamente. r~da n~ que conceme 
s.os terrenos de marinha, que são ;>ro

. prte<lade da. União; entretanto, os pro-
orletárlos ribeirinhos. fronte1r1ço.s 
dêsses terrencs, têm a preferência.. 

O SR. ERNANI SATIRO- .ess&. ~ 
uma co:ntli:buição valiosa de 'I. Ex. a.. 
O que, poi'ém, desejo d1zer é ,:zue. ·sem 
deixar de criar, a. propriedade pnvada, 
l1mites e restrições in:lpostas pelo ln
terêsse social, não podemos 1r ao ex
tremo de despojar completamente o 
proprietário dos últimos l'esquicios de 
direito que lhe assistem. uo suo-!5olo 

Quanto à segunda. parte, a pesquisa 
irregular que vem sendo feits. no sub
,salo, é indispe.:::tsável que se reformem 
os tênnos em que está. redigido o co
digo de Minas, porqae,. como assinalei~ 
o que tem haVido é lavra clandest1-
2?A· desordenada, e não pesquisa cien
tifiea, no inta"êsse da Nação. 

O Sr. José Jojilt - E' um ponto 
de Vista reacionário. , 

O SR. ERNANI SATIRO .:...:_ Se
nhor Presidente, terei oportunidade 
de eoncretizar ~m emendas os pontes 
de vista. que acabo de sustentar e es
tou certo de que jamais se encon
trarão, na minha atitude, propósitos 
reacionários, pois, é lliister que dis
cutamos tôd.as as questões, elevada e 
desapaixonadamente; · e, sei po.rventu
ra, qualquer dos Srs. Representa!l.teJ 
correr o perigo de ser chamado de 
reacionário., · sob pena de deixar de 
cumprir o seu dever, que assim o cha
JDem, ma.s i'lqu~ a coragem moral da.s 
atitudes asswrüdas. <Muito bem. 
Palmas.) 

O SR. PRES!DENTE - Tem. a. pa
lavra o Sr. Getulio Moura. 

C SR. GETúLIO :MOURA (•) -
Sr. Presidente, Srs. Jrepresentantes: 
os problemas econômicos, sobretudo -os 
relacionados com a vtda rural, têm 
mel'ecido a. atenção e o estudo da: 
Casa. Raro é o dia em que não assoma 
esta. tribuna ilW;tre Representante do 
povo para, com inteligência., acuidade 
e erudição, versar aspectos da Vida 
do campo. 

E'. mesmo, o traço maxcante da As .. 
sembléla: Constituinte de 1946 o 1n-. ... 

(•) Não !oi revisto pélo orad~. 

terêsse que há revela.do pelos p::oble
mas concernente à.. vida rural. 

Consigno a circunstãnch como SO"' 
bremodo animadora para aquêles que 
vivem ãesénga.nadatnente a Y1da do 
campo, abandonados de todos e care
cendo de . tudo. 

Na oração que vou profenr, preten
do tratar de problema que ju1go fun
damental aos interêsSEs da eccnon:.\3. 
nacional: refil"o-me, Sr. Pl'esi::!ente-, 
à citricultura. O .que ocorreu com a 
laranja no Brasil é assás deszt:úma
dor, é mau sjntoma da organização 
econômica para o pais. 

O Brasil, pelo seu t~rritório. pela 
va..."'1edade do seu clima e pela natUl'eZa. 
de suas ter.ras. está apto para a e:Jt
p!oraç§.c da pomículturs; na verdn.de, 
porém, não a temos. · porque apenas 
realizamos exportação d~ b~ns.na de 
abaca:h1 e d.e laranja; mesmo assim em 
escara reduzida. Entret:a:tto. srs. Re
presentantes. a dtricultur~ r~!)res.~nt.ou 
para o Brasil, uma das font~s de ri-
queza, porque a larailja ch~gott a. 
ocupar, no quadro da r .. ossa expo~- · 
tação, o 5.0 lugar. Basta dizer que, 
em 10 an'.ls apenas de desenvolv1-
m.ento, o Brasil. d~ 1?.0 mil c~ !::ms que 
exportou em 1 ~Z8, passou a 5. 7'75. 000 
caixas em 1S3S, com o ,,aJoT ~ prmd-
maõo de 150 milbõ~s à~ cnm~tros. 
Apesar disso, com o adv·ento d9 ~t:errs, 
cessada a nav(;g:::.ção p~r:::t o~ pertos 
euror..€us, nn da se fêz no Erosii o a~ 
sa.1 var ·a citricultu ... -a e os o!1t~l(>ntos 
laranjais da b9..bmda f.htmt~ns~. do 
Distrito Federl:ll ~ de SH.o Paulo. 

A laranja. tod~via. represM1tr-u um 
btor extraordinário. porque me-JhDrr;tl, 
até, o índice malárico de enormes re
giões do país Basta C:tar est.a cir
cunstância, po1'que a conheco de perto 
na minha terra= no :nunici<rJio 'lla.is 
citrico1a do Brasil - Nov:a 1~~<;u. cd
tuado na baixada flun-:inen~. Jnt5.e 
sobram os pâ.nta.nos c falta a saúde. 
Ai, a laranja, que e..~i~e para seu cul
tivo terreno sêco e ·ctrena:io, ~ux111ou 
a. erenat!em de todos aqu-3ks pân~
nos e. mu1to cedo. urr.a terra tl.-03-~rlo
nada como era Nova Igu~u. pôde 

· apresentar r.o B=2sU u..na ~b!!~·~i~ão 
de oito mn!lões de pés . de 1a -rin i~rra.. 

vevo sa11enta.r ·que esta árvore mag
nf!!ca pode ser considerada. como sa-

,• 
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nita.rlsta. número um, com que contou bllhões de cruzeiros. Fel essa. enor· 
á. baixa.da. !11im1nense e, apesar disso, :ine economia. que se perdeu in.tefra.-
vejo com tristeza, nada se ter feito mente no Brasil, diante da. 1nd1!eren':' 
na hora em que a eitr1cultill'a enttou ça. e inércia do Govêmo. 
em crise, proveniente apenas da. tarea Senhores Constituintes, quero fazer. 
de transporte para os mercados eu- desta tribuna, algumas sugestões ao 
rapeus. Sr. Ministro da. Agr!cultura, ;>3-ra que 

Diante do clamor geral, crlou~se, ampare, nesta hora, o que resta. do 
apenas, a. Comissão Executiva de FrU- d€stroçado parque citricola nacional, 
tas, o:ganismo complicado, de buro· talvez um têrço do que e:-:.istia em: 
c:ra.cfa cara, enervante, que nada rê2- 1939. se medidas adequadas forem 
em favor da citricultura. nacional. adotadas, poderemos aipda ~er t"eflo-
Nem podia ela realizar obra útU, por· recer, engrand~cer-se êsse mesm() par .. 
que os membros, componentes dessa que, porque não faltam aos !>ra.silel-

·- Comissão não eram cltr!cultores,. nã.o ros espírito de iniciativa e vont-ade de 
eram técnicos no asslinto, mas ho- trabalhar, quando a ação do Govêrno 
mens dos quais .alguns, até. jamais Jla- não lhes ent1bia o gesto, não lhes !m- . 
viam visto na. vida um pé de laran- pede a a.ti'l!da.de, não lhes causa. os 
jeira.. males decorrentes dos impostos e · fre-

E' por isso que assistimos lloje ao tes. 
perecimento, quase integl'al, do par- Basta salientar que, quando não se 
que citricola nacional, e é em tômo colhia uma única laranja por falta de 
dêsse assunto, nlll'll apêlo ao atual mercado consumidor, os lmpostt>s ccn-
Govêrno, que dirijo estas palavras à tinuavam a ser cobrados sôbre a mes-
Na.ção, na certeza de que, diante da ma produção. O impOsto de locação 
cr!.se que atravessamos. precisamos que é cobrado conjunta;me:nte c~m o 
cuidar, sobretudo, de produzir, e mui· territoriat,-uma ~pécie, uma varie da-
to. Mas não é possivel produzir qua.n· de do impôsto de v-endas· e cOi.ls!gna-
do os . fretes e impostos transformam ções. continua a incidir sôbre os po ... 
o Brasil em conjunto de pequenos mares, quando tôdas as safras foram. 
compartimentos estanques, onde a ri· abandonadas por falta de C(Jlhe!ta. 
queza não c1rcula e onde a prosj)eri· E' preciso salientar que todos os téc .. 
dad-e não se faz. Basta d.izer aos Se- - nicos mostraram a necessidade. na .. 

. nhores Constituintes que uma. caixa. quela ocasião, de que os fretes !ôssem; 
de laranja remetida come encomenda. r-eduzidos, senão abolidos, para que as 
para São Paulo custa. de frete Cr$ Ia::-anja.s circulassem dentro do BrasiL 
23,30, ao passo que a laranja, do pOr· Entretanto fêz-se exatamente o co.., .. 
to do Rio de Janelr0 a. Buenos Aires: trário. Nos cinco anos de crisa, nu-
paga apenas Cr$ 10,00! · mentou·se, para São Pattlo, o fr~te em 

Quer dizer: para rem-eter uma. cai· 400%, enquanto se elevava. a h.::ta para. 
X2. de Iatra.njas de Nova Iguaçu a. São a Marftima em 700%! 
Paulo, dentro do País, pagamos duas Pergunto, Senhores · Constituintes: 
vêzes ma.!s que do Rio ele Janeiro a. E' Possivel salvar a economia ~ltd .. 
Buenos Aires I cola do Bl'aiSil quando os. próprios atos 

Consigno êsse aspecto para mostrar of1cls.J.s daquele tempo !mpecUam a. 
cfrcuia.çáo da fruta, impediam seu 

qu~. quando 0 Brasil perdeu 0 rnerca· consumo nos mercados internos? A 
do e'lU'opeu, ãinda asslm, nlo se Jus· conseqilêDda dessa desastrosa polftica 
ti!iea:va. a queda. que sofreu a lariaja. econOmlca, em relação à laranja, fo1 
e seu subseqQ.ente perecbnento. Se tl- o abandono dos pomares que hoje, 
véssemos cUldado da. clrcalação dessa. principalmente no Estado do Rio. 
:!rub.- no mercado interno, tetlamos . estio tra.ns!orma.clos em simples cam
vencldo a crise clt:rleola., n1o levando pos de criaçlo de gado, com dcsper .. 
a..o abandono milhões de J)és de lara.n- diclo, sacrtf1c1o de mil.'lões de cru
jefraS, que representavmn. no cálculo zetros, que deixaram de entrar pan1 
~d.to P.~ M1nf~té...--io da. Guerra, do1s a economia citrlcola brasileira.. 



Acredito. entretanto, que o 9-tua.l 
Govêmo, interessado como se mostra. 
por todos os pro blelllaS econômicos ..• 

O Sr. .Romão Júnior - O Govêrno 
estadual não pode estar wteresSctdo, 
pois .ainda a6ora aumentou o 1mpõsto 
territorial em 20 %, decreto que é 
nulo porque não teve aprovaç&.o do 
Presidente da. República. 

O SR. GETULIO MOURA- Devo 
esclarecer a. V. ~.:~. que me referia. 
apenas ao atual Govêmo da Repúbli
ca, porque a matéria de que cog!.to 
transcende das atribuições do Govêr
no estadual. V. · Ex. a aludiu apen~s 
ao fato dentro do território flumin:m
se, quando eu vejo o po,noram.a do 
alto, sobretudo pelo int~résse gera!. 

O Sr. Romão Júnior - V. E::."' 
falou, antes. em ilnpôsto tenitorla1 e 
de locação. .l!:sse .itnpôsto foi awnen
tado 20 % para êste ano, havendo 
possibilidade de ser s.umentadn para 
1947 em 300 a 4.00 %. 

O SR. GETULIO MOURA- São 
atribuições da acL.-n1nistraçã.o esta
dual, e as medidas QUe pleiteia $ão da 
compew:ncia. do Govêrno F~dcra1, de 
forma. que êste, co1:1 a. soma de .auto
ridade de que dispõe, poderá solucio
ná-lo com brevidade, justiça. e efi-
ciência. · 

Ma.t3 quero também ~a.lientar, d~ 
acôrdo com o· aparte com que me 
honràu o ilustre colega, Deputado 
Romão Júnior. que, rcaUn.ente, t:uan
do as chácar!!s foram ab2.ndon~s. 
porque os frutos não eram colhidos, 
sofreu a propriedade imóvel uma. des
va!.crízaç~ c! c 30 % ; mss o valor 
atribuido à.s propriedadcl), em mUltl'S 
casos, foi excessivamente aumentado, 
o que demonstra o êrro da. polltic!l. 
econônrtca. então segu1~a. 

O SR. PRESID~ - Advirto ao 
nobre orador que está. tlnda a hora 
do Expediente. 

O SR. GETUL!O MOURA - Re
queirc ::t. V. Ex.:s. qu~ me mantenha. 
a palavra. para o próximo E:...!)edlente, 
porque a matéria de que devo tmtar 
é longa. 

Amanhá p:oosseguireí o estudo da 
citricultura. na.clonal. <Muito bem. 
Palmas.) 

O s:a. PRESIDENTE - Está finda 
a hora do ~ente. 

Passa-se à. 
ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 1 '70 Senho:res R e-. 
presenta.n tes: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Ca.~telo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Alvaro Maia.. 

Pará: 
Magalllãe:s :aarata.. 
Duarte de Oliveira . 
. Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 

Maranhão: 
Clc-do.rnil' Cardoso. 
Perein Júnior. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Luiz Carvalho. 
Afonso Ma tos. 

pjauj; 

Renault Leite. 
Ceará: 

Moreira · da Rocha.. 
Raul Barbosa.. 

Rio Grande do Norte: 
Georgino Avell.no. 
Mota. Neto. 

Paraiba: 
Jandui Carneiro. 
Samue1 Dus.rte. 

Pema.tnbuco: 

N ova.ts .Filho. 
Etelvino LinS. 
JarbaS Maranhão. 
Oscar Carneiro. 
Osvaldo Lii:la. 
Costa. POrto. 
Olfsses Lins. 
Barbosa. Lima. 
Pessoa. Guerra. 

Alag-oas: 
Góis Monteiro. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 



Lauro de Freitas. 
Alofsf.o de Castro. 
Regis Pacheco. 
Vieira de Melo. 
Altam.iraDdo ReqUião. 

E. Santo: 

Atmo Vlvaqua.. 
Carlos L1ndemberg. 
Vieira de Rezende. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 
Amaral Peixoto. 
Ed:1ardo Duvlvier. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Acúrcio Torres. 
Brigido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 
Bias Fortes. 
João Henrique. 
Augusto ·V'iegas. 
Gustavo Capa..:1ema. 
Celso Machado. 
Ollnto Fonseca. 
La1r Testes. 

São Paulo: 
s 

CL"ilo Júnior. 
Antônio Feliciano. 
Costa Neto. 
José Armando. 
Lopes Fer.raz. 
Alves Palma. 
Bonório Monteiro. 

Goiás. 
Dario Cardoso. 
Galeno Para.nbos. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 
Argemiro F1alho. 
Ma.rt1niano AraúJo. 

Pa.-aná: 
Flávio Guima.rães. 
Lauro L-opes. 
Aram1s Atafd.e. 
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Gomi Jüniar. 

Santa C a tarlna.: 
Aderbal Sllva . 
otacllio Costa. 
Orlando Brasil. 

Rio Grande do Sul: 
Ernesto Domeles. 
Gaston Englert. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Antero Le1vas. 
Manoel Dus.rte. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicérlo Alves. 
Pedro Vergara. 
Herofllo Azambujà; . _ 
Baiard L!ma.. -

União Democrática Nacional 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 
EpOogo Campos. 

Maranhão: 

Ala:rico Pacheco-. 
Antenor BC'géa. 

Plaui: 

Antônio Correia. 

Cea...-t.: 
Gentil Barreira. 
Fernandes Teles. 

. José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar .Ararlpe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do ·Norte: 
Ferreir:a de Sousa. 
José Augusto. 
Aluisio Alves. 

Para.fba: 

Vergniaud Vanderle1. 
João Agr!!l1nO. 
João ürsulo . . 
Plinlo Lemos. 
Osmar Aqu1no. 

Pernambuco: 
L1ms. ca~alcant1. 
Alde Sampaio. 
João Cleo!ns. · 
Gilberto Freire. 

.. 
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Aiagoa:s:. 
·Freitas · Cavalcanti. 
Mário · Gomes. 
Rui Palmeira.. 

Sergipe: 
Valter Franco. 
Leandro Ma.c.1el. 
Henbaldo Vieira . 

.aabia.: 
Aloisio de Carvalho. 
Jw:aci Magalhães. 
Otávio Mangabeira. 
Luiz Viana. 
Clemente Mariani. 
!tafael Cineurá. 
Nestói Duarte. 
Alio mar Baleeiro. 
Alb~rico Fraga. 

Distrito Federal: 
Hamílton Nogueira. 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 

Minas Gerais: 
Monteiro. de . castro. 
.Mag3.lhães Pinto. 

São Paulo: 
Aureliano Leite. 

· Goiás: 
Jales Machado. 

!.V!a to· Gro~o: 
João Vila.sbóas. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

santa ·c:::. tarina.: 
Tavare.S · d, Alnàra.l. 
Tomâs Fontes. 

. Rio Grande do Sul: 
Flores da Cunha. 

Paí!.ido Tra'bal1l.i..~ Brasileiro 

AI:lazonas: . 
Leopoldo Neves • . 

n!Stnto- Fedeiai: .. _ 
Rui Almeida. · · 
Benjamin . Farah. 
Vargàs . Net.o. : 

. Sega.das VJana.. 
Benicio Fontenele. 
Baeta Neves. 
Batteto Pinto. 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

São .Paulo; 
Guaraci Silveira . 
Romeu Fiori. 
Betto Condé. 

Paraná: 
Melo Braga. 

~io Grande do Sul: 

Ar.tur Fis.:!ler. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 
Alc:êdo Coutinho. 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 

São Paulo: 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado . 
Caires de Brito. 

~io Grande do Sul: 
Tri..fino Correia. 

Partido .Repu.õZicano 

Sergipe: 
Durva1 Cruz. 
Alnando Fontes. 

Minas Gerais: 
Jaci Figuei!'edo. 
Bemardes Filhu. 

P~"'B.ná.: 

:arunnoz da. Rocha. 

· Particü; Popu.T.t1.r SiruZicalista 

Pará: 
Deodoro Mendonça. 

B::~.hia: 

Teóculo A1ouqu~que. 

:Partido ReP1J:õZicano Progressiste!

São Paulo~ 
Campos Verga!. 



Pa:rtido Liõertadcir 

Rio· Grande do Sul: 

RaUl Pila.. 

O SR. PRESIDENTE - Acha-se 
sôbre a mesa o .seguinte requer!- · 
menta: 

Requeiro que ouvida a Assemhléla., 
seja. lançado em ata dos nossos tra
balhos um voto de profundo pesar 
pelo falecimento, ocorrido a 16 uo 
corrente, nesta Capital, do Sr. Em
baiXador Hipólito Pacheco Alves de 
Araújo, fUho ilustre do Estado do 
Paraná e figura das mais prestigi~

sa.s e brilhantes ela diplomac!a bra.si· 
leira. 

s.s. em 20 de maio de 1946. -
Lcruro LoPes. - A.ramis Ataíãe. -
Munhoz da Bocha. - Gomy Júnicr. 
- Murz.hoz de Melo. - Ferna:ni/.0 
Flcres. - Erasto Gaert-n,er. - Fliwio 
Guimarães. - João Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Senhor Mu.n.lioz da. Rocha. 

O SR. MONROZ DA ROeRA (•) -
Sr. Presidente, direi apenas duas pa
lavras para justi!lca.r o voto de pe
sar requerido pelo fa.Ieclmeno do Em.~ 
baixador Hipólito Alves de Araújo. 

Julgamos que a ASsembléia . assim 
se manifestando prestará uma home
nagem perfeitamente Justa à memo
ria dêsse ilustre brasileiro, falecido 
há três dias nesta Capital. 

EI!l todos os cargos que ocupou, na 
sua longa. vida pública. ·como secre-. 
tárlo de legação. mbistro plenipoten
ciário e embaixa-dor em três continen-
tes, Blpólito de Araújc demomtrou 

a dedicação, a lealdad<! e a. sincerida
de com que sempre procurou semr 
ao. l3rasU. Paranaense de velha es
tirpe, oriundo de uma des .!%l8.1s an
tigas e tradiclona.ts f~as, filho do 
Conselheiro Antônio Alves de · Araújo, 
que !ol M1D1stro do Império, mp611to 
Alves de Aratíjo ingressou na car
reira diplomática. por conselho e a 
instância de Rio Branco. que vina a 
ter n.?le · um dos seus grandes cola
borãdõres. 

Conta-se até Sr.· Presidente, que 
ambos se encontrl:i.l'am, pela pr1me1ra. 
vez, na Suiça.. Ne.ssa. ocasião Rio 
Branco já. servia ao Brasll na c:Uplo
macia e Bipóllto de Araújo estuda.va 
as possibilidades da indústria la.tlci-
ma. daquêle pa.is, para. tornar-se in
dustrial na. sua :t:a.zenda da Lapa, no 
Paranã. · 

Rio Branco discordou do seu pro· 
grama., e se o Paraná e o Brasil per· 
deram um industrial ganharam, por 
outro lado, um grande dipl_C?ma.ta.. 

Rio Branco mais uma VeZ--·neste- - ·· 
caso, a<:ertou ~lXl a sua fina. fã.cu!~ . 
de de descobridor de vocações. 

Pois foi Justamente em Hipóllto de 
Araújo que Rio l3ranto encontrou um 
de seus prec!osos !l.uxlliares, multo 
tendo concorrido para. a detlsão do 
caso do Amapá. 

O Eia.baixaQ.ar_ Bipólito de Araújo 
:foi dipiamata perfeitO·.- -Era.· senhor . 
da. · velha rotina diplomática, dessa. 
rotinà. feita de sol1darleda.de, ética. 
e protocolo, em que êl~ era impe-
cável. -

Mss não se deixou vencer por essa 
· rotina. Ao contrário,. pàsstiia a visão 

profunda. dos aç:onteclmentos interna
cionais, e ' vigllâncla sempré. pronta. 
para agir em benefício da Pátria.. 

O Sr. Otavio· Mangabeira 
Apoiado. 

O SR. MONROZ DA ROCHA 
Dono de vasta fortuna, gastava, na• 
queles velhos tempos, men:sa.Jmente, 
mais de 2 dezenas de contos, para. a. 
condigna manutenção das representa
ções õ.iplom.á.ticas que chefiava no ex· 
terior. Possuidor de grandes recursos. 
tinha~ como poucos, o . sentido social 
da riqueza., o que. hlfelizmente !:)a.ra. 

nós, está tão mal d1ssem1na.do no 
Bm.gt. 

Na. L9.pa, sua terra natal - cidade 
tornada. histórica. pela. resistência qu~ 
o General Carneiro opôs. na. revolu
ção receta.11sta .-... Hlpólito de Ars.{IJo 
instalou a fundação Amélla e Hipó.. 
nto Alves de Aralljo, doando à mag
nifica construção os recursos necessá
rios à sua. manutenção em todos os 
tempos. . 

Há· n;uUs de 20 anos, a ~erida m.s
t1tu1çáo presta. à gente pobre "da Lapa 
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e. lila1s perfeita e eficiente 'assistência 
médica. 

Por ê~es motivos, Sr. P:-esidente; 
a<:hamos perfeitamente justa. a home
nagem que. requeremos, para que 
conste da ata dos nossos tra.bs.lhns de 
hoje~ um 'Voto de pesar pelo ta:ecl
tnento do Uustre brasileiro, embaixa
dor Hip611~o Alves de Araújo. CM1Lito 
bem.; muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE: - Os Se
nhores que aprovam, o requerimento, 
queiram levantal"-Se. (PatLSa.) 

Está aprovado. 

Hã ai.n<la. sôbre a mesa o !ie
guinte · requerimento: 

Requeremos que na ata de hoje, seja 
consignado um voto de congratulações 
pela. grande data que se comemora em 
Petrópolis, do centenário da Paróquia. 
de São Pedro de Alcântara., em cUja 
catedral repousam os- corp_os de D. 
Pedro II e da Imperatriz Teresa. 

· CrlstJ.na. 

Sala das Sessões, 20 de maio, de 1946. · 
- :Barreto Pinto. - DiocleciO Duarte. 
- Miguel Couto Filho. - José Va-
rela. - Getúlio Moura. - Pereira. 

· Pinto. - Arr.lda Cdm4ra. - waz .. 
/Tedo GzageZ. 

O SR.·. PRESl:DE:Nri: - Os SenhQ
res que o a.pravn.m, queiram levan
tar-se. CPa1LSa.. > 

E5tâ uprovadó. 
. - . 

O SR •. ARTUR FISCHER Se--llhor . Presidente, peço a. palavra, pela. 
oidem. 

O SR. PRESIDENTE ~ Tem a pa
ls.vra o nobre Representante. 

O SR. ARTuR F.rSCHER - Seornem.) - Sl". Presidente, a.tendend:> a 
l'ecla.mação . do meu pa:rttdo, no lUo 
Gra.nc!e do Sul, pedi a palavra. para. en
eaminbar à Mesa requerimento em que 
$ã.O so11c1ta.das !n!ormações ao ·goyêmo 
do Estado. s6bre demissões e trs.nsfe
rêncla.s, em massa:, de ferrov1á11oS, a1f 
verlftcadas, depois do tllttmo movJmen .. 
to grevista. 

Sr. Piesidente, o :erro~o. galleho, 
comó tOdOs Os sem Colegas de ·outros 
Esiadas. é mn · óbrelro )ràmllde fiue, 

pa.trióticamente, contrlbul para o pro~ 
g:reS.So e a grandeza. do pais. 

O espirito de sacrifício e de clvtsmô, 
posto à prova em m~tas ocasiões e de .. 
monstrado em todos os tempos, tern 
sido apanãgio do nosso heróica !er
rovlárlo. 

g êle amante do trabalho, da ordent 
e da discipl.inat e sàmente a. influência. 
pem1closa de agitadoreS e demagogos. 
com intuitos subalternos, incontessâ._. 
v eis, o poderia. ter arrastado à greve. 

Não será justo, pois, que sejam cas
tigados êsses ferroviários apenas por
que foram levados à greve, tanto mais 

. quanto é sabido que os agitadores, no 
seu processo de aliciamento às greves, 
fazem uso da ameaça e da coação. 

Punam-se os agitadores, :uma vez 
comprovada a. sua. intenção maléfica, · 
mas não se castigue os humildes fer
roviários, só porque foram conduzidos 
à greve, multas vezes levados por fôrça 
de circunstâncias alheias à sua vontade. 

Sr. Presidente, acredito que o atual 
Inter-Ventor do Rio Grande do Sul, Dr. 
suem Rosa., nome que declino com slm· 
patia·, cujo patriotismo e boa vontade 
de bem servir à sua terra quero pro
clatna.r desta. tribuna, pol" certo toma.:-ã 
medidas imediatas junto. à direção da 
viação férrea de meu Est9.do, no sen
tido de que se impeçam qu.<úsquer 
transferências ou demtssões, e de que 
se desfaçam injustiças praticadas, a 
fim de que possa voltar a. tra.nquUidade 
e a coilna.nça. no melo ferroviário da, .. 
quela. unidade federativa. Ass1m proce
dendo, estarão os ferro~.ãrios aptos, 

-coll:lo sempre, a. colaborar no progresso 
e pro~pertdade do meu Estado. 

O Sr. Brochado da Rocha - Vosss. 
Excelêncla. permite um aparte? 

. ' . . 
O SR. .A:RTOR FLSCBER - Com 

mUito prazer. 

D Sr. BrocJuulo da. Rocha - Subs
crevo o a.pêlo que o nobre Represen
ta.!l.te faz ao Govêmo do Rio Grande · 
do Sul, para que faça. cessar a s!tua
·çao de constrang1mento em que se 
acham os felToViários riograndenses 
su.1eitos a. transferências e demissões 
em massa.. _ . _ . . , .. 

O Sr. Carlos Prtist~- O Interven
tor do Estado, a.utortdad~ daS in.Qis 
reaclcm'Artas# tem perseguido os ferro-
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'Viã...""ios, que :foram à greve, a t1m de 
. obter um pouco mais ·de· pão para seus 
filhos . · · · · 

O SR. ARTUR F.ISCBER - · O :re
querimento, cuja votação ~tuu en~a
Ininhando comprovara. o qu~ de fa.to .se 
passa no Rio Grande do SUl. <Muito 
bem.·) ... 

o orador envia à. Mesa; o segu:tr..
te requerimento: 

REQ'OERll'lltEN'IO N.0 15646 

.Requer seja solicitado ao Go
verno dO .Rio Gra11.de do Sul, in
Jorme. com · urgencicz... se houve 
demissões e transferências de 
empregadOs da Viação Férrea do 
.Rio Grande do Sul, depOis .do ·úl
timo movimento grevista daq~
Zes ferroviários. 

Requeiro à dd. Mesa seja solici
tado ao Governo Estadual do Rio 
Grande do Sul, informe con:i urgên-
~ : . . . 

Lu>· - Se houve demissões e trans
ferências de empregados da Viação · 
Férrea. do Rio Grande do ·Sul, depois · 
do último movimento grevista daque
les . !erroViários; 

2.0 ) - Em' caso a!imlativo. qua.l a. : 
causa das demissões e transferências 
havidas e o. núrilero delas. · 

E, finalmente, rogando-se àquele 
GOvêrno, ao · mesnio tempo que · lhe 
são solicitadas informações. conceda· · 
anistia a todos os fe..~oviál'ios ·atin
g!dós com· a pena da transferência 
ou c:temissáo, resSalva.do - o· inte-êsse 
da ·ordem e da · discipllna na ·classe. 

Sala ' das sessões, 20 de .maio de 
194€. - . Arthur Fisch.er. 

(Durante o discurso do SenhOr 
Artur FischeT, assume a .presi
dência, o Sen1uJr Berto . Condé, 
2. ~ Vice-Presi~ente.) . 

O SR. PEDROSO JúNIOR .- Sr. 
Presidente, peço n. . ps.la.vra, pela or .. 
dem . . 

O SR. PRESIDENTJ::- Tem a pa.~ 
lavra. o nobre Representante. 

O SR. PEDROSO .roNJ:o:R. -
<Pela ordem) C*) Sr. Presidente, .fu1 

(•) ... ~áo . ·:rol _· reVisto · pe_lo . ora.d()~ ~ 

procurado, Oll,tem, por Ulila cotX:dssão 
de serventes de cartórios ele meu Es~ 
tado. ~ão pa.wo. · 

.I 

Expusera.xri--llle, eiXl lil'lllss getab, · 
a situação <:ie a:!l.ição econô.tnica.· em 
que st encontram., diant'- d:J. resis ... 
tência d~ serventuários,· ~IIl ajust3.T- . 
lhes, condigne.znell.te, os ' .Seus salá
rios; e fize::tam-m.e ciente das · !ína.

· lida.des do neereto--lei n. o 14.978, dÓ ' 
Govêrno .de São . I'aUlO, dispondo sô
bre a aitetação do ·RetiJnento de 
Custas e Enlolurô.entos d.os serven .. 
tuários da Justiça. 

Sr. Presieiente, eJtpnser8ll'l-=Pl~- _que, 
para atendel:' a 'UlXl Pe'l~eno :reajus
tamento . de .20% ou · 30% doo salá
rios dos set-vente.s e . d.eiXl.a.is · tUD.cio
nárius de ca..l"f.ório, t1veraltl os serVen
tuários da J'~tiça, os don~ dos. car
tórios, por assil:n dizer. 'QDl ·a:wnen:to 
de receita ~:te mais de 50% •. do qual 
não . disttil:Slielll .. a ·seu.s tunc1oná.r1os 
sequer 10~-una.ge~n in-vocada por 
êsses senentes é a. ele que o Go-vêmo, 
para a te:nde.r ·à· asPiração . e -· à · xi.eces
sidà-de dos trabalhadores de · cartório· 
pôs em .- prática. & soluçao . dos ·50% 
dos fa.bliCantes .. . de · goiabada: uma. 
goiaba, ~ abóbóra. - ~· · · · . . : . . : . . 

A.ssinl. é, Sr. Pr~dexite, que. ê.sse$ 
trabalhadores de ·cartório, · ·en'l. . favor . 
dos qua.ts. ou a. preteJCto .de bi!lie:fi
ciá-lQS, se téz llill decreto que s.pena.s 
beneficia aos pl'oplietáJios c!e cartó
rios: fOl'IXl'lllára.tll representaÇão; d~ 
pondo el:Jl. ntinha.S. InãOs do~UÍnentos · · 
que me peljllit'ern e;,ta.Ille do assunto, 
exame que, ent:retanto, ·S6.· se comple
tará com lls . da.dos constantes do re
queriment o ·que ·~ou ell~ar à Mes~ 
sob a segUinte futidalll.ClÚ;açã.(): <U.l 

Sr. : :E7estde:lte, agorg. a questão de 
ordem é 3. ·seguiXl te: · 

Na · Ú!~ · s~. o . nobre Depu
tado. Sr. ~estor Duarte proPôs tosse · 
encerr9.<it:~,- a <iiS<:tlSSão de todas os . .re
queiinlent()s e illdic3-ções em l'JS.Uta.; ·à 
vista. de 'l~e. vindo o projeto· de ·:cons
tituiçãa, ~o · ~ se tel'á , t~po - para. 
debates~ .A.o del:XUJ.iS; é~ req:uerimen- .. 
tos e ~ea.ÇÕf!s encerraxn: ·tml prppó- .. 
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.sito de colaboração da. · Assembléia 
com o Poder ~ecutivo, pela falta de 
co~tência desta. Casa~ para legis
lar ordinà.rlamente. 

Eis, ·Sr. Presidente, ·a questão de 
ordem que levanto, s.tendenóo aos in
terêsses em causa, quais os de ·se re
querer sejam essas indicações e ês
ses requerimentos enca.m1nhados ao 
poder público, mediante solicitação 
da Casa, dispensada a discussão tan
to de uns como outras. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE ~ Informo ao 
nobre Representante que a questão de 
ordem, em primeiro lugar, teria de 
ser formulada por escrito e partir de 
ca.da um dos autores das proposições. 

O SR. PEO&OSO JúNIOR - A 
questão de ordem que ievanto versa. 
precisamente a possibilidade de ser 
feito ou não êsse requeri..mento a que 
V. Ex.& se refere. 

o SR. PRESIDENTE - Evidente
mente. o autor de proposição pode pe
,dii seja. a mesma. encaminhada. in
dependentemente de discussão; . ma.s é 
necessária essa iniciativa.. 

O SR. PEDR9SQ JúNIOR - Obri
gado a V. Ex.•. 

o orador en't>ia à. Mesa. os . se· 
guintes requerimentos: 

REQ~O N . 0 152, DE 194G 

Solicita. ao Poder Executivo in
formar qual o número de cartó· 
rios ezistentes em toà<Js os Es

. tados, especificadas as comarcas 
e a. receita e despesa ct~ cada um. 

Atendendo ~ que os Serventes e 
mais fu.ncionárlos de Cartórios cons· 
tituem numeros~ classe a. ser ainda. 
amparada pela legislação social bra-
sileira.; · · 

Atendendo a. que, sem embargo de 
sua função de natureza. pública., como 
integrantes do mecanismo jucücié.rio, 
nenhum direito, senão só deveres 
têm para com o Esta.d.o; 

Atendendo b que, por outro lado, 
sendo remunerados pelos serventuâ· 
rios, com sujeiç!3-o · de horário e de-

mais ca.raeterísticos de su:bordilla.ção 
funcional, nem por isso estão enqua
drados, para ">S efeitos de mUitas leis 
sociais, . na conceituação. de emprega.· 
dos; 
At~ndendo a. que não sando !un

cio.aários pú!Jlico.s, nem ·empregados, 
de forma. alguma o são liberais, con~ 
vindo, em razão disso, dar-lhes .situa
ção definida. e definitiva: 

Aten :iendo a que o aspecto ele bem 
pessoal que o Govêrno empresta. ·aos 
Cartórios, em favor dos Serventuários 
que por livre escolha nomeia, con~ 
traria o interêsse público como se pro
vará, e constitui fórmula. Odiosa de 
oüga...""qu.ia política; 

Atendendo a q~e. com efeito, a clas
se anceia pelo estabelecimento da. 
carreira de escrivania, se possivel, e 
o que seria louvável e honesto. dan
do-se aos Serventuários, como aos 
serventes e auxiliares, o· caráter de 
funcionários públicos, convertendo os 
Cartórios em órgãos também públi .. 
cos; . 

Atendendo a que as circunstâncias 
que envolvem o Decreto-lei núme
ro 14. 9'78, do Govêrno do Estado de 
São ·Paulo, e :iatado de a.gõsto últi
mo, dempnstram à socied!lde incon
venientes dessa. situação, por isso que, 
sob pretexto de modest< reajus·ta.
ment~ de salário de seu funcíona.lis .. · 
mo, a b fivera.m. os donos dos Cartó
rios modificação ao Regimento de 
custas e emolumentos com o que du
plicaram seus rendimentos já. ante .. 
riormente vult osos; 

Atendendo, porém, a que o assun
to eXige e mere<:e meticuloso exame, 
isto po-rque, modi1icado o seu aspecto 
atuai, a transformaçã-o será profunda. 
no a.pa:relhs.men.t o judicis::i.o, e êsse 
exame depende de dados Positivos e 
ofici-ais; · 

Requeiro à. Mesa seja oficiado ao 
Poder Exe=utivo solicitando-lhe que 
informe, com a urgência possiv~l. 
qua! o número de Cartórios em toàas 
os Estados, especificadas as Comar
cas e a Receita. e Despesa de cada. 
um. 

Sala. das Sessões, 20 de maio de 
1946. - Pedroso Júnior. - Segadas 
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Vfcma • . - Ben1a.mfris. Fa.t'Gh. - Ro
meu Flori. - Baet4 Nef1Q. 

.RE~ "'JJ.o 153, DZ 1946. 

Solicita frulert;(lo 1108 A1%4ls da 
A.ssembléie Nacfonal Ccmstittúnt8 
da entre'Dista de Dona, Iolanda 
Senterre Guima.rãa~ :ntbUcada no 

jOT'TUÜ " Fôllz.a do Dia/~. de 1'1 de 
maio de. 1946, relat!tJa ao 'JJTOble· 
ma ela lepra. 

ReQueiro que a entreViSta de dona 
Iola.nda. sa.ntene Guimarães, publ!· 
cada no jornal "FOlha. do Dia!', edi
ção tie 17 de maio último <apenso), 
em que trata do problema da lepra, 
seja. lnserta nos anais desta Assem
bléia Legisla.tfvs, funds.ments.ndo o se
guinte apêlo que faço, ao govêrno de 
São Paulo: 

Que sej-a. restaíbeleclda a vigéncls. 
ã.as Portarlas 1 e 2 do seu Depa.rúv 
mento de Profilaxia da Lepra, segun .. 
do as quais os leprosários devem ser 
adminiStrados pelos próprios doentes, 
com prefeitos e vereadores eleitos pe-
to sistema do voto secreto, 'U.1Xla salu .. 
ta.r prática. de demoeracl8., sobretudo 

· porque é essa. a justa. aspiração des .. 
ses sêres lluma.nas, que a.ceitiUll com 
resignação o isolamento que lhes im .. 
põe o .interêsse de nós outros, que ilJ. .. 
. tegraltll.os a. livre sociedade. 

Sn.la. das Sessões, ~ de maio de 
1946. - Ped:roso Júnior. - Baeta Ne
'Des. - Romeu Fiare. Segadas 
Viana. 

O SR. :BARRE'l'O PINTO - Se
nhor Presidente, peço a. palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. BARRETO PINTO <Pela or
dem) -Sr. Presidente, Srs. Represen
tantes, já houve a semana m1ne1ra ••• 

O Sr. Plinio Barreto - E ain
da não acabou. 

O SR. BARRETO PINTO - • • • e 
oiço diz~ que ainda. não a.eabcu. 

Tivemos, ,Por dois dias, a Bahia al)l
mentada. como um vatapâ politico, que 
também não sei se já term.tnou, ou se 
promete continuar. 

Penmtam.-me })da os ilustres cote. 
gas, que eu, plageando-os, tar.abém. 
boje m1c1e "m,nha semana", que será 
tOda dedicada aos m1n1stros do Gene
ral Eurico Dutra. 

O Sr. PZfnfo Barreto - Um por um? 

O SR. BARRETO PINTO - Seri 
um ]>or um. Ama.Dbã tratarei de trê3 
ao mesmo tempo : Marinha, Aero
nãutlca. e Agricultura. 

DecU.ca...~ o cUa de hoje ao ministro 
das Relações Exteriores-

Li. nos Jornais, q,ue o Instituto-Rio 
Eranco - que tem por. objetivo apo..r
!etçoar os di:plomats.s brs.sUeiros - 1ft 
está em pleno tunciona.mento. 

Aconselho, assU:n, que nele se ms.
tricule o Sr. João Neves, quanto an ... 
tes. {.Ri3os) • 

Ainda. há dias, S. Ex." concedeu en
trevista a um jorna.llsta. americano, 
a prop6sit0ae -·ratos - internaclons.is .. 
Publicada essa. entrevista, em jornal 
de grSJJ..de prQleção dos Esta.d.QS Um-

. dos, S. Ex." se apressou e'In desmen
ti-la. O jt)r.nalista, que '\iooqe a. sa.tis .. 
fação de conhecer na América do Nor .. 
te, pessõa de grande prestigio, diante 
das declaraç6es do Sr. João Neves da. 
Fon·ooura, frisou ser verdade tudo 
quanto divulgan, e, mais, ·que poderia 
invocar o testemunho do Chefe do 
Protocolo do Ministério das Relações 
Exteriores. 

O Sr. A-nut1C1l Pei:wto - En· 
:tre a palavra. autorizada. do Ministro 
João Neves da Fontoura., gue todo o 
Brasil conhece, e a de um agitador in· 
ternacional, v. Ex. ~~o prefere a do agi
tador?! 

O SR. B.AR&E'I'O PmTO - Estou 
narrando o que o jornalista disse e 
que é do donuúúo público. 

O Sr. Amaral PeiXoto Posso 
afiançar a V. Ex. 4 ter ouvido do Se
nhor Mln.istro João Neves da. Fontoura 
que s, Ex.. a, nessa. entrevista,· !lã o se 
referiu à Rússia.. O jornalista preten
deu pô:- em cheque o Ministério d2.:s 
Relações Exteriores do Brasil, fezendo 
intnga de> nosso ps.is com a. Argentina. 
Com êsse objetivo, passou um tele
grama para. os Estados Ullldos, atri
buindo ao nosoo Cha.nceler declara
ções que, absolutamente, S. Ex.a llão 
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fizera. Aliás, o jornallst& exn causa. 
é homem que, ha.b1tu:àlmente,. tem feito 
tntr.fgas contra o :Brasil. 

O SR. BARRETO PINTO - Las
timo não dispor de tempo su!1c1ente 
para ler tôd.a a d~larac;fi.o do jorna
lista., na. qual estê. clts.da, até, a :J:?.ora 
em que chegou ao gabinete o Chefe 
do Protocolo · do Itama.~ti. 

Sr. Preslden'iie, desejo, entretnnto, 
aludir a questão ma.1s séria: a "!lla" 
do pão. No Rio de Janeiro, n~BrasU 
inteiro acabou a "flla." do pão, por 
<"Ue não há. ma.1s trigo. E o respon
sável exclusivo é o Sr. João Neves 
da Fontoura. que, preocupa.do em ir 
para a. Conferência da P.a.z, deu lugar 
a fatos verdadeiramente desa.gradá:veis 
para nós, como êsse de se ver o país -
inteiramente desin'ovido de trigo. E• 
que s. Ex.e., não tomou em tempo, 
como era. de seu dever, as medidas 
necessárias, com respeito à importa
ção do produto. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro. a.o 
nobre Representante estar quase esgo
tado seu tempo. 

O SR.·. BARRETO PIN!O - Ma'!S 
dois minutos, apenas para. encaminhar 
um requerimento à Mesa.. 

Sr. Presidente, um dos homens mais 
honrados do :Brasil, o Sr. C~ma.nda.ute 
Ama.."'"al Peixoto, Diretor do Lólde Bra
sileiro, declarou que os navios dessa 
emprêsa !oram à Argentina. e que lá 
não havia. trigo para trazer. 

o Sr. José Bcmifácio - Mas o en
carregado dos Negócios das Relações 
Exteriores da Arg-entina. afirmou estar 
o trigo à nossa. disposição. 

O SR. BA.RRETO PINTO - E o 
Govêrno argentino informa. que des
conhece completamente o fato, em 
àesacôrdo com as declarações esfarra
padas que o nosso Ministro de11 hoje 
aos jornalistas. 

Á verdade, Que. ~odo o Brasil . pre
clsa. conhecer. é esta: se estamos sem 
pão, um dos maiores responsáveis pela. 
situação é o Sr. João Neves da. Fon
toura, que não tomou as necessãrias 
providências, para evitar o mal, no de
vido tempo. Esta é a. verdade, que 

· afil"mo hoje, aqu1, e reafirmarei sem
.Pre. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao · 
nobre Representante que estA. !indo o 
temPO de que d1spunba.. 

O SR. BARRETO PINTO - Se
nhor Presidente, é implacável o tem
po. o requerimento que envio a Vossa 
Ex. a, oom amparo no nosso &egt.mento 
Interno, é no sentido de que nos se
jam presta.d.a.s 1n!orm.s.ções, pelo Go
vêrno, acêrca. do convênio sôbre a 1m
no.-:+-<>"" o de trigo. 
~ ~o que t1nha. a dizer. <Muito 
bem.) 

o orador envia à Mesa o reque
rimento: 

llEQUERIME:NTO N.0 157, »E 1946 

Solicita~ nos têrmos do art. 61, 
§ s.o elo Regimento Interno, intor- · 
ma.çóes ao Govérno~ por intermé
dio do Ministério das Relaç6es Ex
teriores, sôbre importação de trigo, 
']Jara o fabrico de pão. 

Requeiro nos têrmos do a.rt. 61, § 5.0,. 

ào Regimento, se oficie, ao Sr. Minis
tro das Relações Exteriores, indagando 
o que há. de positivo em relação ao 
convênio sôbre a importaçé.o do ~Ttgo, 
destin-ado ao fabrico do pão. 

Sala .das Sessões, 20-V-1946. 
Edmundo Barreto Pinto. 

O SR. SOUSA COSTA- Sr. Pre
sidente, peço a. palavra, pela ordem. 

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

O SR. SOUSA COSTA (Peüz. or
àem) - Sr. Presidente, não me pa
rece necessário fazer a defesa. imedia
ta do nobre Ministro das Relações Ex- . 
terior~s. 

o Sr. Barreto Pinto- V. Ex.• estã 
muito interessadv em defender o Mi
nistro das Relações Exteriores, porque 
S. Ex. v. tem no bolso do colete o nome 
de V. E."t.o. para embaixador na. Améri
ca do Norte. 

O SR. SOUSA COSTA - O nobre 
Deputado Barreto Pinto tem a sua. 
irresponsa.billdade já recotlhec!.da. por 
todo o Congresso. 

o Sr. Barreto Pinto - Restituo a 
~~o de V. Ex.• 

O SR. SOUSA COSTA - Quero de
clara:- que êste próprio fato prova sua 
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irresponsabilidade. porque. no momen· 
to em que dirige à. Mesa o pedido de 
1nformações sôbre o que ocorre a res· 
peito da i.Inportação do trigo, S. Ex.5 

já prejulga a ação do nobre cllanceler. 
Antes de in!ormado, s. Ex.a. já acusa. 

O. Sr. Barreto Pinto -Não séi por 
que V. Ex. e. está tão interessado em 
defender o Sr . .João Neves da Fon~ 
toura, quando a passagem de V. EX.Il 
pelo Minis~rio da :Fazenda tem siuo 
atacada Yiolentam.ente e V. Ex. e. 
ainda não procurou defender~se das 
graves acusações. 

O SR. SOUSA COSTA - Isso nad3. 
tem a vêr com a aprovação do reque
rimento. 

o· ST. Barreto Pinto - Não apeia~ 
do. V. Ex.~ tem aprovado r~querimen
.tos até para que a Asembléia vá aos 
Ministérios verificar o que há. .• 

Q . SR. SOUSA COSTA - Apoio 
todos os pedidos de informações sis
temàticamimte. porque considero um 
direito da Asselllbléia estar informada 
~õbre o que ocorre na vida nacional; 
mas o que não posso apoiar e deiXar 
sem protesto é que v. Ex. a.. antes de 

. saber o que se passa. prejUlgue a ação 
do ilustre chanceler. Eu o defendo 

. porque reconheço em S. Ex.a um pa
triota., que está cumprindo seu dever, 
despreocupado aos efeitos da publi'

. cidade. Mas numa hora em que, pelo 
, mundo inteiro, há falta de trigo, em 

que os países produtores têm sua pro
dução redUZida, a ponto de preci
sar racionar a sua cüstribuição querer 
atribuir düiculdade dessa natureza ao 
chanceler do Brasil não é justo. 

O Sr. B a.rreto Pinto- O Brasil 
inteiro ·está sem pão. Durante a guer
ra em cujo govêmo servia V. Ex.a. ntL'"l
ca fal~ou pão. 

O SR. SOUSA COSTA - Estou res-
- pondendo a V. Ex.a Eu ::; ou•i em si
lê~tio. Não tivemos dificuldades 'd~ 
tr1go durante .a guerra, mas estas difi
culdades são c::escentes e verüica:n
se, como já disse. em tôdos os paises. 

O Sr. Barreto Pinto - V. Ex. a. 
sabe a grande admiração que tc::::l!lo 
por V. Ex.& 

O :tr. ·Aloísio de Ca.roalho - Oh! 
no meu caso, dispensaria essa admira
ção. 

·- Trocam-se violentos apartes en
tre os Srs. Barreto Pinto, Vito
rino Freire e outros Srs. Repre
sentantes. Tumulto no recinto. O 
Sr. Presidente suspende a sessão,. 
reabrindo-a cinco minutos depois. 

O SR. SOUSA COSTA - Sr: Pre
sidente, depois dêste rápiá.o inciden
te e der ter o Sr. Barrt:~o Pin~o reti
rado a expressão, q'l'.e eu não ha Vla ou
vido inicialmente e que consideraria 
iujuriosa de sua. parte, devo declarar 
que espero também que S. Ex.11 re
considere, por intempestivos os con
ceitos feitos ao nobre Chanceler João 
Neves antes mesmo de enviar à Mesa 
o seu pe-aído-àe·- ...niormaçóes.. -· 

Era a explicação que devia à. casa~ 
porque não pedia deLxar passar em 
julgado a acusação levianamente teita, 
sem fundamenta na vérdaà.e, quanto à. 
atitude do Ministro àas Relações Ex
teriore!!., pois a crise âa produção de 
trigo é problema mundial, que preo-

_.cupa, nesta nora, tõdas as nações . . 
Não poderíamos esperar que o .Bra
sil ficasse fora dos efeitos dessa crise 
geral. <.iWuito bem; muito b~. Pal
ma.s. O orad,()r é 'éiivamente cumpri
mentado.) 

O SR. ERASTÓ GAERTNER 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
l~vra o nobre Representante. 

O SR .. ERASTO G.AERTNER (1Je1a. 
ordem) -- Sr. Presidente. <L~ a se
!J~tinte · discurso) - Dent!'o de poucos 
instantes, virá para êste plenário o 
projeto elaom·ado pela douta ~cmis
&ão Constit'l'.cional. a fim de ser exa.
w...in~ao p~la Assembléia, o produto do 
exaustivo esídrço .dispendid:o pelos 
cn.::.=.::ntes especialistas. 

Já é tempo, portanto, de nos con~ 
gratulanr.os ·pelo esperado aconteci· 
r.1ento. E é t~mpo, também, rle con
centrarmos as atenções e os esforços, 
a meditaç_ão ponderada na obra. que 
cresce e avulta como a tarefa pr'...mei
ra ·e l.:óítilna para a qual fomos con~ 
vocados 
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Nessa. ordem de idéias, quero permis
são para tecer algumas considenções 
de referência' a um dos capítulos da. 
matéria. constitucional, já esqua.à:d
nhs.do na respectiva Comissão, mas 
que, ao que se me afigura, deve me
recer uma profunda revisão da As
sembléia, a fim de que antigos 'Jreccn
ceitos, velhos tabús não venham a. con
sagrar injustiça clamorosa contra uma 
ela.sse, a que devemos muitas glóriaS 
da nacionalidade. 

Estou me referindo ao dis;lositivo 
malfadado, que pretende dispor que 
os militares, ao serém eleitos, ao re
ceberem a alta. dignidade de um man
dato politico, fiquem condenados a es
tacionar, a estagnar nas suas carrei
Yas, vedando-se-lhes a simples promo
ção por antiguidade, eis que só se lhes 
procura conced.er a contagem de tempo 
para reforma. 

E' o recurso indireto, é a manobra 
lateral de repelir e afastar a colabo
ração necessária e preciosa, por tantos 
:itulos, dos repre~ntantes das fôrças 
armadas nas atividades políticas. por 
isso mesmo que lhes abre a alterna
tiva penosa da renúncia aos mand:1tos 
ou do abandono definitivo da carreira, 

· para a c;.ual votaram suas melhores 
energias. 

Caldeando o espírito nas forjas da 
caserna,. onde se cultiva o amor· cU\ pá
tria, na mais acendrada unçãO d.e ci
~o. é como se expande a vocação 
da vida pública. à qual têm prestado 
os militares, em noss'3. terra, o~ mais 
·assin-alados serviços. Dêles estão 
cheias as nossas tradições politicas: 
com êles se identificam e exaltam os 
fastos da República. · 

Não sairemos· mesmo da Órbita da 
economia interna. do parlamento, na. 

· qual ' são imprescindíveis os serviços 
dos representantes militares,- uma. vez 
que G :próprio mecanismo das comis
sões de segurança !ica tributário da. 
sua coopel'a.ção técnica. 

A medida injusta tarla ;-esultar, por
tanto, a deficiência. desses pronuncia
mentos legislativos, a menos que o Po
der se sujeitasse às solicitações itera
t!va.s da contribuição especiaUz~da. 

Poucos se Iembrara.:h1, todaVia., de que 
c conceito de !Orças ar:ns.dss isola
das, mudas; o conceito de clssses fe-

chadas e estanques no organismo na
cional; o conceito d-e exército apo1i
t1co, de fôrças mecânicas, prontas ao 
serviço de todos os governos - êsse 
conceito ruiu fragorosamentê com a. 
derrota da França, em 1940, e mcstrou 
sua desnecessidade com a irr.provisa.
ção fulgurante do.exército a.meri~no! 

Quando -a nossa história não se or
gulhasse, em todos os passos, da ação 
continua. e heróica d-e tantos soldad.os 
e marinheiros e Ultimamente dos nos
sos aviadores que, figurando há tão 
pouco nas fôrças armP.das. já se glQ-o 
rificaram, em jornadas civícas, com 
essa figura olimplca do major Briga
deiro Eduardo Gomes, o ca!rpeã.o àa 
nossa. restauração democrática, então 
haveria que .referir o passado recen
t!ssimo. O 29 de Outubro, que a Nação 
deve guaràa.r com o mais enternecido 
zêlo patriótico ê, incontestàvelmente, 
o pronunciamento culminante, a ele
var na gratidão de todos, o g:ande 
serviço das fôrças a:madas à Repú
blica e à Democracia. 

O Sr. Lin.o Machado -V. Ex.a há 
de permitir que o interrompa para di
zer que em tôda a hiStória. po2ítil.:a 
do Brasil êsse tem sido o serviço das 
tõrças armad!ts. 

O SR. ERASTO G.AíER'nllER -
Grato ao aparte de V. Ex."'. 

O argumento de pêso, invocado para. 
a ingrata missão de sopitar aos mm
tares os ímpetos do espírito público 
é o de que muitos dêles "fizeram tôda. 
a sua carreira na politica" ... 

Ora, o dispositivo equilibrado e sábio 
da Constituição de 1934, no art. 164, 
em seu pará.grato único, já estabeJece
cia. a solução adequada e lógica, pre
vendo a agregação e a promoção só por 

· antiguidade, bem como a transferência 
pa:ra a reserv~. na hipótese do afasta
mento contínuo por oito anos e des
contínuo p.Jr doze. 

O Sr. Linc Ma.c'luz.d.D- ~se dispcsl
t1vo da Constituição de 34 era, até · 
certo po.nto, justo. Coisa multo diver
sa está agora ocorrendo na grande 
Comissão, pretendendo-se afastar su
lilà.r41mente da polftica todos os ofi
ciais da.s classes a.nna.ci&l.s-
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O SR. ERASTO GAERTNER -
Vamos, portanto. revigorar o dispositi
vo da Constituição de 1934. 

O Sr. Lf.no Machado - O que .se 
passou na Subcomissáo !oi precJsa.mén
;te isso: a adoção de um dispositivo 
lfasclsta., a. renovação do que existe na 
Qon.stitUlção de. 1937, êsse papelucho 
que ainda. está. af a. Vigorar. 

. O SR. ER.ASTO GA,ER.TNER. -
Perfeitamente. 

Os interêsses da classe flc8.1"3.m assim 
protegidos, sem prejuizo da função · 
eletiva transitória. Mas os altos 1n
.terêsses do país em nada. sofreram, 
pelo contrário, tudo G::nharam. princi
palmente se as grandes vocações con
dicionaram algumas transferências 
:p~ra a carreira política. 

· E', portanto, oportuno que se aler
tem os espiritos contra o moVimento 
. que se ésboça. de arredar o d.isl)Ositivo 
hábU em detrimento das classes ar
m&dâ.s e em prejuízo da. própria na-
ção. _ . 

O Sr. Lino Machado - E precisa
mente na hora em que as classes ar
madas nos devolvem a democrncla. 

O SR.. ER.ASTO GAERTNER -. 
Não vamos feril' a modestia dos bri
lhantes . elementos dessas classes, que 
nos honram C{.)IIl a. sua companhia e 
que engrandecem a Casa. com os seus 
trabaDios e destacada cooperação. 

Medite-se. somente, na. atuação 
excepéiona.l, na ·Constituinte de ~4. d~ 
Juarez Távora, êsse expoente de cul
tura, de dignidade pessoal e de devo
tamento à. causa da ·naclonalidade. 
Orientanã.o com alto sentido ele bra
sflidade os trabaDios daquela Assem. ... 
bléiB., convenceu um plená.tio bo.c;til, 
de 1niclo, para ao fim, crista.liza.r aquê
les dispositivos magnfficos sôbre ri
quezas do ~bsolo · e quedas d'água, 
embas de emprêgo e utili2a.ção pen • 
dendo de autoriz:tção e · concessão. 
E foi além. Instruiu a elaboração dos 
cõdigos · de minas e de ã.gua.s, cujos 
resulte-dos benéficos só os interêsses 
das grandes emprêsas nã.o quiseram 
enxertar. 

Pcts nessa órbita. oon.st!tuclonal, a. 
ocs.s!fi.o é ps.ra despertar grandes · 
ap:-eensões e constit1.1i um alto dever 
a.tra.ir pa.ra ela a -atenção dos nobres 

Srs. Constituintes, denunda.ndo o 
golpe Ca.p1tallsta. de 1937, para que a 
nova. Carta Ms.gna. restame também 
as nor!llaS moralfzs.dora.s da· COnsti
tuição de 1934. 

Há que esclarecer o plenário# como 
ep1sódio abonador da CA.mara ele 35, 
que a. Comissão de Código de Agua.s, 
durante dois anos, conseguiu frustrar 
a.s tendências dos que se obstinaram 
em derribar as suas n-ormas salutares. 

Inaugurado o ·Estado ~ovo, entre
tan-to, em lO de novembro, anall.sa.n
do-se o dispositivo c-urrespondente às 
águas e minas, viu-se que, ardilosa
mente, foi subtraída a. e)tpressãÕ· "con-__ . 
cessão", permanecendo sbmente o re· 
quisito "autorização", para a- utiliza ... 
ção das águas e minas. 

Evidentemente. não é mistér ser 
muito versado nesses assuntos para 
compreender a profunda. alteraçãa que 
importou em supriÍnix o. ca.raeterlstico 
de concessão, que-equj~aleu, 1ndiscutl
velmente, em retiTs.r da-u-nião a.--!a.
culdade de conceder e, portanto, negar 
à União a propriedade das :Minas e 
A~. . 

Não passou, porém, em julgado a. 
traiçoeira investida. A vigilância devo
tada. do SerViço Federal de Aguas de
nunciou o golpe ao Estado Maior do 
Exército e êste, depois de estudar 
o assunto, de pro:u.to se deu conta da 
sua. enorme gravida-de. Foi do que re
sultou o Decreto-lei, baixado em 1938, 
revigorando o dispositivo constitucional 
de 34, Decreto aquêle em tranca opo
sição ao sistema estabelecido ~ carta. 
outorgada em 37. 
· Seria. natural q'\!e passasse serena

mente o Decreto restau."'ador. caso não 
houvesse sido premeditada a manobra. 
estigmatizada. na. Carta. fascista. Não 
!oi isso, i:lntret&.nto, o que se verificou. 
As emprêsas · interessadas tomaram. 
p:>siçáo contra. o Decreto. acoimado de 
inconstitucional, e numerosas ações 
foram propostas no judiciário. Ficou 
patente e claro, ass::n, que intervieram 
na elaboração da. Carta de 37 e con
segulram nos gabinetes fecbg.dos, em 
que se trs.ncou o gol:pe, aqullo que llio 
puderam obteT da. Ca.tnara Na.cio:c.al. • 
· A1 estã, Srs. Constituintes, a signi-

:rtcação .expressiva. da atttude de 



muitos dementos, que se bateram 
tanto e tanto se batem. ainda., para. 
at1ri:lar que a Constitutç§.o de 37 teve 
vida. legal, pois que, sendo asslm, evi .. 
dentemente, será inoonstltuclans.l o 
Decreto sal~dor de l938. 

o SR. PRESIDENTE - Lembro ao 
orador Que está terminado o tempo. 

O SR. ERAsTRo GAERTNER
Faço desta. tribuna um apêlo aos Se
nhores Francisco de Ca.tnpos e Góis 
Monteiro, para ·que deponha,m · diante 
da Nação, esclarecendo as o..~gens reais 
do dispositivo vitorioso em 37, a. !1m 
de <tUe sejam ldenti!!cados aquêles 
que se fizeram instrumentos a. sOldo 
<ias grandes Emprêsa.s. 

Aqui estã.A.rt.anto. o momento de 
estudar nov~nte- êsses dispositivos. 
E &te relatório singelo é um esclare
clm~nto indispensável à Assembléia., 
que não pode e não deve incorrer num 
verd.a.de!:ro crime de Iesa.-pá.trla., dei
tando por terra a. legislação vigilante, 
correta. e patrlóticà de Juarez Távora. 
'(Muito bem. mufto bem.) 

<Durante o d.isc'Urso ào Se:nlUJr 
Era.sto Gaertner. reassume c. pre
SÜUncúi~ o s"e_nkor Melo Viana, 
PT~e). · 

O SR. Ose>RIO TülO'I'l - Se
nhor Presidente·, peço s. !)ala.vra, pela 
ordem. 

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

O SR. OSORIO TOIO'tl (pela 
orclem.) (•) - Sr. Presidente, Se· 
nhores Constituintes: ocupo a. tribuna. 
apenas para completar as considera
ções que !azia. na última sessão, a res
peito das missões reUg1osa.s de Ca· 
tequese. O assunto prestava·se a uma. 
explanação extensa, que julgo desne
cessária e que não poderia. fazer mes
mo que o quisesse, em Vista. da preca· 
rieda.de do tempo que xne é concedido. 

A!lrma:va. eu. então, que as missões, 
em regra. ag1a.In em zonas 1n6sp1ta.s, 
empobrecidas e, mUltas vezes, asso· 
laclas pela febre mas que. apesar de 
tôdas esSa.s dt!iculda.des, elas têln 

s1clo eficientes, no que concerne aos 

{*) Não !ol rev1sto pelo orador. · 

aspectos ma1s interessantes para b 
nosso Pais. Temos tido, além da. assis
tência rel1gs.osa., a assistência e o en
sino agrícola; o ensinG preUm1naT a 
l'&dieação do fDdio ao solo, trabalhoe 
de saneamento, de hospitaliza.c;ão e 
lJID.8. série de outros. 

Desejo cbamar .-a atenção da. Casa 
especialmente para a1guma.s afirma
ções insuspeitas· e. respeito do trabalho 
das missões. 

Destacare!, em primeiro lugar, a 
opin1ão emitida pelo Sr. General 
Valentim Benicio da. Sllva. pois S. Ex.a 
se refere às' Missões dos Salesianos em 
tênnos os maiS elogiosos para os tra-
balhos que realiZam. · 

Temos conceito, também insuspeito, 
do Sr. Representante Alvaro Maia, 
ex-interventor no Estado do Amazo
nas. S. Ex.11, depois de uma inspeção, 
d1z!a: 

"Maior, talvez, do que a admi· 
rá.vel semeadura da capital, é. 
a evangelização cívica do interior, 
no Madeira e no Rio Negro, até 
as fronteiras da Bolivia, Colõmbia 
e Venezuela. Em hospitais, asnos, 
escolas que arvoram o pendão do 
Brasll, os missionários distribuem 
o alfabeto, a saúde e os ens,na
mentos da Pátria. Em regiões lon
ginquas onde ainda não chegou a 
projeção oficial, os servícolas re· 
cebem a quin!ne., o remédio ime
diato, a ·hospitalização e· vêem os 
seus filhos amparados em uma 
vida melhor. Posteriormente nas 
funções de interventor federal, 
pude certificar-me, ainda mais~ 
da incessante atividade que êsses 
missionários desenvolvem., indepen: 
dente de credos e opiniões. Possa 
a minba terra ter sempre a seu 
lado êsses operários do bem . ., 

O Sr. General Alexand.'"ino Ft!l'I'eira 
da Cunha, qtm.ndo em visita às fron
teiras do Brastl, assim se e."q)r~ou: 

"A influência. das !v'.J.ssões Sa
lesianas do Rlo · Neg:oo. é sem dú
vida a.lgurila, de benemerência. p~ 
trlótica: Ba.rce!os. São Gabriel, · 
'l'araeu&, Jl.uaretê sãc cf-!ltros de 
cultura mora! e c!v.ica.. Escolas 
agricolas, oficmas de carpm~. 
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alrala.t.a;ria., mecânica, Sã1PQtarla., 
armara os alunos para a futura 
luta pela vida.. Isto porém, os 
Sa.les!s.nas puderam conseguir à 
custa de muitos trabalhos e de 
gran-de .dedicação, que só 1\ ca
ridade cristã pode inspirar, en
corajar e realizar. 

N'a<:U1 vi d'e melllor, .nem de 
mais surp~dente nes"..a. selva. 
ama.zõnica. Hoje já. se pode a!i=
mar que esta população cons
t itui um elemento de vigUân.cia e· 
de trabalho nesta região fron
teiriça: amanhá, coiisti tuirá. sem 
dúvida. algu.ma um elemento de 
sua própria segurança., · deVido . à 
benemérita ação dos missionários 
Salesia.nos. '' 

que a obra social que aspiram 
·• tem de ser d!rigida -num sentido 

mais humano e mais amplo. A 
fJgura de D. Bosco é a de um 
sociólogo e a de seus d.isciPUlos 
também .. . Nas . nossas frontetras 
com a Colômbia e a Venezuela 
essa obra é tão espetacular co-mo 
a natureza que a cerca ... 

Tenho a dizer, ain<la para fins.
li..za.r, que, no meu entender, o se
nhor Carlos Prestes não pôde ol>
servar devidamente os trabalhos das 
Missões Sale.s~anas em Mato Grosso 
porque ia. em desaba.Iada carreira, 
!Perseguido pelas ·tropas- · legais. 

O SR. PRESIDENn - O tempo 
destinado ao nobre orador está es
gotado. 

·o SR. OSORIO 'l'OIO'II - . Vou 
A últillla opinião é a de um candi- terminar, sl'. Presidente. 

dato do P~rtido comunista à. repre- Referiu-se S . Ex.• às Missões sa-
. sentação federal pelo Amazonas, cida- lesianas em Mato Grosso, certamente 
dão · que, segundo afirmam, d~seja va po:~;....ter~. tido remorsos do que fêz sua. 
"de.sancar os na(ires". - --·-. 

r . coluna, dep.t-êàãnâo; · saqaeando- e --in- - . 
Manifestou-se o nr. Pereil'a Nunes, cen-ciiando as casas dos pobres ba-

que é Té:Cni~o do Serviço de C!lça e rórós, conforme relatóno do General 
·Pesca e t'residente Cio Instituto Étllico Guilherme Mariante, arquivado no 
G~<:o do Ama20na.s, da seguinte Ministério ela Guerra. <Muito bem. 
maneil'a: M:Lito bem. Palmas.) 

"Até hoje, a. meu ver, ainda 
êsses educadores mere<:em aque- 0 SR.. LEITE NETO - Sr · P:re-
les conceitos francos e desassom- sidente, peço a. palavra, pela ortlem. 
brados do General Alexandrino e O SR.. l:>RESID~~ - TelD. a. 
do escritor Gastão Cruls, 1ncum- palavra o nobre Representante. 
bidO$ pelo G ti vê rn o Getúlio O SR. ~ NETO - <Pela or-
Vargas de observaçõeS, que seus dem) (*) - Sr. Presidente, há dias, 

. in i ln 1 g os reclam.ara.m fôssem diri.gi a v. Ex.' requerimento em que 
min~losas. Visitei-lhes os inter- ~licitava a !lomeação de uma co-
natos, vivi ~om as crianças indi- lnissé.o de parlamentares, que tôsse 
genas vários dias, visitei depois ~o pôrto d~ Santos, 31purar, no local 
os lares dos pa.is e verifiquei que dos aeonte<:imentos, a verdade $Obre 
até ali se estendera a ação de um o qu-e -estava ocorrendo · na quê 1 e 
padre da estatura moral do Pa.- grande centro da eccmomis nacional. 
dre João Marchesi, cognominado Neste mcménto, ao Vir à tribuna. 
o Allchteta d\) Rio Negro, de um Justificar o ráerMo requerimento, 
Pacb-e Domitro-.itsch, no t .á. v e l desejo reportar-me à sltuaç!io geral 
construto4:', de 'Um Padre Antônio em que nos encontramos, não só o 
G1acone, estudioso infatigável da Brasil como todo· o mundo. Aca..ba-
etnologia de Várias tnõus da.- mos de sa1r de uma guerra que fol 
quela. rf'!gjã.o .•• Mas o Salesiamo 'Verdadeiro ea.tncllsmo desenca4ea.do 
não pode por Si só resolver, em QObre os povos . e nações por si.Stema.S 
t6da a. su11. ~nsão, êsse pro- imperialistas. guiados por poUticos 
bleDla. da. terra. e do homtm: ta.- dellrs.ntes. s1stemat~os. Entre~nto, 
lecem-lhe recUrsos qu.e as sub- se grande foi a hecatombe, se grande 
venç6es, J)Ol' 1:na.1s !>iDgues que· 
~ejB.ln, não podem ga.ranti.r, visto <•> Não foi revisto pelo orador. 
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foi a. .per<la de vidas e a. d~truiçã.o 
de riquezas necessárias à satisfação 
do povo, !Aldemos colher nêsse novo 
após guerra as lições substanciais 
que deverão servir de guia para o 
clia. · de s.m.a.nllã., para êsse n o v o 
anebol de civilização. 
· Ficou então f1rznado o principio da. 
supremacia do di:reito sôb're os te
gimes despóti.cos e de violência, va
lendo mais a fôrça do direito que a 
tõrça da opressão. · 

Ficou, também, assinalado o prin
ci:pi.o de que a sociedade . conteml)o
rânea deve ser i'eestrutura..da em no
vas foJ:"lllas, em que prevaleçam os 
principlos inta.ngfve!.s da justiça so
cial e da. distributiva. 

Ora, Sr .. · Presidente, foi animado 
por êsses princípios que me abalancei 
a dir.gir a V. Ex.a. o requerimento 
em debate, propugnando que uma co
missão de parlamentares fôsse rea
lizar, num amb;ente de paz e sereni-

. da.de, com insu.."'Peiçã.o, verd.Meira. 
investigação social, autêntico inqué
rito em tômo dos graves aconteci- · 
m·entos que se desenrolaram em 
Santos. 

O Sr. Campos Tl erga! -.:. Permita 
V. Ex." um aparte. Tenho o prazer 
<:te declarar a V. Ex. o. que subscrevo 
zn . totum o · requerimento, tanto 
malS que venho recebendo cartas 
e taler,ramas. de Santos e de ou
tras localidades, protestando enér
gics.mente contra as Violências ali 
t~raticadas pela polícia paulista., que 
chega· até a in~adir lares. prendendo 
inúme:-os tra~lhsdores. . Nós, em 
absoluto. não podemos concordar com 
a. atitude cl3. poli-cia, ferindo dir~itos 
aos trabalhadores santistas. 

conseqüentem®te, deixar de inte
ressar aos legítimos representantes do 
povo brasileiro. (Muito bem; muito 
'bem. Palmàs.) 

O SR. JUSCELmO KUBITSCHEK 
·- Sr. Presidente, peço. a palavra 
pela ordem. 

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

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
(pela ord,em) Sr. Presi-

dente, há mais de meio · século co
gita-se da possibilidade de t~ferir 
a Capital Federal para o interior do 
Brasil. Razões inúmeras alicerçam 
o ponto de Vista. dos que assim pen
sam. .A1:. imensas regiões do inte
~~I; e à fôrça de uma decisão po-. 
llt1ca que transferisse para o seu 
meio o centro Vital da administra.
~ão brasilçira, passariam a constitm::r 
~ediatarnente um elemento novo de 
pro!'Uilda significação econômica . e 
social. Na rota do progresso do :Sra.
sU_ o grande sonho de se recuar a 
fronteira econômica do pafs levan
do-a para regiões que a1n~ hoje 
aguardat;l uma. nová epopéia de ban
deirantes, foi o !ator decisivo que 
acalento~ durante gerações sucessi
v~ o propósito de se vitalizar o ser- -
tão brasileiro, plazitando nó coração 
da. Pátria um centro poderoso de ir
radiação cultu..-al econômica. e social. 
Por imposição ~a · vontade nacional é 
esta a 3.a. vêz que se reune no Bra
sil uma Assembléia Constituinte, no 
decurso. de menos de Ulll século. 
Dentro dela tem Vindo bater o sô
pro da. aspiração de todos os bra.
sUeiios. 

O SR. LEITE NETO - Obrigado 
a V Ex.11 • Ns.s duas primeiras, a de 1891 e a de 

Sr. Presidente, 0 requerimento que 1934, a questão da mudanÇa da Ca
fv:-mulei não "tem caráter poJtico, Pita! Federal foi estudada. com fn
po~:-re antes e acima de tu<iv 0 que . terêsse e· carinho. Todos sentiam a 
deseJamos é investigar a ·verdade, necessidade de se deslccar o ei'to eco-
para que, num ambiente de entendi- nômico do Bra.sU, situado numa es-
m.ento. de reciproca coeyperação, to- treita faixa litorânea, com eVidente 
dos nesta Assent.bléia colaboremos no desencorajamento ao progl'esso do 
sentido de que o Govêrno da Repú- imenso território, que apenas a.dor-
blica possa r~almente resolver· bem 0 mecjdo aguarda. o toque de sentido 
p:-oblenu de Santos. que é 0 <ios tl'aba- de estfmulos novos e fecundantes. 
lh:ldnres d~ :um dos maiores centros Na. Constituição de 1891, no seu· 
da economla na.cion:~.l e não deve, art. s.o, estabelecia-se : 

Ó ~ H - Z 1- "S- "' f:. .. {? • I 'I ~ '-i 
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"Fica pertencendo à Unllo, no 
planalto central ' da. Repúbllc:a. 
ums zona de 14.400 quilômetro,., 
qua<ira4os, que será oportuna
mente dema.rca.da, para. nela. es~ 
tabelecer-se a tutura Gaplta! Fe
deral". 

Idênticos propósitos s.nlma.ram os 
Constituintes de 1934, que no art. 4.0 

das Disposições 'n'ansitória.s esta'bele-
da. ' : . 

"Será transferida a Capital da 
União para. um ponto central do 
Brasil. O Presidente da. Repú ... 
bUca, logo que esta Constituição 
entrar em vigor, nomeará uz:na . 
comissão que, sob tnstruç~ do 
Govêrno, pr.ccederá.· s. estudos das 
várias localidades adequacls.s à 
instalação da Capital Federal". 

O Sr. José Boni/ádo - · O local 
naturalmente indicado pa.xa. Capital 
Federal é a cidade de Oberlândia, no 
Tr1ft.ngulo Mineiro. · 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
- Estamos quase de acOrdo. 

· "Concluídos UJ.ls estudos, serão 
presentes à Cãma.ra dos Deputados 
que tomará., sem perda de teln
po, as i,}rovldênclas necessârlas à 
mudança. Efetuada esta, o atual 
DistriOO" Federal passará. a cons
tttuir um Estado". 

Nesta Assembléia. ·o assunto já fol 
!ocallzado pelo ilustre Senador Senhor 
Pedro Ludov1co, que ad.uzindó coDS1de· . 
z:ações razoá vefs sugeriu a mudança da 
Capital Federal para o Estado que t§.o 
nobremente Tepresenta.. Estando pr6-
xlmo o moroento em que se vae mant
festar o ple~o sObre c ante-projeto 
constitucional, afig'.l!a-se-me oportu
no trazer ao conhecimento dos Se
nhores Representantes, pedinão sua 
InSerção nos anais desta Casa., 'Um 
magnffico trabalho de autor1a do En
genhe!ro Lucas Lopes. atual Secretá
rio da Viação do Estado de wn·as 
Gerais. 
. O Sr. Pe.&-o LutünJico - O tr~bslho · 
do eiJgenhe1ro Lucas Lopes é mteres
mnt.isõimo. pois estuda todos os a.s
pectos daquela reglio qu-e, ~~ co
nheço multo bem. 

O SR. JUSCELINO :EtOmTSo.:aEK 
- Nele além de sugerir a. muda.n
ça da Capital para o Pônta.l do Tr!
ê.rlgulo Mmelro, são estudados os va
riados aspectos do problema e aP<>n
tada uma solução que, de ~Ordo eom. 
os estudos realizados por a.qcêle emi
nente técnico, sa.tis!az o ponto de vis
ta esperado pelos _pa.rtidirlos da. 1déi& 
da mudança da Capital. 
_ o Sr. Gabrtet Pa.ssos - E' realmen
te notável, mas parece que abrange 
um território excessivo para ·a locall· 
ta.ção do Distrito Federal. O territó-
rio poderfs. ser menor. · 

O SR. JUSCELINO :KOBITSCREK 
- me inclue no seu projeto trêa. 
municiplos .no Tria.ngulo M!lnefro;- · Ora, 
&.ses três mun1cfp!os ficariam de tal 
maneira presos à -1nfluêncla. da. nova 
Capital que seriam, fatalmente, ab
sorvidos. Dai o aumento da área cor
-respondente ao Distrito FederaL 

Não clare1 conhednlento à. Assem
bléia. da integra do trabalho de S. Ex. a 
porque Uma-leitura_melhor esc'laiecerà. 
SU<:.tnto e claro enrlqtieeldo em ma
pas llustra.tivol? a "Memória Sôbre a;--. 
mudança do Dlstrlto Federal" é um 
documento que deve ser meditado por 
todos aquêles que desejarem tratar do 
assunto. 

São estas considera~ que me le
vam, Sr. Presidente, s. solicitar a in
serção do :re!ertdo trabalho nos Anais 
da ASsembléia Ns.clona.l Constituinte. 
<Muito bem; m1Lfto bem. Palmas). 

o orador enma à Mesa o se
gu.in.te Tequ.erimen.to: 

Requeiro s inserção nos .Anaes da 
A&s~bléia do Incluso trabalho do 
Eng. Lucas Lopes, sob o título 41Me
m.órtas sõbre a mudança. do Distrito Fe
derar•. visto se tratar de nssunto_do 
interêsse nacional. pertinente à ms.-· 
téria constitucional. · 

Rio. 20 de maio de 1946. - Juscelino 
Kub!stchek. 

Ao Sr. 1.0 Secretário. 

O SR . . LER.t SANTOS - Sr. Pre
Qdente, peço a palavra, pel& ordem. 

O SR. PRESID~ - Tem a pa-
lavta o nobre Representante. · 
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o SR. LEEU .SANTOS · (j)el4 or
dem> (•) - Sr. Presidente. o .. Diá._ 
rio Carioca.", na edição de ontem, pu-

. blic&, na. integra, um contrato soc~l 
da f.il'Ina. Tribuna. Popular Editora Li .. 
Dlitada. em que aparece o Sr. LUis 
Carlos Prestes como maior ac!omsta, 
possUindo 94 quotas. no total de 
4:.700.000 cruze.tros. 

Di,spenso .. me da leitura do contra .. 
to, porque não disponho de tempo, 
·Dl.S.S pediria. tOsse êle transcrito nos 
nossos .Anais. 

o Sr.. Carlos Pr~es - Agradece
mos a. propaganda que V. Ex.• !a.z da 
.. Tribuna Popular". 

O SR. LERl SANTOS- Inúmeras· 
vêzes, sr. Presidente, homens públi
cos têm sido chamados a esta tribuna 
para a sua pr~stação de conros peran
te a. Naçã.o. Uns, por terem se excedi .. 
do no exerclcio do mandato pública 
ou administrativo que lhes fo1 confia .. 
do; outros por terem conseguido au
mentar o seu patrimônio econômico 
de uma. ma.IleJ.ra duvidosa. 

No caso em aprêço nada temos evi
dentemente com a Vida. privada do 
Sr. Luis Carlos Prestes, Senador da. 
República e che!e do Partido Comunts .. 
ta no Brasil. ·-

0 Sr. Osvaldo Lima - Mas dentro 
do nosso regime jurfclico, como po
deria. alguém possUir um jornal se não 
o Ol'gan1zasse dessa .forma ? 

O SR. LERI SANTOS - Chegarei 
lã.. 

Mas, Sr. Presidente, dentro da pró
pria técnica comunista, encontramos 
oportunidade para estranhar que o 
seu cher'e supremo no Brnsil, ora. apa
reça. comodamente instalado na Vlda. 
possuidor que é de .cinco milhões de 
cruzeiros em uma emprêsa de publi .. 
cida.da! 

A propaganda com.unista tem um. 
dos seus pontos altos no alarde qué 
faz da. preeé.:ria situação econômica 
de seus chefes. 

O senador Luis Carlos Prestes rot 
sempre apontado como um homem po
bre, q~e passou vá.rios anos na. prisã() 
e conseqüentemente sem exercer ne
nhtm:la atividade remunerada. 

<•> - Não !oi revisto pelo orador. 

A doutrina comunista desaconselha 
a acumu!!l.ção de fortu.n2., já. que se 
orienta no sentido de uma igualdade 
econOmica. para todos os seus adepto::. 

O Sr. C ar lo! Prutes - V. Ex. • sa:be 
que sou secretário-geral do Partido Co
mUllista no BrasU •.• 

O SR. LERI SANTOS :-- ~ata
mente. 

O Sr. Carlos Prestes - ••• e que a. 
.,Tribuna Popular" é o órgão dêste 
Partido. 

O SR. LER1 SANTOS - Mas quem 
figura como acionista e dono do di
llllelro, pessoalmente, é V. Ex.~ e nã:> 
o Partido Comunista. Essa é a ques- ' 
tão. 

E' sabido a.!.nda, Sr. Presldente. que 
o Partido Comunista.. ao mesmo tem
po que procura infiltrar na co:àsciência. 
do trabalhador o desrespeito à. lei e às 
autoridades constttuidas, mete a mão 
em seu já minguado bolso e tira al
guns cruzeiros, mensalmente, para a. 
constituição de UIIi possivél fundo sc
cial. 

Estamos, portanto, diante de uma. 
alternativa.. Se o Senador Luis Car
los Prestes não tirou a sorte grande 
na. Loteria e netn se meteu em· algu
Dla boa negociata ... 

O Sr. Carlos Prestes- SÔu <fu1gen
te de uzn Pa1·~:~o. A "Tribuna Pop~
Ia.r'~ foi feita. para o Povo e é um jo!"
nal do Po·1o. 

O SR.. LER! SANTOS - Mas - re
pito- o Povo nãc apar-ece como a.c1o
nista., e sim V. E."{." <.Riso.) A alter
nativa é esta. 

O Sr. Carlos Prestes- Isso é bara
ta demagogia de V. Ex. • ! Estamos 
dispostos ao confronto. Eavemos de 
ver quem tem as mãos limpas, se eu 
ou V. Ex.". 

O SR. LERI SANTOS-Não temo e 
aceito o confrOnto. ~e .. me termi
nar o d!séúrso, porque já está qua.Se 
findo o tempo. 

Se o senador Luis Carlos Prestes 
não tirou a sorte grande na Loteria 
e nem se meteu -em s.lg'uma boa. :let i)" 
data que lhe pudesse dar, tão ràplda
mente, cinco milhões de cruze1t J3, e. 
·conclusão é lógica: o dtnhetro arre-
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cadado dos trabalhadores é seu e não 
do Par..ido Comunista ou então Su9. 
Excelência está recebendo dinheir.:l de 
uma potência estrangeira para fomen
tar-a desordem no Brasil ! 

O Sr. Trifino Correia - V. Ex.n é 
quem recebe. V. Ex.• julga os outros 
por si! 

O SR. LER.I SANTOS - Eu recebo 
dinhdro de uma potência estrangei
ra? Isto é muito engraçado. 

Na primeira hipótese, Sr. Presiden
te, os trabalhadores estão sendo llu
ãidos ... 

O Sr. Carlos Prestes - Estão sendo 
def~!ldidos por V. ·Ex.a· ••• 

O S::a.. LER.I SANTOS - ... porque 
o dinh~iro que remeteram entra 1i
retamente no bolso do Senador co:JlU
nista e é incorporado ao· seu patrimô
n!o privado; na . segunda hipótese. 
convenhamos, mais U1lla vez o Sena
dor Luís Carlos Prestes golpeia o Bra
sil pelas costas -~ <Muito bem. Muito 

. bem. Palmas . pTOlàngadas. o orador 
é cumprimentado.> 

O SR. CAPE' FILHO ·- Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa.
la.Yra o nobre Representante. 

O SR. C.An FILHO C pela ordem) 
(•) - Sr. Presidente, recebi do Sin
dicato dos Bancários do Rio Grande do 
Norte telegrama solicitando que. da 
tribuna da Assembléia Constituinte · 
transmitisse ao Senhor Ministro d~ 
T:-abaL'lo ·seu veemente apêlo no sen
tido de . ser CUI!lprido o acõrdo entre 
bancários e banqueiros. realizado sob 
a presidência daquela autoridade. 

Não posso. porém, fazer o aludido 
apêlo, pois acabo de ter noticia, atr2.
vés dos jornais e de oficio a m1m en
dereçado, de que a policia do Distri
to Federal prendeu e mantém 1ncomu
Dicável o presidente do Sindicato dos 
Bancários. 

Ora, Sr. Presidente, V. Ex.a deve 
estar lembrado - como, aliás, tôda a 
Assembléia Constituinte - do que !oi 
a greve dos bancâ.r1os tida, no pri
meiro momento, como agitação comu-

. (•) Não fel =~visto pelo orador. 

nista e, mais tarde, objeto do estudo 
de ilustres . Representantes do povo, 
com assento nesta AssembJ.éla. entre 
outros o Sr. Senador pelo Distrito 
:Federal, Hamilto'!l Nogueua. o Sr. 
Deputado Domingos Vela.sc~. Deputa
dos do P. S. D. e, maJ.s do que lSSO, 
tôda a oanca~a trabalhista. Esses no
bres colegas cooperaram na solução da 
greve, discutindo·& no gabinete do Sr. 
Ministro do Trabalho. S. Ex . · presi
diu à reunião e foi na ~onfiançz. de 
sua palavra que · o~ ban~á.rios brasi
leiros concordaram com ... adiamento 
da solução do sa12...~o--p:-ofiss1cnal; fi
zeram-no confiados na palavra do ti
tular da.q•1êle Ministério. 

No entanto. agora. quando o "Presi
dente do Sindicato dos Bancarias. em 
nome da classe. pede· a nomeação da 
comissão paritáriQ., é prê.so e jogado. 
incomunicável, em cárcere incerto! 

_o Sr. Segada:. V iana - Hoj~ ouvi 
do propr1o·-sr:- Ministro do . T:-abalho, 
que até às 12 horas, de~conh~cia ··a 
prisão do Sr. Ant5r..io Ludano l33ce
lar Couto. Se tal detenc~o fôra efe
tUada. nenhuma interven,..ão houvera 
do Ministério do Trabalho. 

O Sr. Nestor Duarte - Essas pri
sões por equivoco :ão bem freqüen
tes ... 

O SR. c~ Fn..HO - .Diz muito 
bem o nobre colega Sr. Nestor Du
arte: há quase sempre :.~isões por 
equivocv ... Diante do aparte do no
bre lider da bancada. trabalhis~. jsto 
é, do Partido que <> Sr. N~;;rão de Li
ma repre&enta no GovéiT!o, con~lui
mos que houve mais urna pri~ão por 
equivoco ..• 

O Sr. Segadas Viana - V. Ex. a se 
engana: declarei apenas que o Sr. 
Ministro· do Trabalho não intervlera 
no caso, e, não, que a prisl'i.o teria si
do feita per equivoco. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Haven
do acompanhado o case do·s ban<:ários 
desde o primeiro instante. posso dize!" 
que, se houve llsurz., esta foi s~mpre 
da parte dos bancâ.rios. Os Srs. 
Deputados Domingos Ve.las':o. Paulo 
Sa.rasate, outros dos Partidos Traba
lhista e Comunista, todos verificaram 
que os ban~ãr!os tinham razão. Acor
dou-se na nomeação de uma comissão 
paritária para ~esolver o problema. 
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~gotados os dez dias do prazo, o Pre
s:dente do Sindicato, homem digno e 
representante dos interêsses da classe, 
cumpriu sua missão, mostrando não 
ser escravo do Govêmo. E por isso 
fol. préso 

O Sr. Domingos Velasco - Ratifi
co. de públ.!.co. tudo quanto o Sr. Se
nador Ham.Htor. Nogueira acaba de 
afirxpar . Encontramos, da parte dos 
b:ancár!os. a mai01 transigênl!la para 
solucionar ·a greve. 

O SR . •cAFÉ F'TI.JHO - Agradeço o 
testemunho do~ nobres colegas, tnsus
peitigsimos pela atitude que <.êm t.oma~ 
do contra aquilo que se . chama agi
tação comunista. 

Além da prisão do Presidente do 
Sindicato. c.l~tmc:i.a-se 'á intervenção . 
no rn.esm::~ Sindic2.to, sob a alerração 
• o c.7 se tratar de corporação comu
m sta . 

O Sr . . José Boniíó.cio - Quer di
zer que o Govêrno est3. promovendo 
a greve? · 

O S~. CAFÉ FILHO - E ' visível 
o contraste ... No instante, Sr. Pre
sidc::nte em que termino minha ora
cão. lembro à bancada trabalhista 
r espons:ivcl pela presen~a do Sr. Ne~ 
~ão de Lima no Go•Jêrno do Gene
ra l · Eurico Gaspar Dutra. C!Ue êsse 
Mi?istro está desempenhandÔ o pa
}Jt:J daquele que. popularmente, se 
chama d<? "Amigo da Onça". pois, 
nndo representante do ·trabalho no 
<?overn('l de General Dutra. faz po:. 
llt1c:a cc,ntra os interêsses dos t.ra
ba1h~ricres! <M ui to bem. Pal71UZ.S . ) 

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA
Sr Presidente, peço a palavra pela. 
ordem. 

O SR.. f'~ESIDENTE - Tem a.
· pa lavra o !!ob:-e Representante. 

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA (•) 
<Pcü: orc!.em) - Sr Presidente, Se
nhores Representantes: o . que me 
traz à. tribuna é formular o orotes
to àe minha bancada, a do Pa..~ido 
Comunista. contra as arbitrariedades 
qt,e se pratica m em todo o Brasil. 

Srs. Representantes. não é possf- · 
vel ao E."mlo. Sr .. General Eurico 

(•) Ni..o foi revisto pelo orador. 

Gaspar Dutra governar com o povo, 
tomando medidas contra o povo. E' 
o que estamos verificando. 

o meu Partido não tem interêsse 
em fazer agitação comunista. o meu 
Partido de modo algum tem mos
trado que o Poder Executivo está 
govemando contra o povo. Temos 
dito sempre:: que o govêrno está cer
-cado de Mi"listros e de auxiliares 
que não se desvencilharam dos pos
tulados do Estado Novo; são os ve·
lhos sc.udosistas que não desejam 
que o govêrno eleito a 2 de Dezem
bro · seja govêmo dos brasileiros, mas 
govêrno de meia dÚZia de elemen
-tos comprometidos com o fascismo. 
Por isso, Srs. Representantes. o que 
vemos é uma porção de arbitrarie
da.de~ quz de modo algum são atos 
de um govêrno democrático, e contra 
os quais temos trazido aqui o nosso 
protesto. 

E' preciso que fique bem claro no 
espfrito de todos os Srs. Represen
U:I.ntes que. no passo em que vamos, 
o Br~sil não está caminhando para 
a democre.cia. mas. sim, para a sen
dc. que trilhou no ano negro de 1937. 

\ 1ou car conhecimento à Casa de 
ala-un~s arbitrariedade~ prnticada.s 
pela policia do Sr. Pereira Lira. 

O operário Davi Jansen de 011-
~eira. viaj:mCio pars. o Estado do Rio, 
foi prêso na Raiz da. Serra, levado 
f:: Chefat ura de Polícia, despido - de 
tôda a sua roupa c espancado como 
um neg-ro na época da escravatura. 
E continu3 recolhido a uma prisão, 
completamente nu. Seu único cri
me roi "iajar para o Estado do Rio 
e ser conhecido como membro do co
m it é estadual dr R!o de Janeiro. 
Lant;amos o nosso protesto desta tri
buna, e os Deputados do Partido 
Comunista. como seus advogados. ir5.o 
promover o co:-po ·de delito para apu
r ar a s responsabilidades do espan-
cl:'.men to. -

Outra arbitrariedade consta cio se
guinte t.clegrarna, dirigido de Marília. 
ao Senador Luís Carlos Prestes, em 
16 do corrente: 

"Levamos ao _ vosso conheci
roemo foi negada êste comité 
municipal · Man1ia do PCB au
torização realizat comícios poU-
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ttoos e eomemora.tfvos qu!nz;ena 
lega.llda.de reclntos !eehados e 
praça. pública. medida arbltrárla. 
delegado adJunto Ls\lrQ More.!s 
'Bonilba. desa.cô"tdo nossas con· 
quista.s domoc:á.tieas pe<llmos ca
Jll.S.l'adas protestarem Jtmto .AS
selllblé1s. Constituinte })t Sa.uds 
Osório Alves castro. secretá.:rio 
:poUtico." 

Atos como êSses, são de um govêrno 
que nio deseja ~ ma:nelXa algunla.. 
que o país marche para a demoerada.. 
Noss~ ?a"l'tido é -ps:rt.i.d.o legal, 'legis

tt&do, com representantes na ma.fs 
a.lta. Casa. do pais, que é esta ASsein
bléla.. E quando, .aqui, nos batiamos 
J)ela. verdadeira sobel'a.nia. da. Assem· 
bléia., as nossas vozes eram aba:fadas 
tanto pelos Mlnistrost como o d~ Tra.
balho, como pelo Che!e de Policia e 
muitos Interventores, que se sobre
põem às suas atribuições e praticam 
tôda sorte de arbltra.rleda.des contn 
o povo. 

Vemos dià.rla.mente, Sr. Presidente, 
que os ·atos e dooretos. do Govêrilo· 
sã.o ss.ncioD.ados pata· !icaxem nas n.u- . 
vens, como, por exemplo, os decretos
I~ contra. greves e outros tais. 
As g:-eves, contrà:rta.mente ao que as
severou aqui um ilustre Deputado tra
balhista, não são agitações comllllistas 
QOS tra.balhadore.s. 

Os !~aviários da. Leopoldlna. rece
beram solene promes-sa do E:r:mo. se .. 
'nhar Pl'esidente da Rlepüblica de um 
abOno pro~..s6rio, desde· que iQ5sem. 
estud&das as rendas da. emJ)rêsa., 
quando ~ria.xn aumento efetivo. co
xno. porém.. a Leopoldina. e o Minis
tério do 'l'raballlo pro1b1raln a con
~essão desse abono provisõrto, os ie:r
:roviá.ti.os recorreram à greve. 

O Sr. Segado.s Viana.- Não é ver
da.deira a aflrmativa. de que o MiniS
tério do 'l'rabalho tenha entrado nessa. 
questã.o de s.bono 'P'!'Ov1S6do. A m.a
térla. está sob julgamento do Conse
iho Nacional do Trabalho. órgão da. 
Justiça. e autônomo. 

O SR.. A~O OLJ:VEI:RA: 
- E' autdnomo para inStrumento de 
~P~ a.os tra.ba.lhadores. 

o Sr. Segadas Vían.a- v. Ex."' des
~nbece a legislação tt-s.bailblsta. 

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA 
- Conheço mais que V. Ex.. porque 

semp:e !ui opr'..mido por êsse 61gio .. 
O sn. PRESIDENTE - AtellÇãol 

o tempo do nobre ora.do:r estã esg"" 
tado. · · 

O SR.. AGOsrmàO OLIVl!:IB.A 
- Para termma.~r. devo dizer aos nus
tires Repr~ta.ntes que a. Estrada. de 
~o -Leopoldina. é ferrovia. onde o 
n11mero de comunista. é . muito diml• 
nuto. não sendo ca,pa.z de mnuenclar 
os trabalhadores da Estrad,s... 

o que há é :nanobl'a do Ministro 
do Trabalho, para que o govêrno en .. 
~ampe a. eml)rêsa de ferro velllo, so-
brecarregando dessa forma. os co!res 
da. Na.çio. -., .. · 

O Sr. Segada.s Viana__; VV.-~ .. 
lências estão a.bott~idos llOt'ClUe a 
gTeve n§.o to1. avante. 

O SR. AGOS"'''NHO . OLIVEIRA 
- Era o que tinha a dizer. (Mmto 
'bem; muito bem~> 

· · O S&. MANUEL N'OV AIS - Sr. 
Presidente~o a Palavra, pela or ... 
dem. - ---- -- -· · - ... · . ·- . . . ... 
. O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nopre .Representante. 

O SR. MANUEL NOVAIS (Pet(l 
ordem) -Sr. Presidente, Srs. CoilS ... 
tltuintes: ·com apoio dos eminente.t; 
companheiros de núnha bancada, 
apresentei vá.rlas indicações sugerindo 
ao Govêrno a solução de inúmercs 
problemas do meu Estada. 

Agua;rdei, pacientemente, a inclusão 
d~ mesmas na ordem da dia, ~ !i!n 
de que a.s discutisse e deoa.te!>Se no 
plenário. 

Uuas delas, dada. a sua natureza, 
impedem-me de continuar por mais 
tempo esperando a. providência regi_ .. 
mental que manda, depois de aprova
da pela Colllissão pari:unental', inclUir 
na ordem do dia a indica~ã.o ~llteset! • 
tada pelos Representantes. 

AS indicações são as de n. 0s 35 e. 
38. A prilneira re!ere~se à conclusão 
do trecho de Brwnado na Bahia -
Estrada de Ferro Leste Brasileiro - a 
Monte Azul, em Minas Gerais - Es
trada <::e Ferro Central do Bra.si! 

O simples enunciado da proposi~o 
dá. perfeitamente a elltender a graVi
dade <1o problema, que interessa, não 
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s6 à :Bahia., mas, particularmente .. a. 
Minas e a. todo o pais. 
· o Sr. Gabriel Passos - Interessa a 

todo o Brasil porque abre caminho 
pelo interior cio pais. 

O SR.. MANUEL NOVAIS - Lem- · 
bremo·nos, ele que, durante a. guerra. 
o norte esteve mteiraJDente isolado 
do sul, ·porque, em verdade, só existem 
·quatro vias de comunicação entre o 
norte e o -sul: a via maritima naquele 
tempo impedida. pelos subma.rlzlos 
alemães;__ a. m são-tranclsca.na., ine
ficiente pelo desleixo dos govêmos, 
que jamais cogitaram de a.pa.relha:r 
a. nossa !rota. fluvial (mui.to bem); 
e duas vias terrestres - ou seja 
a. ligação da Central do Brasil à 
Central da Bahia e à Rio-Bahia, 
também cogitada neste requeri-mento 
- Rio-Bahia iniciada há 15 anos, 
com um percurso de cerca. de l.SOO 
quildmetros, e que ainda. não tem 
metade . do tráfego. 

A llga~Lão da central da. Bahia 
com a Estrada de Feno Central do 
Brasil constitue uma das grandes 
aspirações brasileiras, desde o Im
pó...rio. Esta, também, se vem arras
tando, J)orgue levou mais de vinte 
anos sem se colocar uma pedra na 
sua. construção, e não fõsse a guerra, 
declarada pelo Brasil. às nações do 
"Eixo", talvez até hoje as pontas de 
trilho ainda estivessem em Montes 
Cla.ros, em Minas, e em Contendas, 
na Bs.hia. Eni 1943, ent:J:etanto, ·O 
Govêmo PJ:emido pela. g'J.erra., de- . 
terminou Pl"ovió.ências para que a 
construção fõsse retom-ada., e, agora, 
terminado o conflito, já somos !n
formados de que, por medida. de eco
nomia, está o Govêmo decidido a 
parallzar essa obra.. 

Senhcres Const!tuintes, ns. minha 
:função de Representante b<i.iano, na.o 
poderia si!e::J.ciar diante de um ato 
que interess-a de perto tôda a. po
pulação no norte, da. Bahia. e, digo 
também, Minas Gerais, pois esto~ 
certo de, nêste momento, interpre
tar o. pensamento mineiro. <Muito 
bem.) 

Não poderia deixar de protestar 
contra essa atitude, pois não se con
ee'be, como medida de economia, a. 

para.11zaç§.o de uma obra de ~ 
nllo interêsse nSclonal, simples.Illente 
porque representa um gasto talvez ele 
cerca. de 100 milhões de cruzeiros. 

Tenho comigo o ma.pa. da. ligação, 
e pelo qual se pode constatar fal
tarem a. penas 112 quilômetros pa ":"a. 
a. junção entre a garganta do ~o 
da onça. e Monte .Azul. em ~as 
Gerais. Não é justo que êsse Pe· 
q~eno trecho ele 112 quilômetros, 
q~a.se todo a.taca.do, venha. a ser 
para.Iizado, em preJu.lzo para as Po
Pltlações do interior do Brasil sem 
comunicações até o momento e :na. 
hipótese de uma- guerra. futura, elll 
q~e nos vejamos envolvidos, perxna .. 
necerla.m inteir.:unente isoladas Ullla.! 
das outras. 

Sr. Presidente, "Venho solicitar de 
V. Ex. a se digne mandar incluir :na. 
ordem do dia. êss.e requerimen':o que 
tanto interêsse envolve para a:s J.lo .. 
Pll!açóes do Estado que V. Ex.4 dtg .. 
namente representa. 

outra. re:f'erên~ia., Sr. Presidente 
muito ligeira, com relação à. iJl<:li .. 
cação n.0 38, que diz respeito à. re
ti:tada. do casco do n-avio "Ita~e", 
do tubo de sucção da· dra.ga. ":Ba ... 
hia .. , e à dragagem da. bal'l".a. dO 
Pôrto de Ilhéus. 

Trata-se sem dúvida, de problelna 
de interêsse naciona.l. A Prilneirs 
vista, &lguém pod~rá. supor que o 
Pôrto de. Dhéus tem interêsse ~Pe-
nas para o sUl baiano. Sa.bexnos. 
entretanto, que 6 por ali que se es .. 
CÓS. a produção da maior Z~.ól~ Ca. .. 
caueira do Brasil, que co"ltribue, 
com cêrea de 300 milhões de cruzeiros 
para a renda nacional. 
~te Pôrto é o escoadouro da pro

dução da zona sudoeste do Estado da 
Bahia e, sobretudo, do nordeste dO 
E';tado de Mina:s Gerais. 

Sr. Presidente, peço a. V. Ex.a que 
· !t:.ça incluir na. ordem dos nossos tr-a, .. 
balhos a. indicação n. 0 3S, a. fim de 
que nós a debatamos, mais B.lllPla.-_ 
mente, e possamos, obter do Go
vêrno prOVidências imediatas pars 
QUe seja., e!etivamente.. deso'bstruidO 
o Põrto de Ilhéus, em cuja. bs.rrs.. 
há. cinco anos, se encontra. o casco . 
do navio Itaca.ré a.ll naufrapcio. 
<Muito 'bem. Mu.itc bem. Pal~.) 
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'O SR. PRESIDENTE Devo ao 
nobre DEputado ·uma explicação. 

Procedem. as alegações de S. ~· 
QUanto aos . seus objetivos. A indica.-

. ção n.-0 35 cogita de assunto da ffia.lor 
relevância para o pais. Quando Pre
sidente d~ Minas Gerai-s, consegUl evi
tar que o Go-vêmo Federal paralisasse 
as obras a que se referiu s. Ex.a e 
propús que o E!)ta.do as custeasse, 
sem prazo e 5em juros. Digo-o _para 
demonstrar o interêsse dessa obra 
para a.qu~la unidade c:la . :Federação. 

Quanto à outra questão, por.~m. 
cevo esclarecer que nenhuma cu!~a 
-pode ser atribu.\da à Mesa. .€mbcra 
havendo, na Secretaria, uma Sétiê d<' 
:requerimentos, atendi ao pedido do 
nobre Representante e· inclui, na o::-
dem do Dia, a mencionada indicaçã!>. 
Entretanto:, o número de requerlmer.
tos, e indicações não é pequeno e já 
!lguram vinte seis na Ordem elo Dia 
eabe à Assembléia manifestar sua 
preferência e à Mesa apenas - o que 
faz com prazer- acatar as decisões da 
Casa. Quer me ·parecer que a tnc!usão 
na Ordem do Dia de todos êsses as~ 
suntos importa.rla .sOmente em ~rgani
zar um caderno de lembranças, se:n 
maior utilidade. 

O ilustre Representante pediu, llli
cialmente, no requeri.mente número 38, 
providências para que a matétia fósse 
enviada à. Comissão; não solicitou a 
intervenção da Assembléia. Mana.~i 
encaminhá-lo de acôrd0 com o reque
-r.m~to. Desde porém, que s . Ex. a. 
modifica. seu ~dido, não terei dúvida 
em aten~ê-lo. Cabe, agora, a. s: E."'-IL 
enviar à Mesa o requerimento de J;ue
!erêilcia. · 

O orador envia à Mesa a se
guinte indicação: 

INl>ICAÇÃO N. c 78, DE 1946. 

Sugere ao Poder Executivo a 
com:trução dos edifícios de Cor
rei?s e Têlégrajos de Itabuna. Je
qu~é, Bonfim e Santo Amaro, no 
Eõtado da Bahia. 

Indicamos seja sugerido ao Poder 
Execut~-u J , !'Or int~!J!lédio da Mesa da. 
Assem' léia ConstituiDte o seguinte: 

"COnstrução dos edi!icio.s de Cor· 
reios e Telégrafos de Itabuna, Jequié. 
Bon!im e Santo Amaro, no Estado 
da Ba.bia . " 

Jw;tifica.çe.o 

O Exmo. Sr. Ministro da Viação 
na conferência que proferiu nesta 
Casa sôbre o problema das comuni
cações brasileiras, teve ensejo ele en
carecer a necessidade de constru~ 
ção de. edifícios próprios, para os ser
viços de Correios e Telégrafos. E com. 
tanto mais urgência S . .. Ex. o. enfren
tará. o problema, se porventifra-pêr
correr as illstalações das agências p~s
tais-telegráficas espalhadas pelo in
terior ào Brasil. Na Bahia, com cento 
e cinqüenta municípios, apenas seis 
cidades possuem edifícios adequados. 
Cidades há, da maior im.portância .eco
nômica e possuidoras de estações de 
grande tráfego,:_.c.ujas agências fun-

. cionam em verdadetras · · -espeluncaõ, ·. 
comprometendo desta sorte a regula
ri-dade dos serviços e a sa'fuie dos ser-
ventuários. · 

Em 1937; o primeiro signatário, 
apresEntou ao projeto de orçamento 
federal para 1938, a. emenda . n.0 15 
(Ministério da Viação) . destacando da 
verba 14.o. a importância .de cr$ 
600.000,00, para a construção dos edi
fícios de ltabuna., Jequié, Bon!im e 
Santo Amaro. O relator, e~tão depu
tado e . atual Ministro da .Justiça, Dr. 
Carlos Luz, deu parecer favorá.vel . 

O orçamento de 1938 elaboracio pela. 
Câttl3.ra !oi mocli!ic:1.do pela Ditadura 
e o !ato é que até hoje aquelas sran
des cidades· do interior baiano, não 
possuem seus edifícios de Co~etO'S e 
Telégrafos. Eis pcír que dirigimo-nos ao 
Exmo. Senhor Presidente da Repúbll· 
ca.. certos de contarmos com o apolo 
de S. Ex..:~. para tão úteis empTeen!11.· 
l::lentos. Pleiteamos, quando nada. se- · 
ja::n construidos na presente exe-rc~ 
cio os prédios de -lta.buna e JeqU1é1 

cidades com cerca de 40.000 hab1Ul.n
tes cada e dos ricos e prósperos cen
tros comerelais. Em Itabuna já ex:1s .. 
te uma. área doada ao Govémo Fe
<ieral para tal fim em um d.CIS pnn
~pais logndouros públicos da bela. 
cidade cacaueira. 

AH:ndendo esta sugestão, o Govêr• 
no Federal trá s.e> encl)ntro d.os nn-
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selos de populações, que :nUlto co.:
trlbuem. para. a renda públlca. na
ciOnal. 

.SaiD das Sessões. 20 de maio de 
1946. - · Man.u.d, Nona.es. - Ot4~ 
Ma:n.gtabeira. 1- Jw-act Ma~allu2es. 
- Rut Santos. - .João. Meruu.s. -
Aloyrio de Ca1'f)(ilho. - l;)antas J(l,.. 
ntar-. - A -!mpritn#, 

O $R. PLINIO BARRETO - Se
nhor Presidente, peço. a. palavra, pela 
-ordem. 

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

O SR.. PLINIO BARRETO (pela 
ordem) (•) - Sr. Presidente, não 
desejava, de modo alguln, voltar a 
tratar da. orga.niza.ção. dos Tribunais 
de Trabalho. 

Meu ponto de vista. já fol a.mpl.a.
mente eÃ-posto e também vivamente 
-combatido pela ilustre Bancada. Tra
bal.h!sta. Além disso, se a. repetição é 
duvidosa figura. de retórtca., é manei
-ra certa de enfastia.r: não desejo, de 
modo algum, concorrer para o tédio 
de meuS Uustres colegas. CN ão apo
iados.) 

Todavia, sou obrigado a voltar ao 
assunto, e o faço lige1ramente, para 
trazer ao conhecimento da casa.... a 
-carta. qtie me endereçou o nr. Jôsé 
de .Assis Pacheco, em cujo. depoimen
to me apoiei da. primeira vez para. 
combater a organlzação pa.rltár1a dos 

'TiiEtlhãTSãê Trabalho. 
Quando me referi a êsse ilustre ad

-vogado. que -é no meu Estado uma. 
das ma.tores autoridades em assunto 
trabalhista. sendo, mesmo, autor de 
vá.r!os uvrós sObre êsse ramo do Di.
reito, notei que houve certo moVi
mento de horror e ~to na. ilustre 
Bancada. 'n'abalhista. Voltei sôbre 
mim, receloso de ter praticado algu
ma inconveniência; mas isso se ex
pUcou logo porque~ ao enunciar o no
me dêsse advogado, acrescentei ser 
~ advogado da Light and Power. 
'Isso p:arece11-me causar escândalo aos 
dignos membros da Bancada Traba
lhista. porque, naturalmente, ss. Ex
.celênc1as ignoram que o corpo de ad-

vogados da Lfght, em São PaUlc, 6· 
composto de pro!1sslona1s cU.stlntfssl
mos, que têm noÇão muito viva. de 
seus deveres e alta dignidade prof1s· 
siona.L 

o Sr. Segadas, Viana:- o que ~u
sou, não espanto, mas estranheza., tol 
o facciosismo dos conceitos expen
clldos por êsse !lustre advogado. 

O SR. PLINtO BARRETO - Dl-
rei mais, êsse · advogado não é ape
nas patrono da Light; é um dos gran-.... 
deS profissionais que funcionam na 
Justiça. do Trabalho e representa t:un
bém não só muitas outras emprêsa.s, 
como. igualmente, empregados. 

Em carta que me dirigiu, a propó
sito da critica severa que nesta Casa. 
se !êz ao seu depoimento e ao meu 
modo de ver, s.s. aborda não só 
a org:lnização do Trabalho, como ou
tras questões que dizem respeito, mUi
to de perto, com a legislação traba
lhista. Todavia, desejo destacar, nês
te momento, alguns trechos concer
nentes, especialmente, à organização 
dos Tribunais do Trabalho. 

Chamo . .a atenção dos meus colegas 
da Bancada Trabalhista.. Não venho 
discutir as leis de processo do traba
lho; apenas pedi aos Srs. Represen
tantes que atentassem na lei de or
ganjzação dos 'l'ribuna.!s. Ataquei essa. 
organização por me parece!: defeituo
s~ e por entender que ela só será 
perfeita q_uando fôr presidida, pelo me .. 
nos, por jtúzes togados. Essa · é ain
da a opinião de associações de elas .. 
se de meu Estado, de professõres de 
direito e da generalidade dos advoga
dos que militam em São Paulo. 

O Sr. Segadas Viana - V. Ex.~ 
'combateu a. justiç::L paritária; não 
pediu que fôsse presidida por juizes 
togados. 

O SR. PLINIO J3.ARRETO - Pre
sidida por juízes togados, aceitarei a 
justiça parit~~ Sou espírito conci-

··m;:aor ~ se dependesse de :nlm, só 
Ju.f2es toga.das constituiriam a. Justiça. 
do Trabaiho. Como opiniõe. há em 
contrário, faço uma ccncessâo. ~-
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tindo que os vogais não sejam juízes 
- · togados. 

Um ios argumentos uti.I123dos aqui 
contra a organização da Justiça do 
Trabalho por meio de ju1zes toga·:. 
dos. foi o. de que. sendo Ull1a. Justiça 
~peci3.1isstma, os jutZes . togados não 
teriam a mentalidade necessá.ria para 
a.pura.r . as questões de !ato, que sem
pre se suscitam na.s eontendas tra
balhistas. A isto, observa o meu ilus-
tre in!onnante: • 

"Esta. Justiça. do Trabalho pre
cisa de juizes togados - espe-

. cia.llzados. Especializados já os 
tem; pois, con!erlr-Ihes a toga, 
co~edendo-lhes tOdas as garan
tias constitucionais conferidas aos 
juizes de direito. Em São Paulo, 
me~ê de Deus. esta. seria a solu
çã.o ideal má.xime. pelo enriqueci
mento da magistratura. com ele
mentos de valor••. 

Entrando na. allálise do argumento 
do &epresenta.llte 'Il'a.balhista, diz 
ainda.: 

"Ao tratar da constitUição da 
justiça paritária. S. Ex. ... depois 
de haver tecido loas à excelência 
da justiÇa paritária, baseando-

. se. segundo alega. na "doutrina. 
bra.slle!ra e estrangeira!•, afirma. 
que "os vogais funcionam como 
verdadeiros a..ssessoru do presi
dente da Junta. assessores aquê
les que são técnicos, esclarecen
do os aspectos de Jato das ques-
. tões." _ ~ 

Lamenta. o Dr. Assis Pacheco 
ser obrigarlo a. d!scoroar outra 
vez. No Brasil a lel concede aos 

· vogaiS a prerrogativa. de "vota
ram no julgamento dos feitos. ·• 
Por isso é que ·são denominados 
"vogais''. Não tunc.foram cOZDo 
meros .. assessores do presiõente 
da Junta:•. esclarecendo · os as
pectos de fato das questões". 
Julgam- isto. sim, matéria de di
reito. Embora completamente lei
gos no ass.unto, um industrial, um 
banqueiro, um ga.rçon ou um vio
Iinista são chaina.dos a resolver 
questões de alta indagação. Nunca 
abriram um tratado de clêooia. 

Juridica. e, no entanto, decidem 
diàr1am.ente questões de dixeito." 

"lt verdade - chamo a atenção 
para o espírito de .justiça dêsse 
advogado - é verda.de que os vo

i ga1s Poderiam esclarecer o presi-
dente sôbre certas questões técn1-

. cas. relativas ao trabalho do re
clamante; toda.v1a., tal como 
se acham organizadas· as Juntas 
isto nunca ocorreu. Venho mili
tando nas Juntas de Conclliaçã.o 
·e Julgamento desde os primeiros 
dias do regime do Decreuf-míme··
ro . 22. 132; tenho funcionado em 
processos de empregados de quase 
tóda.s as ~tegorias profissionais, 
e não conheço unia tinica decisão 
fundamentada em esclarecimentos 
de ordem técnica prestados p·or 
qualquer vogal. E o motivo é 
muito stn:lpl~ 

O Sr. Segcuuz.s ·Viana - cariheço 
muitos. ~les 5e resolvem, q~ sem
pre, por meio de eonctllação. 

O SR. PLtNlO BARRETO - V. 
Ex... aguarde alnda. um m-omento. 

"Os vagais -são indicados pelos 
respectivos sindicatos e designados 
pelo presidente do Conselho Re
gional para serv.lrem em determi
nada Junta. 

Dê.sse mOCla, uma. Junta., pelo 
prazo . da invest!dUia doS _respec
tivos vog.a.is, que é de dois a:nos. 
poderá. par exemplo. ser com~~ 
além do presidente. por um ofic1al 
de barbeiro representando os em-
pregados e ~r um hoteleiro por 
parte dos patrões. !:sse tribunal, 
a.ss1m oonst1tu1do, vai conheeer 
<b ~rooessos onde tigunl.lll ques
tões relativas aos mais variados 
ramos cre atividade humans.. Que 
esclarecimentos técnicas poderão 
:prestar 'M presidente o emprega
do de barbearia e o hotelell'o sô
bre a execução de serviÇOs estra
llhos 90 seu &net!er? Que enten
dem ê1es de f\tbrfcsção de seda, de 
fundição, de serviços bancá.rios, ·· 
de arma.zens gerais, de massas 
alimentícias, de ar:ti.stss de rá
dio?" 

.Exn s~ Peiul~ tem-se verificado o 
~: quando surgfram questões 
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~Jms. .nomearam-se pe.rltos paa-a. 
d-ecidi-las, ma.s os assessores não pres
tera.m oo Presidente a. ajuda que de-· 
viam. 
. O ST. Sega.das Vianà - V. Ex." 
me permite .um 3.par+..e? Acllo que não 

, devem contestar o sistem.a. de oompo
s1çw da jimta. 

O SR. PLtNIO BARRETO - In
felizmente tenho o meu tempo mar
ceAi~. Se dispusesse de algumas ho
ntS com ~razer .atenderia a. todos os 
DObres colegas. . 

O ST. Pedroso Júnior - A ca.usa. é 
ingrata . . 

O SR. PLlNIO BARRETO - Não · 
é ingrata: é gra.tiSs1ma, atl-. 

A respeito da organização dos tri
bunais de . trabalho por juizes togedos, . 
êle cita. a opinião da. própria comissão 
que criou o Conselho do I'l'abalho, 

·OP~ . favorável. 

Não a pode!e1 ler agora, por falta 
de temPo, mas pedirei sua. transcri-
~- . 

O SR. PRESIDENTE- Lembro o 
nobre orador que seu tempo está fin
do. 

O SR. PL!NIO BARttETO - Sr. · 
PresJdente, o prazo de que disponho é 
escasso, as apartes são .numerosos. a 
matéria · é · vssta. e da maior impor
ta.néia: de modo que VO'l. ·concluir mi· 
!lhas oonsi.del-a.ções, solicitando .a V. 
Ex. a a Pllbllea.çã.o dêste ·trabalho. 'Aos 
nobres colegas solicito .sua leitura. 
sem ps.ixM, porque o ~..ssunto não é 
<Ws que se podem resolver olhando 
de uma. janela.; apenas por um de seus 
aspectos. (Muito · bem; muito bem. 
Pal:mas) ~ 

O SR. PRE.SID~'"TE - O Senha!' 
Pedro 7ergá.l'a envia. à Mesa. o seguin
te ~urso. para ser dac:lo como li:io: 

Senhor . Presidente, s o li c i t o a 
publ!cação do estudo incluso. de mi
nha autoria., e que -.-ersa. sObre a.s Fe
ãeraçóe3 Americanas. 

E' uma teneatfva. de dfreito consti
tucional comps.rà.do. e cUja. oportuni
dade, neste momento, em que ela.bor&"' 
mos a nova. Constituição do pais, ~ 
me parece tndlscútivel. 

Pus em conl'l'onto, .Dessa ex~gese. as 
constituições elos paises am~~ca.nos, 
que adotam a. forma federativa.. 

São êles. cotno é sabido, a Amênca 
do Norte. o Méx!co. a. Venezuela, a. 
Argentina e o Brasil. 

Come a Constituição brasileira. de 
1937 ainda está em ylgor, não podia 
deixar de valer-me dos seus textos, 
ps.ra os confrontos devidos. Se· 
mdhante contingência, . porta n t. o, 
é alheia a qualquer preferência dou-· 
tr:ná.rta. O presente estudo é a.poUt!
co e encerra., apenas, um· fitn de di:.. 
vulgação. 

AS FEDEIL\ÇÕES AMERICAN.\5 

I- A fOT17UJ, de govêTno 

A forma. de govêmo se caracteriza. 
~elos vinculas que Ugam os govêrno-' 
locais ao govêrno centTal; 3e a. nação 
é constituida por Estados. Provindas, 
cantões, etc., com autonomia.· do . pró
prio govêmo e negóc1os do· s.eu inte· 
rêsse restrito, - a forma é federati
va.: se essas regiões têm soberania ex
terna e apenas se Ugam para· a. de!esa 
contra !nimiga comum; a. forma é con
federativa.;. se, ao co.Dtrá..-Jo, as re.• 
giões não têm a.uto-go~êmo,..ou só o 
tém muito ll.Ir:üta.do, - a !on:na. é uni· 
tária. 

Federtu;6es amerlcana.s 

Adotam a. torma. federativa - os 
seguintes paises da Amér1ca.: Estados 
Unidos da. América do Norte. o Méxi
co, a Venezuela., a Arfentln.a. e o Bra
sil. 

1 - Origem histórica 

A federação da. América do Norte 
evolveu da completa. a.ut,onomia. das 
colOnias, que não mantinham, entre si, 
outro elo, que a. subOrdinação comum 
à. Ingla.teiTl:L, - para a conted~--a.çáo 
de 1 '177, aceita pelas colônias em 1781 
- e da1 pa.ra a. tede_raçáo d.e 1787. 

No ftmdo. a federação amertca.ru. 
foi o resultado de uma. luta proionga.
da, entre o. espírito unitário, de ten
dência. autoritária, representa do p~los 
autores da Constit~ção e o esp!r!~ 
regionalista., de tendências democmecr· 
t1cas, representado pelos congressos 

-·· 
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.legisla.ti~os do~ ~~~~ . _a e~~
.. qüêncm foi a. supremacia do Ex~~~-

·1t0 federal. · 
.· Assim, o federallsn;lo · norte-s.meri~

. no na.d8 maiS iéln sidÕ que·~ pro-
cesso. & unidade nR.C!onai . . 

No México, na ·Venezuela, na Ar
gentina, o tederáUsmo teve, · ~bém, 

· · um }ll!opóslto de união; mas, ao pa.sso 
que o federalismo america.no do norte 
partiu de unidades autônomas, para. 
formar a nacionalidade, - naquêles 
pa.ises, 1 onde a Independên_cia cnou, 
num fiat, as nações que os constituem, 
- a. federação teve por fim evitar a 
desagregação e conservar a. nação pela. 
unidade; o federalismo, - isto é - a 
organização de ~ Poder central, -
foi a luta contra os regionalismos cau
dilhescos~ dissolventes, de índole per
sonalista, oligárquica ou despótica, e 
não uma luta. contra os poderes legis
lativos, loca-:.s, de índole democráti,;a. 

No Brasil, a federaç§.o não teve essa. 
origem histórica; não foi imposta cowo 
condição para. a. unidade nacional; 
foi, ao contrário, uma"reação doutrinà
~ · à unificação, unitarista e por isso, 
quando. essa tendência dissolvente da 
u.Ílidade, atingiu o seu clima:&, .- !ol 
preciso que o espirito centralista rea
gisse, taplbérn. e illlpusesse a sua ten-

. · dência ~posta. · 

2 - Os poderes federais 

Nos Estados Federados, o pOder te
dera! resulta. não só dos pOderes 
enumerados e explicitas da União. 
como da chamada cláusula coettciente, 
que dá ao Congresso todos as· faculda~ 
,des necessárias a. por em exert!!clo 
algu.:n poder do govê;no ~onal; 
resulta, ainda, dos poderrs inerentes 

· que são tôda.S as faculdades 1m:pUclt.3s 
'Das atribUições do Congresso; devem, 
igual.Inente, conside...-ar-se coll).o pode
res da União. a.S proibições.. impostas 
·aos Estados, de certos atos contrários 
à federação. · 

Outros !atores da. federação são 
. os • . .Pnncip1os constltucion.als~.·, a. que 
se' ngâ.m, por no~ particulnres ~ou 

· ~. Os. poderes da 'qniáp. 

São, ademais, condi~ da fee~~ . 
. çao. - e portan~ formas 1n~e~· cte. 

. J)9der federal, os deveres Q.Ue os 

~os. ~ obrigam & cumtnir. no m~ 
têr&se ·ãa.. Uil1ã.O,· e qu'e lll.es São =~ 
p~ ~ Ccmstltutçõe&., . . .. 

·Por fim, não podem· cónsiderar.-se 
à parte dos pOcleres (Ja U~ão. - pc;r 
~~ ~bl~~. ~~e qu~· ~ ~em 
~. · poderes,· - ~ bens ·domm.iats 
deSta. ou · as zonaS e elementos geo .. 
grâflcos sObre os quais a~ a.~ ·j.u
r;sd1ção~ bem COJrio o direito de in
tervenção e e. concessão de serviços 
feàer&is, nos Estg,dos. - e " · dever 
de a.sslstêncla. 

a) Os poderes enumerados 

Na. Constituição dos Estad.õs .. U'Dldos, 
- êstes pOderes figuram no art. 1,.0 

seção VIII, n 1.0 a 16; e se referem 
à matéria financeira e econômica; 
tributos da União em geral, - di
reitos, sizas e, engloba.da.L.1.ente, impos
tc;>s; emprést1mos externos: pa.pel-m.oe-. 
da e cunhagem de moeda e repressão 
à sua 1alsif1ca~$._COmércio intet"llA- . 
cional; o tráfico, ~to -~;-o··comérc!o .fn-..... - ... 
ter estadual; o transporte internaclo- .. 
nal e interestadual; a energia. e~é
trica, .nas Suas · ·relações co~ êsses 
transportes; correios; trabalho; pira.
tarui; tribt.inàJs izl!e..:?.ores à Suprer.t.Ja 
Côrte; direitos autorais; declarações 
de gu,erra, E&érci~ e Armaqa e SU8o ~-. · 
gulainentação; inllici;as. 

Ainda entre os· pod~~ enumerad()s 
da. ConstitUição norte americ8.Da de
vem referir-se certas facUldades au* 
noxnas, dadas ao Presidente ·da. Repú
blica. <art. II, seçA.o II. U 1.0 • 3.0• se
ção m>-

A Const1tulção mexicana di à Un.lào 
os podu.es COtlBtantes do seu n.rt. 'i'J, 
,que compreende med1do.a de ca.rátcr 
pa.rtlcula.r e geral; entre essas úl· 

· timas, flgura.tn as que se enumeram 
nos incisos VII e seguintes, entre ~ 
quais ee compreende o. lestsla.ção sôbre 
minas, indústria., eluem~ttogra!J.a. co ... 
mércío, instJ.tulções de crédito, energia 
elétrica, bancos de em1ssAo (inc. X> • 
sôbre nac1onal1dade estrangeira, cld.a .. 
danf.a •. naturallza.ç!o, colonização, em.t .. 
gração e imigração. e salubridade geral 

. da. P..epúbUca. <inc. ~>. 
4 .. cê?~~çlc) ~ v~~ enu~ 
=~~~~~~l&>:í=~ 
em ge...ral,- e I)a.rt:tç$~~ •. -~ ~~ 
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~ Civil. _mercantii, penal e proeesso; 
eleições, bancós, lnStituiÇÕes de cré· 
dito, ~révidência. soclá.l, sanlda:de, fó· 
mento agrfcola. . e pastoril, florestas, 
nquezàS ·na.htralS. trabalho, marcas de 
fé.brlcas, acim..ii:üstr9.ção da. alta. jus· 
tiça, instrução püblica, moeda., trans· 
portes, navegação, alfândegas. 

Na Constituição da Argentina <a.r
t1g'O 67) sãO enilínera.dós, ~ M:iitati! 
muta:iuüs, - como poderes da União. 
os m~os da ConStituição da. Ve .. 
nezuela.. 

Os lJOderes enumerados da União, na 
Constltwção braslleim, constam dos 
se~tes arts. 15 e 16 e são de ordem 
pa.TtiCUla.r e administrativa· (art. 15) 
ou de ordem geral e legislativa (ar-. 
tlgo 16). 

-Abrangem, - ·como nas constitui-. 
. ·çóes. ela Argentina e da Venezuelà., tô ... 
das as matérias que não interessem, 
restritamente, à vida dos Estados. 

·õ> Outros Poderes da Unüio 

Além da faculdade que tem o Con ... 
gresso de legislar sObre os assuntos não 
explleitamerite enumerados, mas ati ... 
nentes com as finalidades e direitos ~ 
União de acô.rdo com a "cláusul~ 

• da. supremacia." <ConstitUição da Amé ... 
rica <io Norte, art. VI, § 2.o), - b4 
a ch.ama.dg, c'!é:usula coeficiente e ~ 
poderes inerentes,- (Const. da Amé ... 
ri~ do Norte, art. I, seção vm, § 18; 
Const. brasileira., arts. 38, 64, 67, 74: 
Oonst. do :México, art. 73, XX! v, ar .... 
tlgo _89, alguns incisos; const. da ve ... 
nezuela., art. 15, 1Ddso 20; Const.Ar .. 
genttna, art. 67. inciso 28) ; · - 11'
ainda o direito de intervenção federal, 
que é um do:s poderes mais fortes da 
UDiã.o <Const. da América do Nort~. 
art. IV, seção; eonst. brasüelra, . ar
tigo 9.0 ; Const. mex1ca~ art. 122: 
Const. da Venezuela, m. 23, 100, .tn.. 
clso 23: Const. ds. Arge_ntlna., art. 6.0); 
e há os atos proibidos aos Estadcx:: . 
cujo contrôle . e cuja. nullda.de incumbe 
ao t'oder Judiciário (CoDSt. dos Es .. 
ta dos Unidos, art. I. seção X e sel.ls 
§ § Oorist. brasileira., arts. 24, 32 e-
35; Const. da. V~ela, s...--t. 15, ~
clso 8.0 ; art. i'i, A, B, C, D, E, F, 8.1'
tigos 22. 23 e 24: const. mexica.m.,, 
arts. 117 e 118; eon.sL da. .A.:rgentmQ., 
alts. 108 e 109). 

Por · tiin. o vínculo f~el"S.tivo se 
-ape..,-ta, aúida maiS, com -os' deveres 

qu-e c·ada. oonstituic;ã.o préscrevé 11& 
~a.des técleradas <Const. <ias .ESta
dos Unidos art. !V.-seÇão I, seção !I, U 
l o 20 so . .. nd. XIV • • • • ; eme s . : seção :r. 
seção IV; emenda XV, seção I; 
Cànst. brasllelrs., a.rt. 33; Coilst.-Me
xicana, art. 119, 120, a.rt. 121; con.st. 
argentina., art. 110; Const. da ·vene
zuela, -art. 12, 2. o al1:lea.~ e arts. 16, 
19, 20, 21). . 

c) Direitos sôbre o Teriit6rio 
A quem ,pértence o território da na• 

çã.o, nas federações am~ricana&? 
Aos Estados ou à União? 
Sem dúvida, que em tôda. federação, 

existe um "território nacional'' e · a 
União tem sôbre a.s tettas o "dom.iní() 
iminente•• (Const. dos Estado~ Unidos 
art. I, seção vm. § 3.0 ; art. IV se
ção III, § 2. o; em~nda n.0 V; 'Const. 
_do ~co, a~. 27; Const. a:rgent1llà, 
arts. 9, 20; Coilst. da VeneZ\le.lá., · ar
tigo 2, 3; eo:nst. dó Bra.sn, ~- 4; > ·e 
há., também, P<>r <:erto, Uma proprie
dade nacio?ial do território, em face 
das outras naçõeS, no sentid<> de que 
cada paíS é própiietário, 'ias terras 
on-de exerce à sUa. soberania.. 

Mas, do ponto de ViSta. interno, só 
orlg:inàriamente -a. Uniã.o -<Oon5t. dos 
Estados Un1do8. art. I, seçã.~ VIII, 
atines. 12; MéXico, art. 27), ou os Es
ta.üos <Venuzuela, art. 15, n.0 18; Ar
gentina, art. · 1o'i~ são proprietar1os do 
seu território; êste, com o tem.:pt'. va.1 
passando aos particulares. 

E', porém, inegável que a União pos
sui sôbre os territórios da Jurlsdtçã.o 
estadual, - além dos bens domtnJQlS 
(Const. do Bras1l., a.rt. 37; Const. do 
México, art. 27) • vastos POderes d~ 
concessão. fisca.llzação e intervenção 
econd.mic& (Const . da Venezuela, art. 
'15, n.o 18; CQnst. do México, art. 27; 
Const. do · BrasU, arts. 135. 143, 144, 
l.SS). 

d) ·os sertnços da União nos Estados 
- de que a. 1ederação bra.síJ.eira. a!)re• 
senta o ·modêlo mais expressivo, como 
a localização das !Orças arma.dn.s, as 
repartições arreeada.doras, a. organ!a
ção ·do traba-lho e da. asslstê.neia stlelal 
- lnfluem; pocierosamente, como fs
tores da unlda<ie. 
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3 - Os .1'0defes clo3 E&tados 

s· ·na coll!l~cla destes podere$ 
· cozn os da U::úão que está a linha. di" 
·Vfsôm do equilíbrio !edera.tivo, .nas 5 
· !-ed~:a.çOOs a.meica.na.s. ~· 
~ po~e-se dizer que assim como o~ 

·.poderes da União exprimem a. naces
sldade da . "''niã.o·, - os poderes dos. Es
tados representam às eXigências eLa 

, a.ur.onotnia e Cia d~~ntrallzação no 
seu duplo sentido adm1~tra.tivo e po

.lftico. 
· 8' a qualidade e a natm-eza .:tos po ... 

deres dos Estadas, nas diverss.s r.otlS" 
'titUições, que Cietermtoam. ai, o ~au. 
de federalismo .adotado. · 
~s poderes são tôdos os ~"podetes 

reservádos'' e os "poderes delegados ·•. 
supletivos: expressos e implícitos, i.StC> 
é - campativeis corn a.s necessidades 
próprias e restritas de cacla. unidade 
·:federativa.. 
a> os poder~ reservadOs dos Esta;u,s 

Foder-se-ia. dizer, talvês, que êstes 
poderes são a.q_uêles que as próprtas 
·colônias. Estados ou provínciaS,. se t:vn.
. cederam.. quando se l'euniram e flrm~-
ra.m o pacto federal. . 
-~te setia. o caso da. Venezuela, cuja. 

Constituição declara, expressamente, 
que os Estados - é que outorgam os 
pode:res. 

Ser'...a tambéiU o ea.so da Const1ttti~ão 
.. . Argentina, em cujo preâmbulo se a.fir~ 
· ma que a. . União é constitulda. pela. 

vontade das províncias. 
No pteã.mbulo da. ConstitUição Nort.e ... 

·Am.ericana.. a. ·união é formada, não 
pela vontade das colônias, :m.as pela 
vontade do povo. 

No .BrasU, a !e-aeração precedeu às 
· CollStituiçóes ·republlca.nss; fo1 decre ... 

· · ta da. não por fôrça de um pacto· de 
:.-. &t&dos, ·provín<:fa.s ou ·colônias. mas 
- por 'WllS. decisão Cios · detento!'es even ... 

tuais cio poder revoludou&rlo, que 
· procuram interpretar a vontade dos 
cidadãos em· geral ou cta.s correntes de 
opin1ão orga.nh:ada. 

· : De q~(!uer form~. e sob o ~to 
··- · Jur:fdico. os poderes reservados são a.s 

a.tribulçõe.s que cada · Constittrlção 
defere expressamente, aos Estados, 

· super.Pondo-se à vontade dêstes. . 
· · Na Constituição dos Estados Untdos, 

pertencem aos ~dos em particular 

todos os pod~ qu.e tiA.o lhes . !ors:n. · · 
negados ou não foram dados ~ qll.Sl
quel' dos poderes dos Estados o.tlidos, 
e. sl.gn.a.nter, o Exeeut1\'o e o Judlciá
rio; a emenda. n.0 X, - se~do a 
qu.a.l 44 0s pode.t"es são delega.QoS aos 
Estados Unidos pela Cottst!tui~o. nezn 
negados pela ~esma. aos Sstst!os. es
tão reservados aos Estados. r~speet1-
vamente, e ao pol'o", - ns'<ta, lJ:Ul!s 
!êz do que interpretar a lei tunda- . 
mental expondo. de modo exp~to ... o - _ 
que estava compreendido, já., à.e :tnodo 
im.plic!to, nos diversos textos~ aliás, · 
é de notar~se, de passagem.. que· as 
XXI emenda.s da Constituição ~orte
Am~ricana. à. .exc~ lias \n~reta
tiva.S, nunca suprim.lxam nor:rnas cons
titucionais. nem as mot:Ufica~: ape
nas lhes acrescentaram. a.~ colsa 
de mais, COI!Se1"Y9.Ud0-.a._.C..Q~ ante-
rior. · --- - -- - ·· 

A· CànstituiÇã.o da Venezuebl. em 
seu art. 1.2, ~e, exp-ressa,IXlente que 
os "Estados., conservam, eiil tôda.· a 
sua plenitude, a soberania 1táo ã,elega.
dcr. Cna. Constituição) ; o art. 15 diz 
ãinda que ficam reservados à. · caxnpe
tência do poder federal os pcderes que · 
logo enumera. 

Também, . a Constituição Al'getltina, 
em seu art. 104 dispõe .que .. s.s pro
vineias conservam todo o pode!' não · 
delegado <pela Constituição) flo go
vêrno federal e os que expressáxnen
te se tenham reservado por Paet()s es
peciais, ao tempo 'da sua incorpora
ção.~, 

Disposição sexnelha.nte se IlOs àe~a 
ns Constitúição Mexicana, a.rt;. 1.24: 
"As faculdades que não esteJ~ ex
pressamente concedidas, tso:: esta 
Constituição aos funcionários feqera.is. 
se entendem reservada.$ aos ~ados. • 

Também a Coll$tituição Cio Srasil. 
no seu art. 21, n. o 2. clispõe que cçm ... 
pete, privativ9lllente, ·aos ~tados, 
"exercer rodo e qualquer Podet- que 
não lhes tenha sido negado, ~essa. 
ou implicitamente" <pela. Constitui
ção.) 

E• de acôrdo com o nm:tte.ro e a 
importância dos poderes I'eset""Vados 
que melhor se detinem as <'luss ten .. 
dênclas, - . UIÚdac:Ie e descen:tr~
ção - do !edera.Iism.o. em. tlo~o he
misfério. 
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E podem~se reconhecer mtida.mente, 
sob a orientação dêsses poderes, dois 
tipos d_e federação, na América: a 
·dos -Estados Unidos da América do 
Norte e a. do México, onde os Est&.dos 
podem legislar sõbre direito substan· 

. tivo e pracessual, - e as do Brasil, 
Venezuela. e Argentina, onde essa fa· 
~uldade é um atributo essencial da 

. União, só cabendo aos .Estados a sua · 
orga.ni2ação e o poder de polfeia, -
observadas, assim mesmo, as normas 
constitucionais da União. 

b) Os poderes delegados e supletivos 
dos Estadl>s • 

Todavia, _êstes poderes, - que não 
encontramos de modo expresso na. 
Constituição da América do Norte, 
(salvo a emenda XVIII, seção I!) 
nem na do México e Venezuela e que 
a Constituição Argentina rectisa, de 
modo taxativo, <""'":'" "as províncias não 
exercem o poder delegado da nação". 
art. 108). - -vem consignados nos ar
tigos 17 e 18 da Constituição brasilei
ra: de acôr<io com êles, as Estados, 
dentro dos limites prefixados, podem 
legislar sôbre direito substantivo, -
quer quando a União lhes delegue êsse 
poder, - quel' quaudo a União ainda. 
não tenha legislado a resoeito. 

c) Os poderes expressoS, conferidos 
aos Estados sãQ os que se referem à. 
sua auto-orgrutização: o de se darem 
uma. constituição, o de criarem certos 
impostos e ts.xas, e os poderes gerais, 
- sintese de poderes implicitos, -
que compreendem o vasto poder de 
palfcla.. 

Mas, na Constituição dos Estados 
Unidos não há poderes expressos dos 
Estados; é :~ue, exclu!dos os poderes 
da União - enumerados, coejicientl!8 
ou implícitos e os pOderes proibidos -
aos Estados. - todos os demais pode
res pertencexn a êste; também não há 
êsses poderes, pelos mesinos motivos, 
Da Constituição do México. 

Na ConstitUição da. Venezuela., os 
poderes expressos, que os Estados se 
:reservam, de modo genérico, figuram 
~os artigos 12, 2... ai. e artigos 14 e 
17 e seus !nclsos 'l.o a. s.o. 

Na Constituição cio Bras1l, êsses po
deres são os que se consubstanciam 
nos artigoo 17 a. 19 (poderes delega-

dos ou supletivos) , e no.s artigos 21 
a 24. 

c!> Os poderes implicitos d.os Esta
dos resultam dos outros poderes que 
lhes são próprios e dependem de uso 
que se fizer de cada um desses pode
:res. sob a. influência dos interesses e 
necessidades locais. 

II - o :REGIME POÚTICO 

Q regime polltico de um país tem 
<:omo caracteristi<!a a l)l'edonllnância 
de um poder sôbre os outros, ou o 
equllíbrio, dos poderes; se há predo
minância do parlamento, - isto é -
se êste é que dá. os ministros ao Ga
binete e êste é que governa, e só go
verna enquanto merece a con!iança. 
do parlamento, - temos o parlamenta.
rlsmo: se há o equilibrio dos oo:ieres, 
- não dependendo os min.tstr~ do 
parlamento, mas da confiança tio Pre
sidente o.a República, que os no:ueia 
e delll.ite, livremente, - sendo que o 
Presidente é que governa, - temos o 
regime presidencial; seria o presiõen- . 
cialismo moderado; se não há êste 
equilibrlo, - em verdade inexcqui- -· 
vel, - e o Presidente exerce também 
funções ~gislatlvas, de certa natweza, 
- hã o presidenefu'lismo puro. àe que 
se vai aproximando, ràpidaxnente, o 
govêrno americano, - e que é a c-a
racterística do regime brasUeiro: se 
é o Gabinete que governa, indepen .. 
dente do parlamento, temos o govêrno 
de gabinete. Em tôdas federações ame
ricanas vigora o regime presidencial, 
com a.s variantes peculiares a cada. 
pais. 

1 - O poder executivo. 
a) Origem histórica do presidcr..cia

Zismo. 
.-

0 presidencia.Usmo norte-americano 
surgiu coxno imperativo político. para 
eoartar o pOder do Congresso central 
E o poder ·das legislaturas locais. mas 
fol antes de tudo, um poder de unifi
cação, contrário a.o poder autônomo e 
centrifugo das unidades :federadas. 

Do mesmo modo, a um legislativo 
ambicioso, contrapõs-se um executivo 
forte. 

No México, ns. Argentina e na. Ve
nezuela, o· J)res!denclallslno fol tlnl&. 



~o eontra os caudilhos; e no 
Brasil .. no que respe!ta à Constituição 
de 1891, fo1 um.a. réplica ao pa.rlamen-. 
tar.ismo da mona.rqu!a e no que res-

. peita à COns~tuiçã.o <ie 1937, :!o1 uma. 
reação contra ·o esta.dua.lismo, a~ mes-. 
mo tempo tiue uma necessidade de 
ação go'O'ernamental rápida, ~uer para. 
manter a ordem, quer para. a. solu
-ção urgente dos problemas nacionais, 

_.que a prática legislativa, . de si l«mta 
e coaitad.a. pela polit.iea. dos partidos, 
dificultava ou im!Jedia. · · 

õ) o poder legislatiro do Pr~
rJ.ente. 

A função tradicional do presidente, 
nas 5 federações da América, tin.ha 
sidQ a. regulamentação e a execução 
das leis do Congresso. 

Mas, a partir da Grande ·ouerra., 
êsses poderes se ampliaram. gr3.llde
mente, na América. do Norte, e a tal 
ponto, que o Chefe· do Estado, graças 
ao expediente da delegação de pode- _ 
res, que lhe vem do Parlamento, se 
trallsfonna. num órgão concorrente do 
Legislativo; e por isso, pode-se dizer 
que o · p.residente dos Estados Unidos·. 
possui um poder legi.s1B.ttvo paralelo 
ao do parlamento. . . · 

J'á · na. sua atribuição de ex~utar 
e fazer cumprir as leis, há um poder 
enorme, porque, no dizer de um jul
gado da ·suprema Côrte, o dever do 
presiüente dos Estados Unidos 44Dáo 

-. se limita a fazer cumprir as leis do 
Congresso ou os tratados'p, mas abran
ge também uos direitos. deveres e obri
~es derivados da própria Const!tui
ç§.o, das relações internacionais e tOda. 
proteção impUcita na natureza do go
vêmo, em observância da Constitui
ção" (Edwards S. Corwin, The Cons
tituticm. crnd wha.t it m.ecn.s toda.y., 

· 1938). . 
Msis importante. ainda, são: o seu. 

poder de 1lilclat1va. pelo qual reco
menda. à 'consideração elo Cong!esso as 
medidas que julga. necessárias e con
venientes. e o seu poder de convocar 
as càman.s e suspendê-las si~ díe 
<art. · n, seção n:r> • • 

Todà.vis., foi uma interpretação ex'
tensiva do art. II, Seção m, da Cóns
tituição, pelo próprio Congresso, que 
ãe!eriu ao Chefe do Estado ·Americano 
a faculdade legislativa. de que des-

.. 
fruta na atuallda.de, s6bre ~ortan
tes assantos; é assim que o Presidente, 
para o filn de cumprir a legislação de 
guerra de 1917, nm1C& mais se desfez 
do potler de. eontrolarp de forma. abso
luta.· o transporte e a distribuição dos 
alimentos. - <1e f~ os prêços; de 
autorizar ·a importação, a. exportação. 
a fa~rieação, a armazenagem e dis
tribuição dos artigos de primeira. n-e
cesslda.de; de explorar as estradas de 
ferro; de emitir -passaportes; de con
trolar as linhas telegráfics.s e ea.bográ.
ficas; de decretar o sequestro de na-

. Vios; de determinar a ·prio.rtaa.ae_J\OS 
embarques; de conceder empréstimos 
a govêrnos estrangeiros; de fazer 
cumprir a lei da proibição; de orga
nizar todos os serviços públicos. 

Essas atribuições que afetam os di
reitos de propriedade. entre out~os .. 
são exercidas por melo · de regUlamen
tos "eom fôrça de Leis" ('V. ·James 
a:art .. T~!t.;Malcing Powers 
of the PTesident .. 1925) ~ - · ·-···--·-- - -

Essa autorização adquiriu maior 
amplitude, ainda, quando foi votad<:!.. 
em 1933, pelo Congresso. a Lei de ~es
taõ~lecimento d.as indtátrias nacion.afs 
(N. !. R. A.) ; então o parlamento 
delegou ao Presidente amplos. pode!'es 
discricionários para levar a. efeito os 
fins da lei. 

Foram de tal ordem essas atribui
ções deferidas pelo t:ongressô "O Chefe 
do Estado que a COrte Suprema .:;e 
julgou ....... dever de afirmar que· tta, 
legislatura não pode delegar os seus 
poderes" e que nessa. :ielegaçã.o "0 
Congresso tinha deixado de estab~le
eer quaisquer no,rmas sta:nda:ts para 
guiar i. ação executiva, e que !:!.n:\3. 
sem dúvida procedido com desnecessá.
n~ pne\:pitação ... 

De qualquer forma, pode-se di~er. 
com segurança, q'le à medida que o · 
~:>oder nacional se expande nos Estados · 
Unidos, e os problemas que se põem 
ao govêrno Nacional .. se fazem mais 
complexos. o Congresso se 'Oê cada. vez 
mais forçado a delegar novos podere!: 

~' "cttivos ao Presidente (C!. Fran
k:furte& and Da:v1son. Cases on Ac!mt .. 
mstratít>e Law, 213 - ~. 1935.) 

O poder executivo, na Constituição 
braslleira. de 1937, pode ser considera
do. àe certo modo, como a racional!-
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~ção das praxes constitucionais no!' .. 
te-americanas, onde o presidente não 
tem ro "a direção l~gislativa" (v. Tke 
relation of ·tne Ezecu.ti-ve Power to 
Legistion, e The Power ot the Presi .. 
ãent~ de Bink?ey) , mas também le
gisla. 

Atendendo às mesmas necessidades 
práticas que levaram o Congresso 
Norte-Americano (que é como uma. 
constituinte permanente) (Const. ar
tigo VI, § 2.0 ) , - a delegar poderes 
ao Presidente em tudo o que diz res .. 
peito à organização do govêrno, à · 
admin-istração, à. economia,- a Cons
tit'll.ição do Brasil, que resultou do 
golpe de 10 de novembro, não só plas
mou essas exigências em ·normas ex
pressas, como foi além. 

O . Chefe do Executivo brasileiro, é 
assim órgão do poder legislativo 
CConst·. art. 38 e 73) e durante os 
recessos elo parlamento desempenha as 
funções do Congresso, excluídas 
apenas as espécies enumeradas (Const. 

. art. -13)-; e além disso, o Parlamento 
pode delegar-lhe qualquer atribuição 
legislativa (Const. art. 12) • 

Na CollStituição Argen-tina, o PresJ
den.te é o chefe supremo da ·Nação 
(art. l) e além do seu. poder reguls.
men.tar e executivo (art. 86, 2) e de 
chefe imediato e local da capital da. 
Nação (art. 86, 3), -é também legis
lador, e como tal, "participa da fcr
mação das leis, observada a Constitui-

..,çã.o ••• ., (arts. 68, 69, 86 n.0 4), con
voca e prorroga o parlamento, como 
&.tribuição sua, exclusiva, preside à 
abertura das câmaras, recomende. ao 
legislativo as medidas necess9.rias 
<art. 85, ns. 11 e 12) e juntamente . 
com êsses poderes, junto ao parlamen
to, cabe-lhe a completa e exclusiva 
direção da política externa, diplomá
tica ou econômica, e sem n-ecessidade 
de autortzação do Senado, dispõe de 
tôdas as f~:rças militares. 

!v!~is ainda: é como que o chefe do 
poder espiritual da nação <art. 36, 
8 e 9) . · 

Na Constituição da Venezuela, o 
pr-esiCente não intervem na legisla
ção e a~nnas tem a iniciativa <a.rt. 79.> 
conco...""l·c::::.._t. -d:i.S Iets; mas possUi em 
com;ensação, o poC.er de regula.men- . 

tar tôdas as leis, decretar o esl.ado 
ele sitio (arts. 36 e 100, n. o 24) e 
Pode ditar decretos-leis para. a orga
nização, modifia.ção ou supressão dos · 
serviços ~úblicos e para o recetlSea.
lXlento, créditos adicionais, etc. 

Todavia. segundo a. Constituição da. 
Venezuela, muitas das atribUições do 
presidente são exercidas em C<lmbora-
ção com o conselho · de Ministros, e 
por isso a. sua. responsabilidade é so
lidária. 

Está ai, sem dúvida, uma concessão 
ao sistema. de gabine~. 

Na Constituição do México, o Pre .. 
Sidente possui a iniciativa das leis; 
:tnas é nesse pais onde o Chefe do 
~tado dispõe óe menor soma de po
deres, comparado com os sistemas 
presldendais da Alllérica; as suas fun
ções ~utônomas são, ai, estritamente 
administrativas; mas, cabe-lhe, assim 
:tnesmo, baixar deaetos-leis sôbre a. 
administração em geral, e a. nomeação 
dos diplomatas e dos funcionários fe
derais e o uso das fôrças a_.rmada-s • 

Devemos, anotar, por fim, que em 
~ettos países não federados, o pre
Sidente pos~ui a faculdade . de ditar 
decretos-leis, tal como vimos na. Cons
tituição do Brasil, art. 74, C; é o que 
ocorre ta.rn.bém nas Constituições da 
Colômbia, art. 113 Inc. 8, na Cons
tituição da Guatemala, a.rt. 77, inc. 23, 
e na. Constituição do Paraguai, art. 54. 

c> O Poder do veto 

~te poder que tem o Presidente, 
llo presiden-cialismo, é o que lhe dA 
1l.ma pa.rticipação direta e essencial 
lla. confecção das leis privativas do 
l'larla.mento. 

A Constituição da América. do ~~ar
te o consagra. no seu a.rt. I seção VIr. 
§ § 2. o ~ 50: votada uma lei pelas 2 
c::ã.maras, é rê:netida. ao Presidente e 
êste, dentro de lO dias, pode devolvê
la, com sUgestões é emendas, para. 
l.lovo exame do Legislativo; o ve:to. 
l;>ols, tem um caráter positivo, porque 
se decorrem os dez dias, sem a devo
lução do projeto com as emendas -
êste se converte automàtic!l.lllente em 
lei. 

Mesmo que o veto seja repelido 
t>elas eãmans, estas devem votar de 
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uovo o projeto. não mais ~or maioria, 
' - mas por dois t~ços. 

De. qualquer forma, pois, - ou con
seguida que seja a reforma do pro
jeto, ou sendo êste reexa.mitia.do e 
mantido por do1s terços, - é mani
festo que o Presidente influiu na con
fecyâo da lei; e o veto não se restrin
ge. a~nas às leis inconstituciona.ts: 
pode atin!!ir qu~.lquer espécie de nor
ma. sempre visando o interêsse .o.a.
clonal. 

A Constituição brasUeira consigna. o 
poder de veto; no seu a.rt. 66, §§ 1.0 
e 2.0 • 

A parte o prazo. para. a devolu
ção do projeto às câmaras. que . é, 
entre nós. de 30 dias, - o· seu pro
cesso .é o mesmo da Constituição 
norte-americana. 

Na Constituição do México, <art. 72) 
o direito de veto do Presidente é igual 
a<> da Constituição americana. 

A Constituiçã.o da Venezuela é a 
únic~. - nos Est?..õos federativos, 
·americanos. - que não dá. o direito d~ 
veto ao Presidente. 

d) Outros poderes 

Complexos e numerosos são os de
mais poeeres do Presidente. 

EÃerce. sob certa fonna, o pod~ 
.1ud!c!á..-5o, com o direito de indulto ou 
de graca. 

Cabem-!he: 

A direção da política externa., ai 1n
cluíà o o poder de n<:lmear os em baixa
der-es. - os representantes pessoais. 
e a ·despedida ou :recusa de represen
tantes de naçõPs estrangeiras {Cons
tltui~~o dos Est~dos Unidos. art. n, 
·seção II. 1. e secão m. 1; Cons. Ar
gentina. art. 86. inc . 10; Cons. da 
Vcn~zue!a. art. 100. inc . 16. Incum
be-lhe. q_inda. o diTeito de: 

Disnor das fi\~~ annadas <Estados 
Uni~.C~s. ~rt . n: Brasil. art. 74. e): 
Arl:!ent\nl\, art. 86. inc. 17; México, 
art . 89: Venezuela. art. 100. inc. 18): 

Chefiar ·as fôr~s anns.dàs (Estados 
Unlà()s. art. 2. seçfi.o 2. lne. 1: Bras!l, 
art. 74.. e) e 16.'3; ~entina, art. 88, 
inc. 15: Venezuela. art. 100. inc. 2): 

Nomear o5 secretãnos de Estado CEs
t."\dos Unidos, aTt. ~: BTasU. arts. 74 e 
75: /u--gentilla, art. ss. inc. 10;. Méxf-

co, art. 89; Venezuela. a.rt. l!lO, inc. l); 
nom~ os funcioná.rios e emprega

dos do Estado CEsta.d.os Unidos, art. li, 
seção n, 1; Brasil, a.rt. 74, inc. 1; 
México~ a.rt. 89, inc. n: Venezuela, 
art. 100 1m:s. · 15 e 16): 

arrecadar as rendas pú.bllca.s, ad
ministrá-las e decreta.l' a sus. apli
cação (Argentina, art. 86, inc. 6; Ve
nezuela, al't. 100, inc. 19) ; · 

organizar e apresentar a proposta 
de orçamento <Brasil, art. 67; Vene
zuela, art. 100, inc. 28) ; 

nomear os magts+..rados da Suprema. 
corte <Estados Unidos,. art. 2.o seção u., 
1; Argentim:., art'> 86 .... Jnc. 5; B-rasu, 
art. 98; :México, arts. 89-;·lnc:-ls, 96 
e 73, VI, 2.o> ; 

permitir a pasagem. de . fôrças es
, tra.ngelras p·elo território -nacional 

(Brasil, a.:rt. 74, l> ; 
exercer o . Patronato Nacional, na 

apresentação de bispos e o de conceder 
o passe ou reter os decretos dos con
cílios, -ss. .hllla_sJ bréves e os rescri
tos dos Sumos Ponti,ffces · eATgentlna •.... 
art. 86, 1ncs. 8 e 9); 

nomear governador para o distrito 
federal e territórios CVeneiuela, ar
tigo 1130, ines. 6.0 e 7.0); 

indlca.r o candidato à Presidêncla. 
àa República, designar os membros do 
Conselllo Federal e exercer o direi•.o 
da graça <Brasil. art. · 75, a), à,) e e>: 

decretar o estado de sftlo e suspen
der as garantias constitucionais <Bm
sU. arts. 74, k) e 166 a. 170; Venezuela, 
art. 100, inc. 23); · 
~onceder aposenta.dorla.s, jubllaçO~. 

licenças e monte~os (A.rgent1na., ar-
tigo 86, 1nc. 7) ; . 

intervir ao.s Estados (Brasil, artigo 
74, 1); 

coneeder cartas de e1dada.n!a. CVene
zu{ill\., a..~. 100, inc. 32>; 

conceder privilégios a autores por 
suas obras e inventos (Venezuela, ar
~go 100, inc. 22); 

nomear os órgãos do Mln1.stér1o Pd
bll.co do Di.strtto Federal, da Justiça. 
do Trabalho e da República. (Brasll, 
art. 99 e leis espee1a.1s; México, art. 89, 
iDe. m: 

conceder patentes de oorso (Argentt
n.a., art. 86. 1lJC. 18; Venezuela, artigo 
100, 1nc. 23) • 
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e) A eldç4o do Presfdente 

1) O presidente é elefto por eleição 
·de 2.0 grdu: 

Na. América. do Norte os Estados no .. 
melam um número de eleitores igual 

· ao número de seus senadores e depu
tados federais, mas a escolha não pode 
cair nestes (Cons. art. n, seção I,§ 2.0 ): 

os eleitores de cada EstS!do ai se reu-
.. nem e ·v()tam em 2 pessoas, sendo uma. 

de outro Estado; é organizada em se
guida wna. lista. dos nomes votados, a 
qual é remetida à residência do Chefe 
da Naçã<>, mas dirigi(!a ao Presidente 
do Seiia<lo, que abrirá os envólucros 
em presençs. do Congresso; o nome que 
tiver obtido maioria de votos, será. o 
Presidente. 

No Brasil, pela. COns. de 1937, -
a.ntes do ato· adicional dê 28 de fev. de 
1945 - quando o Presi<iente não tinhs. 
candidato (vide Constituição !3-rtigo 
84, § l .t>), o Presidente seria eleito 
por 105 eleitores, dos quais, até o 
xná.ximo de 25 por Estado, seriam de
si~os pelas_ Câmaras municipais, 
- 50 ser.fs.m designados peJo Cc1lSe
Iho · da ~noxnia Nacional, entre os 
empregadores e empregados, em nú
mero igusl, - 25, designados pela Câ
mara. dos Deputados, - e 25 desig
nados pelo Conselho ·Federal: -também 
a designação pela Câma.Ia e pelo Con
selho Federal não podia recair nos 
seus· membros ou nos das assembléias 
loeais CConst. art. 82). O citado ato 

· a.diclonal, porém. esta.~leceu a elei
ção direta. <art. 77) • 

Na · Venezuela: o Presidente ·é elei
to pelo Congresso (Const.' art . . 96). 

Na Argentina.: . o Presidente é elâto 
nas Províncias e na Capital por ;u.n-· 
tas de eleitores, eleitos em eleição di- . 
reta e igual ao dupla do total de - . Deputados e Senadores do Congresso; 
não votam os Deputados, Senadores 
e fll;Ilclonários e a.s jtintas de eleito
l"es se reunem ·na. Capital do Pais (a. 

junta ai eleita) e nas Caplta.ls das 
Provinclas, as juntas provinciais. 
(Const. art. 81.) 

2> O Presidente é eleito por eleü;4o 
direta 

No M-éxico, a. eleição do Presidente 
é direta, pelo povo. (a.rt. 81.) 

No Bl'!J.Sil, também, de acôrdo com 
a Constituição de 1937. antes do Ato 
A'<licional. er-a eleito por eleição di
reta, quando o Presidente elil. ex.er
cicio tinha. cs.ndidato à Presidência 
(Const. art. 84. 7 iDe.). Já _vim<lS 
que pelo Ato Adicional essa eleição 
é agora dlreta. e com sufrágio uni
versal. 

f) A reeleição do Presidente 

A Constituição dos Estad~ Uni .. 
da.s da América. do Norte, w tratar da. 
eleição do ·Presidente Cart. n, Se
ção r, § 1. o e seguintes; emen{la XX. 
Seção I, m e IV>, não proíbe, nem 
autoriza a reeleição; esta, porém, -
até 2 vezes, - resulta do c~tume; 
e já. bá exemp~.os de 3. a reeleiçào. 
como aconte~eu no caso do grande 
Presidente Fra.nklln D . Roo.seve!t. 
que foi, realmente, reeleito pela ter-
ceira 'VêZ. . 

Ha-milton, opondo-se à iàéls. àe gl>4 
· vêrno colegial, proposto PC\l' Sher ... 

ma.n e Ra.ndolph, sugeriu ·que o ca.r .. 
go· de Presidente fôsse vitalicio. 

William Ta;tt, para evitar a re
eleição, alvitrava o . ma.nda.to de 'l 
snos. (v. La presiãencia., pâg. 8). 

A Constituição brasileira. de 1937. 
também é omissa, qu'S.llto à. reelei
ção do Presidente; vale isso Por dizer 
que a. permite e é o q~e se·. lnfere 
a contrário (do art. 82, parágrafo 
ún!eo); o fato, aliás, de poder o Pre
sidente (art •• 84, parágra!o único) 
e.presenta.r candidato, parece, tam .. 
bém, envolver a possibilidade de que 
êsse candidato seja. o próprio Presi
dente. 

Segundo as Sonstituições .Argenti
na Cart. 77), Mexicana. (art. 83) e 
da. Venezuela. Ca.rt. 95), o Presidente 
não Pode ser reel~to pa.r.a. <> período 
seguinte. 

·g) o prazo do mandato presidencf4l 

Pela C<>nstituição americana, o t& .. . 
mo do ma.ndato do Presidente é de 
4 anos Ca.rt. II, Seção I, § 1.o); pe-
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· .lãs Constit~ <to Brasll (art. 80} • 
Argent1na. (art. 77-) -~ México (a...~
go 83) êsse prazo é de 6 a.nos: pela 
"CónstitüiÇáó dá. Ven~ela., é. de 5 
anos ·roonst. art. 95) . 

2 - O PODER Ll:GxsrJ.TIVO 

a) Sistemc do Poder Legfs~ 
V1gorS. nas cinco federações s.tne

rlca.nas ·o sist·ema bieamera.I: CA.mars. 
. ·e Senado, ou C!ma.ti. e Conselho Fe

del'al (Brasil)' . 

.. 

b) EleiÇão dO Congresso 

A Câma.ra d~ Deputados é eleite. 
nos Esta-dos Unidos por sufrágio di
reto do ~eu povo <Const. art. 1~ 
~e<;ãO n, § 1. 0 ) ; 0 SenadO é eleitO 
Pelas Legislaturas estaduais (C<lns
titu1Çio, art. I, Sec;io m, § 1. 0 ) • 

Idêntico sistema vigora na OOnst1-
tmção argentina. <arts. 3'1 e 46, 1. a 
a.líne'a.) , com ligeira. va.riante, os dois 
senadores da. Capital são eleitos pe-la. 
respectiva. junta. eltntoral (a.rt. 4~. 
2.• alines.). 

No Méxieo, a. ~Ietçio dos Depu
. tados e ·senadores se :faz por voto 
c1il'eto do povo .. 

No Brasil e na. Venezuela, o stste-
ma. de eleição das câmaras é multo 
sem.elha.nte, e se faz por su..~g:to de 
2.0 gi'all. 

Assim, na. Venezuela., os üeputa.dos 
são eleitos pelas M!l!liclpall'dade.s, re
Unidas em assem-bléja e os seDado:-es 
pelas assembléla.s leg!sla.tiva.s esta
c1ua.is (COll.bt. arts. 55 e 00) ; no 
Brasil, os deputados <Const. s.Tti_
·gos 46 e 47) sA.o eleitos pelos mem
bros das Cft.ma.ras Municlpa.ls e por 
mais 10 cidadw eleitos por sufrágio 
clli'eto, juntamente com os membros 
das cAma.ra.s: os conselheiros <mem
bros do Conselho Federal, que de
sempenham !unções no Senado) , em 
n"dmero de 21, s§.o eleitos pelas as .. 
sembléias legislativa.s dos F.eta®s · e 
• n'Omero de 10, são nomead~s pelo 
~e&dente da Repllbllea. (Const. s.r-o 30, ~o t1n!eo). 

c) DurCIJ;4o· do mandato: _elo Parla
mento. 

Em geral, a. ca.m.Bra. alta, - sen:a
do ·ou Conselho, - tem maior duração 
que a Càm.ara baixa, - câmara. dõs 
deputados. 

· Duração da câmara dos deputadO&: 
Estados Unidos, 2 anos (Const. art. 
I, seção n, § 1.0 ) ; . BtasU, 4 anos 
(Const. art·. 29, § 2.0 ); México~ 3 anos 
<-const. art. 51) ; Arg.antina.~ 4 anos 
(Const. art. 42), com renovação bie
nal por metade; VeDezuela.._~_anos 

<Const. art. 54), com renovação bie-
nal por metade. · 

Duração do senado: 6 anos (Const. 
dos Estados Unidos, art. I, seção m, 
México, art. 56); 4 anos, Brasil 
<Const. art. 50; Venezuela, art . . 54); 
9 anos Argentlna., a.rt. 48. > 

d) Atribuições dõ ·parlamento. ·
Em tôdB.S as constituições federais 

da América, essas a.tribulções - já 
o vimos_ - são tddas as que· r~uitam 
dos poderes da União, e.'tceto os pode .. 
res dessa espécie - legislativos ou 
a(lmjnistra.tivos - . dados ao Presiden
te . 

Entre as atribuições mais · impor
tantes do Legislativo, é de salientar
se a vot~ã.o dos impostos. do orça
mento, economia e finanças em .. ge .. 
ral (Estados Unidos, art. I, seção 
V!II e §§§; Brasil, arts. 13, c, d, e, 
1, g, h, 49 e 67, c, e 71; Argentina, art. 
67, inc. 1 a. 10; México, arts . 65, I e 
n, 73, vn a X, xvn, X\TIII e 
XXVIII; Venezuela, arts. 77, 1.0 e 
2.o. 4.0, 6.0 a 9.0 e 14.0 , alinea.) 

o pa.Tla.mento guarda, assim, mes-
. mo no sistema presidencial, a tl'~d!

ção tunclonal do parlamento inglês que 
teve. desde as suas origens, na Idade
Média, o supremo encargo que os ba.
r6es se reservaram de autorizar as ar
recadações Tributirias e despesas do 
Estado. 

3 - O PODER. .TODIClARIO. 

a) A defesa de: Constituição e da.s 
lds. 

Nos Estados Un1c!os. o ma.!s alto po
der da República e t!::~rc~jo pelo ju
d1cfár1o. ou melhor pel2. C5rte Supre-
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ma. a:.q~ inclllÍlbe e. gua!'da.· e a de!e
sa $ Constituição e das leis. • 

be p()der decorre, . pa.rtlcularme1;1 .. 
te, do-·art·; m, seçio I, e emenda XIV, 
seçã·o I, 6a. oénstltU1çio, onde se exi· 
ge · com.à ·condição de · nulidade de to
dÕS os atos do- poder p-.ibllco, "O de
vido · processo- legal''; pode-se dizer 
que é nessa. clá.usula, do ~ pro
ces3~ !ega.l, on~ se. . encontra. a pedra 
de toque das instituiç6es americanas 
e ~al ell\usul.a. ·compreende o 1uncio
Dame.nto mesmo do Judlc.lárJo. 

E é de notar-se, como já. o advertiu 
Marshall. que o Congresso· sem'Pre res
peitou as dectsões· da. Côrte Suprema, 
quando ~sta. julga nula uma. lei por
,que a. Oône com a ·doutrina dos prece
dent~ - stare· decisis - mantem as 
suas dectsões. anteriores, em cada ca
so nqvo, e ass1m nega execução· às 
leis ínCOb.Stituclonals. 

O ·poder da Cõrte não tem feito mais 
do que crescer nestes tíltimos anos: 
princi~ente. no que se refere à 
matél;'ia social e econômlca. 

O ~eu contrôle tanto se refere a leis 
federais, como ãs estadtU:Us e ts.nto 
compreen.de os atos do Poder Execut1 .. 
vo, como do Legislativo e todos os de .. 
téntores· dé funções do Estado. 

E' o que se convenclcmou chamar a 
ditadura do judiciário. 

Durante os primeiros 77 anos se .. 
guintes à. adoção da Constituição só 
duas disposições de leis do Congres~ 
so fon.Dl. decla.ra.das nulas pela Su
prema. C6.rte; entre 1920 e o c~meço do 
1.0 · periOdo da administração do Pre
Sidente ~nklin D. Roosevelt, foram 
deS&!lro?a.da.s 22 disposições semelhan
tes; - ~ entre 1:o de junho de 1934 a 
1.0 de J'llllllo· de 1936 - .foram druxa
das de lado 13 leis de igual índole, no 
todo ou eDl parte (v.. W c. Gllbert 
ProVions ot Federal Law Held un. .. 
C07'&8t#UtwnM 'lJg t1u: Supr.eme States, 
1936.) 

A Co~tulçã.o do Múieo (4lrts ~ 97, 
al. 6. .. 103 a 107), da Venezuel9. (arts. 
123, s.• a U) e da Argentma <art. 
100), seguem a mesma orientação da 
Const1tlUçio amerleana: a defesa da 
CoBSt;ltUiçAo e das leiS cabe, de .modo 

· · ex.clus1Yo e mevogãvel. ao Poder· Ju
. diclárlo. .. 

Ns.· oons~ão do ·:SrBSn, a. <ief~a. 
da. eonstitll;1~ Perde aquêle carA
ter sacro da. democracia liber.a.l; não' 
é · tanto- a. defesa da ConstitUição o 
que .importa, ·-·senão o intel'êsse n,a .. 
clonal. 

Da! a a.us~ncla de Juramento à 
constituição, pelo Presid~nte. e dai a. 
n~ri;:n.~ · ~'ª ·~rt. · 9~... e $.~U P.at:ãgi-a!o 
~co~ da QC?D:Stituiçã.Q Fed~~h e se
gundo a qual, o o7udic!â:r1o_ só por 
maiada a.bsoluta. do total de seus J:nem
bros . pode -d:eéliUsr ' ilieonsti~ueional 
uma lei ou um ato do Presidente; e 
mesmo que á lei sej:A. d~larac:1a m
constituclonal, pelo judfciê.11o, - o 
presidente pode, por assim dizer, ve
tar essa decisão, submetendo a lei. de 
novo, à. votação do Congresso; se fOr · 
eÓnfinnada. por 2/3 partes de seus vo
tos em cada. clmara~ eai o julgado 
do Tribunal. 

Mas, seja como fôr, - é um dever 
de todos os poderes defender a Cons
tituiçã"o; isto- é __: obse~ã-la ou f~- . 
zê-la. cumprir. 

Mas, &se poder cabe. de pre.!erên .. 
ela. ao Presidente, que usa do veto . 
(Const. art. 66 § 1. 0 ) contra. le1s 1n
eon.Stituc1ona.1s. e que decr~ta. o estado 
de emergência. e o Estado de guerra 
para. a. salvagt..tarda dos poderes 
{Canst. art .. 166 e seguintes), e ao 
Supremo Tribunal, que aprecia e de
cide a inconstitucionalldade da~ le.ts 
CConst. art. 102, m, b)·. Também ca
bia a defesa. da Constituição ao ·extin
to ~buna1 de Segura.n~a. 

b) Unidade e dualidtJ.de da Justiça. 

A Constituição da Alnérica do Nor
te, no seu art. m, s~ão n , § 1.o, 
enumera os poderes judiciais da União; 
a. sua emenda :X at!'ibui aos Estados, 
em particular, todos os poderes Dão 
del~gados aos Estados Unidos a a sua 
emenda n. o XI (votada. clll .1795) dá 
aos Estados um poder judiciário que 
abrange, tanto a organização ela. jus
tiça como o processo, e só exclUi as 
ma.térias contrãrias a outros ~ta.dos 
ou sue!te.<ios por súditos de um Estado 
estrangeiro, e os relativos a.os tnter~
ses da 'On1Ao • 
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No mesmo sentidop Méx!eo, <Const. 
~- 94>. Argentilla.. (Const. art. 94), 
Venezuela. <Const .. art. 116). 

No Direito Constitucl.onal bra.sllet
ro. cabe aos Estados a orga.nização ju· 
diclâ.ria. <Const. art. 103) , e à Ullião · 

· as leis de processo. em geral (Const. 
art. 16, XVI> • 

Vale isso -pol' dizer que não existe, 
no Direito CoDStituctona.l ·braSUeL.-o, a 
júst1ça federal, comum, pois até mesmo 
as causas em ~ue a União é parte, 

· são processadas e julgadas pel.se lus
tiça.s dos Estados t: s0 em grau de re
curso pelo Supremo Tribunal Federal 
.(Const., . arts: 107,. 108. 101, n, 2.0 a, 
m>. 
Toda~ . há várta.s justiça.s federà1s. 

especiais, a. cargo da União; a justf.ça. 
mllitar, a justiça. do trabalho; e ba.
\1.a a justiça. . da Seguran~ Nacional. ·. . 

no parlamenta.rismo ou no sistema de 
gabinete. 

A separação dos podr.es não <leix&. 
pois, de ser uma. real!dade, no regime 
presidencia.~ - e essa. separação e:stâ. 
gs.rs.nt!da e caracterizada, nas consti
tuições federais, americanas, ·não· :>6 
por uma. série de normas pzotetoras, 
mais. ou menos semelhantes <incom
patibilidades e :Impedimentos) nas 5 
constituições, - como sobretudo pelo 
contrôle do ju~ciário e pela" dtstin
ção e especl:fleidade das· atribUições do 
Poder Executivo e Legisla.tivo. 

No reglzne parlamentarp - ao ~on ... 
trárlo, o chefe ·do gabinete, e portan
to o chefe do Exec-utivo;- -é-.. em . ...regra., · 
o cbefe da maioria. pa.rla.Inenta.r e 
exerce, por isso, tanto o poder Exe
cutivo, como o poder Leiisla.tivo; ain· 
da nesse s!stema., os ID!n!stl'os saem 
do CongreS.so. e a êle retornam. 

4 - SEPARAÇÃO nos PODERES E por mais que cs Presidente, no 
Nos regimes presidenciáis, de forma. presid~nclalismo, tenha. o direito de 

federativa, _ o poder do leglslat1vo veto, a. inlclativs. das leis, a. partic1-
federal sGtre duas coarta.ções: a do po- pação leiiSlãt1va, -o--e."'terclclo .. P~rclal 
der ·1eglsla.ttvo dos Estados e a do po- d.s. legislação, nos. recessos do leg-..sla.- - · ·· · · ···· 
der legislativo do presidente, mas, de tive, - ·sempre fica ressa.lva.da. nesse 
modo geral, e· em tese, pode-se cUzer regime a autonomia do parlamento. 
que a. !unção do Parlamento é legislar quer com a decisão, pelo veto das lets.· 
sObre os poderes da. União. · mestno depois do veto, quer com o 

Na. Amé..~ca do Norte, a.o tempo - uso privativo de numerosa.S a.tr!bui-
(1900) em que W. Wilson, - o en- ç9es. 

··tão pro!essor de História, - escrevia.· Rio, 9 de maio de 1946. - Pedro 
o seu Govêrno Conf}Tessua,l, a forma Vergara. · 
de govê.'"D.o da Constituição americana, o SR po~ . ~ENTE - Continua. 
tal como fora escrita pelos seus auto- em àiscussão 0 Requer'...mento núme-
res, em 1787, não existia. mais, porque _... 74 d .. nA~ · •v • e~-
"a. !arma. atua.l do govêrno é simples-
mente mn s!stems. de .suprem.acla do Tem a pal&vra o Sr. Jurandir 
Congresso,. (V. o!. clt. -v. fr. pag. Pires. 
10.> . O SR. ~-nm PIRES - Se-

Mas, na época. presénte, - embora nhor Presidente, qua.ndo ocupou estã 
a suprema.cla do Congresso não tenh9. esta tribuna -o ilustre Representante. 
cessado de crescer em relação ao po- Sr ·" Israel Pinheiro, para falar sôbre 
der legislativo dos Estados e apesar da o · Vale do Rio Doce, · o Sr. D1ooléd.o 
emenda n.o XIV, seção X e emenda. Duarte esta'\'a ao lado de S. Ex..A. e 
XVI.- ~ 1nd1scutive! (!Ue tem décres· ao apartear o orador, indagando de 
eido, em face do contrOle da Suprema S. Ex.• como se expUc:~.rià, dentl'o 
COrte e Cios poderes do presidente. das pre~ por êle levantadas. que 

a. exportaçao de mlllérios pelo Vale 
Mas. de qualquer modo, os poderea do Rio Doce representava. 0 ret<1rno 

do parlu.mento lhe dão, no regime pre- dos navios carregados cte carvão pa.~ 
· sldencia.l. uma autonomia.. em rela.~ a. siderurgia, indaguei cc:.lo ;)a jw;t!.-

aos outros poderes; m.Uito maior que tica.ria a e4-portação llelo POrto àe 
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Vitória. e s. Jmportaçã.o pelo Porto tlo 
·Rio cie Janeiro para. Volta. B-edonda.. 

S. Ex. a responàeu que eu agu&rdas.se 
um pouco, por que me <laria respost.~ 
sattstatória.. S o meu caro a.m!go 
Deputado _pelo Rio Grande d<l None, 
Sr. D~ocléclo Duarte, coll.tou~DJ.e 
uma história de Gambet;á, segundo 
a qual êle aconselhara. a. wn orador 
que não estava muito seguro do A.s ... 
sunto, pois tinha alguns pontoS em que 
preeisava de certo cuidado, e que es.
crevera o seu discurso, e porque 
temia que algUns apartes o pudesseiXl 
colocar em C!1fieuldade - aconselha
ra-o, d!zen<lo: menino, faça o seu dis
curso. e se algum aparte ·'Vier. de
clare: .. responderei adiante. " 

O ilustre Deputado pelo ·!tio Grande 
do Norte, Sl'. Dloclédo PUB;rte, pan ... 
derou-me: "'Você espere, porqlle o 
Israel responderá." Esperei paciente
mente, e o nobre Deputado por Minss 
Gerais ná<l respondeu. porqll.e nãO 
havia. resposta. possfvel. 
· O Sr. Olinto Fonseca - O Sr. Is-

. rael Pinheiro, no prosseguilnento dO 
seu dlscurso, !ocallzou preciSamente o 
caso da. aplicaçã"o do exportado pela 
Cia. Vale do Rio Dô\:e, diZendo que uão 

. estava , tratando da. Usina Si<ieror
gica de Volta Redonda, .mas; sinl, dB
quel& Companhia.. 

O SR • . JURANDIR PIF.ES - Qu~ 
dizer- que fol dada. resposta a uma 
pergunta que não fon:nulei. Eu in
dagava.. a.pena.s, como se jllstiticava 
Volta Redonda, dentro daS p:-em.iS ... 
sas formuladas. . 

O Sr.. Jusceli'oo Kubitschek - A~llo 
que a·pergunta. é difícil d~ ser respon:-
di~s.. porque o canão eXllor.ta.do pela. 
Vale do Rio Doce, segundo Pensa .. 
mento da Belga-Mineira, ers para 
s.pllear na SUR própria. Sidel'\lt'gia.. 

O SR. JUR.ANDIR PIR.:S:S - Telll. 
n.zfi.o o meu ilustre colega sr. Jus .. 
. cellno Kubitschek, pois a. pergunta. 6 
bem dUicil de ser respondi<ia., o que 
jâ tive ocasião de declarar, e não vat 
nisso qualquer maldade a.o Uustre .:o-
lega S::.- . Israel Pinheiro. 

O Sr. :. ~línto Fonseca - V. ~· 
es~ fazen-do, a.penas·, Ullla. crltica. 
construtiva.. 

. O SR. JURANDIR PmES - De
sejo i.n!ormar à .-\ssembléia que, no 
tocante à. exp()rtação do minério. oo 
xnomento Justo ·em que se discutia. 
a saída do produto, tive ensejo de 
reali$ar uma conferência, a qual foi 
Coinenta.d.a pelo Financia! Times, de 
Londres, de 20 de agOsto de 1937. e . . 
elXl que diz:ls. eu. que não tinha. teti-
cbislno pelo Va.le do Rio Doce. nem 

, me encantava uma estrada por ela 
' construi<ia.. Ma.s isSo não quer1a- sig

nificar que, eu não compreendesse o 
valor. da exportação por ela feita, o 
sell potencial de minério de fe:::-ro, as 
suas condições econômicas de cxpl;::
rs.ção, e vários outros pontos, que 
fora.xn, aliás, postos em realce pelQ 
digno colega Sr. Israel Pinheiro. 

l)eseja."ra, Sr. Presidente. ainda. em 
relação ao meu , discurso de sexta
feira última, aludir a · um aparte .1o 
ilUstre Deputado pelo Rio Grande 
do :Norte, sr. D1ocléclo Duarte. re!e
re:ntemente aos saldos da Central · do 
Brasil, no período - digamos napo
leônico. 

Pensei que a ·minha respost~ bo~ · 
vesse sido clara. 

.Acontece .Porém, que alguns com
panheiros da Constituinte voltaram 
ao S.SSU!ltO, pedingo melhores exp~ 
ções. e eu ss trago agora. 

Entre outras, basta olhar um reJA~ 
tório que apaClei ao acaso, o· do · exer
cíeio de 1943, que dá mais a.tto saldo 
- de 281 milhões de cruzeiros. 

Examinemos as contas em depos!tos 
diversos, apresentadas na receJ.;;a. e 
que . significam o não pagamento :te 
contas algumas compensa.da.s na d.e.>
pesa., no :tnonta.n-&e de 291 mUhõe.s :le 
cruzeiros. E claro que a.lgwnas d~..;as 
contas tétn compensação. como sejam 
contas a pa.gar e que deviSJll ser des-: 
contadas. mas sem o saldo do ano 
sJ.uerior, na. 1mportã.nc12. de 20S mi .. 
lhões de cruzeiros . 

Vêo os Uustres Representantesque 
simples s.ná.lise superf1c1al do bala.Ilço, 
deznonstra como êstes podem ser !e1-
tos transformando-se de/iclts fol"llÚ
dft.vets em saldos, principalmente qua.a
de se apreciam saldos tina.nceiros, 
onde entram. tecnicamente, essas :ru
bricas que transportam para oo t>.Xer• 
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.ciclos seguintes os sâ.lttos, eom o tun 
de os · tra.DSformar em. deficf,ts. 

-o Brasll, porém, tem sido muito in• 
feliZ. Tõda. a. sua. história. se pauta 
no desastre de sua. burrice inicial. 

Velho amigo me disse, certa. vez, que 
-o nosso pais tem a pecba .de origem: 
fói descoberto por burrice ~ Um erro 
de navegação a.tastando Cabral das 
costas d ' Afri<:a para vi!" bater no · con
tinente americano !oi burrice, êl'ro de 
tal ·modo enonne que répreseuta um.a. 
s1tua.çã.o de !alt a absoluta. de técntca.. 

Plcker, no seu . notável traba1ho 
4 'Breve introdução à lDstória. da. Es4 

tupidez BumaDa.'', livro que ti v~ en
sejo de ler muito antes de sua publl· 
cação em l.fngua portuguêsa, · traz 
orlginà.rla.mente, no se_u prefác1o, o 
seguinte comentário:· "Ao· leitor que 
\P()ssa desconfia.r de que não ha.Ja. tan
ta estupidês no mundo, para ter a c~r ... 
teza. do valor da.· estupidês, basta. exa ... 
minar que há banqueiros que empres .... 
tam ·dinheiro ao Brasil,. 

Isto se dizia naquela época, quando 
fof escrito o livro de Picker, e quando 

.. se asseverava que o Brasil tinha sus .. 
penso o pagamento de seus compro
missos no exterior. 

Entre os casos de burrice, cita. Pi
cker e de Gallieni que, poroeastio da 
guerra, quando os alemães estavam 
às porta.s de Paris, descobrira a forma. 
à.e dominar a marcha germânica.. 
Toli!.a. o seu automóvel, 3.ID.an'Otado e 
sujo e encaminha-se para. o qua.!tel 
general dos inglêses, onde é mal re .. 

Rápidos e Notumos .... ' . .. .. .. ..... . 
'EXpresrsos •. •• ••.• •• .•• ~ .• .•• •• ••.•••• 
sUbúrbios a Vapor . . . .. .. ... ...... . . . . 

· · Sttbú.rbios elétricos · ••••• •••••••.••• • • • 
~ dive.rsos • •..•• ••••..•.•.•••• 

. Sub-total . ~ . - ··· ··· ···•·············· 

Mistos ......... - .••••••••••.• • •••.• • • .• 

~~ êl:J;l geral._ ......... . .. .. . .. .... . 

Espec1a1s de anfma,fs •.•••••••••••••••• 

cebldo, onde foi recebido de tal for• 
ma que se adiou a res.çio dós exé.""
tos al1a.cios de um dia, ·custando na. 
~atalha do Ma:rne· qua.ntklade enorme 
ae vidas. . 

Não sei a. quem o secretãtio tta En
('lelopédla.· Britânica· diriguiu 0: qua.ti
!fieativo de "estúpido,': se aos ingle
ses, se a Gall1en1. Pre!lro, entretanto, 
dá-lo a Gallieni, tendo em vista qu& 
desejo .filiclar · aqui por mJm a. anâlJse 
da estupldês e da. burrice na. In.archa. 
dos a.contedmentos politieos em nosso 
pa.fs. E a ss:lm o desejo, porque vim 
para esta. Casa também num automó
vel amarrotado, como .-Gallieni, mas 
que me . tem acompanhado na luta. de
mocrática. pela. libertação ns.cional. 
Vou entrar na apreciação da. .prilneira. 
questão, que ê a. burrice da. propagan-
da. Ainda. hoje està.m.os ápreclando e 
jogando, com dados que são desvirtua.-

. dos · pela. propaganda. eis. · ditadura. 
Aqui mesmo, ·. desta. tribuna, foram 
exi~ dad~ sôbre a Central 
1io Brasil, extnildôs-de-sua.--esta.tlstic_~,-
dadoo que me permito salient~ com 
o que de notável representam pa;ra a 
eeonomla. do carvão nos vários anos 
e em várias administrações. . 

. Entretanto, na última. a.d.min:1stra
ção da. . Central, para. se dmlinuir C? 
consumo do carvão, se chegou a in
cluir, como gastando ca.rv~o. os trens 
elétricos. 

Não citare!, aqui, todos os núm.eros, 
porque. seria exaustivo. Dou--os, po
rém, para serem publicados como par
te integrante <lo meu disCarso. 

1943 194! 

2. 126.824 2.551.331 
3.274.771 . 2.944.~3 . 
2.895.356 2.994.839 
4.381.965 4. 75'l. O'l2 

65.655 112.509 

12. 744.571 13.360. 684 

1.5,44. 716 1.~.753 

6 .. -§'l.Sl& 6 . 630.942. 
339. 46'1 361.950 

1945 

2.724.868 
3.19l.s.76· 
2.693. 28'1 
5.380.963 · 

201.133 

14.191.32'1 

~.811.126. 

6~1.~-~ 
"432. 1'16 
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- -·Locomotivas com canos e escot. •.•• . . ' - . - .. . , . 
· ·In~b!o : ..... ~ ............ · ....... . 

. Sub--1io'tal • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • .. • •• 

161.711 . 267·.399 
906~092 :.812.841 

·9.409·.501 , 9.633.885 

. ·-:· · : 
f;·:-

-370.929 
.456A51 

. 9.811.094. 
--~-

:Serviço ·~ _Estrada • • • • . • • • • • . • • . • • • • 402.133 . 476.985 
59.421 

574.031 
44.021 · Serviço do Govêrno • • . . • • . . • . . • • • . • • 45.919 

· ·Sub-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ #3. ~2 . 536.406 618.052 

•· 'TOTAL GERAL •••••••••••••••••• ~ .• • • • • • • 22 . 602 • ~24 23.530.975 .· . 

.: Consumo de combusttvel • . . . • . . . • . . . ·435. 070 474.423 . 
l9,3 -_: .:índices • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • ... • . • • • • • _.' .15,3 ' . 

··Loc. ·paradas -~· 1: hora. .~ lO··Kms. 
±:7:.:Kms; hora. · 

::0· .mais. no_táyel é . que de 1944· para 
. :1945 _os .fndices . de .~arvão subira.in, 
-~~plesmente porque . aumentaram 'cie 
.4 .. P~a~ 5 _x;nilhões .os trens-quilômetros 
:$ttjft~c:>.s. · · · · · · · · 
. *:·!IT~o :. p~ ~1, . porém; decreto do 

· .govêrno . .fixou · a.S calOrias. do· carvão. 
:~~-~~ •. pa~· si ·.só,:-é Uin-pouco bizarro, 
~ na realidàde, . o · caivão tem caio
iias ... que o~ilàm ·l.un . pouco. Todavia, 

_.Para.. Q:!le ... se v~j~ cpmo · .as .condições 
do ·consumo se. alteramm, · fez-se ·di
~ gaitiós .. :como· ·se· deno~va ·:no· parla
_mento antigo, péla · "aritmética Pêreir& 
: .i;ô~o~·, . a ··diviSão __ de 7. séo· éaZorias ·P.or 
Ca.zyão e5tr!mgeiro para 5 .. 890 . do. car
: vão ·de Santá Oatartna, ·. e . achou

:se 1,8. 
· ·. ·Para que f&se- verdadeira. serta. pre
-Ciso que o carvão de Santa Catarina. 

::i+.V~e : _aP.~-4.000 . calorias . . Com o 
_.carvão do Rio .. Grande do . Stü o es
..p_etá~illo .. tomou-se .. · s.ind8. . tna.1s biza.r
jo ... ~.: ~ue,; ;na. dijisã.o~ · dão-se-lhe 2.000 
. e . ~~c,as .c_al9~, . q~do, na .reali
... dade, dispõe_.~e. :4 .. !~5, q1J.as1 4~·soo ·calo- · 
.1las· .. Yê"":se,_ai, .~Q~o é !á<:il apresen-
. t.ar"7se . qu.ç,dro pi~r~~co dS. melhoria 
<le condiçáQ ~conômlca: 

. ~~ORIAS DO . ~ARVÃO N~CIONAL 

Pág. 69 do relatório de ·1943; temos 
calorias. do carvão estrari.gelro 7 .'730 
·Americano- e 7:.243 .Africa. do· Sul, con
vertidos pelos· indices- arbitn\rios de 
1,8 e 2,5, nos dá: 

Santa Catarina. • • •.• · 4.294 a 4.023 
Rio Grande • . • .. . • . • • 3 . 092 a 2. 897 
- Quancio o poder ·calorífico · é ·Cie: · 

·· · <pág. · 78 · do ·rezat. de · 1942) 
Santa.. ·cat~ .- · . ·~ ·.-....... ~. _ 5.890 
Rio Grande ·: ..• ;.· .•.... · .. ·.• 4. 795 . ·~·.. . . . ' , . . . ... ~ .. 
. .Então. a melhoria . dos mdices se. faz 

a sonibi-8. . de um. 'artifício" 'falSo" qÜe-·é 
çomputar um falso poder Cáiorífica ao 
Iiosso carvão. · .. · · · · · · · 

~-Poder ciiloríjieo real:-
·Sa.nta· -ca.t~· .-::: ~........ 5.890 

··~io · .. Gra:i::u:I.e • • •••••••. • .... • • • . : 4 .. 1~5 
•.. f'~ .. E.aJ!:Yrilif?o ja:~"'if~~ p_ar:a :.ti. 

con'Dersáo <média)': · .. 
Santa Catàiiiiâ · : ...•••..••• · 4.158 
. .m~ GraDe! e . • ·• . . . • • . . . . . • . . . . · · 2· ." 994, . . 

. . Mas não para ai. T:'ã.nsportava~se 
de· gl:aça, em toda··mmal .de s·ão.Paulo, 

. .'mmério . ·p~a à ·~ mst8la.ção . de usúía. 
· Sidetfu:gica deslocada. do seu justo 
)~~t:. · *o . ql:ia~o . representativo ·da 
.. ~aç_ão _ ~o.~~o a. . ~~ta ~emb.l~ia. 
como se procura· uma posição inútil, 
déixando: tod.õ . ·a ramai de São Paúlo 
interraménte sem ·a.· cobranÇa de Wn 
~éo reâl-de frete. ~ coDape~ação 
timbra-se em anipuRções 5uces$iva.s · de 
·fretes às ·demais utilidades, incluSive 
ao mesmo minério, pagando por· urii-

.-da.de.de .ti:áfego .seis vêzes .. Daa.is do que 
.. pagava a . .PtlvDegiada._. indústria. 

· · D!Spenso-me. em . mg,téria. tarifária. 
·de -àpreciaçOes mais . deta.lha.das ·sóbre 
a .:.situação.:; de :.eaos.. a que . .chegamos# 



éom prejufzo ·de meto milhão de cru
zeirOs. Deixarei esta. parte para . o fim 
do meu discurso, e. !hn de que possa., 
desde já, examinar fato da. mais alta 
gravidade. 

Quando as americanos, tratando da 
invasão do continente europeu, pro
curavam adiantar as remessas de car.; 
vão a. que se ha.viam comprometido, 
como colaboração no esforço de 
guerra, a Central do Brasil vendeu 
esSe c·arvão, que :fOl para. o cám.bio ne
gro. ficando aquela estrada., dentro de 
pouco tempo, em situação de eala.mi
dade, com os trens suspensos e a pro~ 
<iuçáo nacional presa. nas estações. 
Quando o problema chegou ao extre
mo, fói a. "Mar1l:J.hs. de Guer.:a Brasi
leira que retirou, do ca.não destinado 

. ao P&.trulluunellto da nossa costa, o 
necessário- pa:ra.. que Dão se desse uma 
calamidade pública dentro do Bra-
sil. . 

Recru.deceu a. campànha submarina. 
e foi preciSo que os norte-americanos, 
com esfôrço extraordlnârlo, aumentas
sem mais cem mil tonela.ds.s de car
vão, para ·atender· àquele desvio des
tinado à mobtUzaç§.o da econotnia na
cional durant_e o período de guerre.. 

. asse assunto parece de tal srav1• 
. àaàe que não se pOde nem sequer 

encobri-lo. Desejava que 1sto constas- · 
se dos AnaJs. Depois de apreciar o 
problema como ace.bà de ta.zer, estou 
à v~ntade para. elogta.r, a.gora., o se
nhor .Ministro da Fazenda. 

Sexts.-felni, ocupando esta tribl:tna, 
tive ensejo de declarar ~e f.tial!las à 
ru.fna, se continuáSsemos na política 
de poupança, em vez de enveredar
mos pela. polittca. c!s. econom18.. E 
ainda hcje, aqui, o meu colega da 
U.D.N. pela. ~ também a.pe!ou 
para o govêmo, no sentido ce que ~ 
paralisasse quer as obras que & Cen
tral estã ·executando no Estado de 
Minas, na. dlreçã.o do sertio baia.-
. no, quer as de melhoramento das 11-
nlw; do centro e do ra.m.a.1 de São 
Paulo. 

Tenho, hoje. a satfs!ação de conzu
nica.r à. Casa que . a. Central do Bra· 

de dóta.res. e de 500 m1l contos em 
moéda. nacional.~ Em outras pa.la.vra,s.. 
atenderia à. Central do Brasil com a. 
import.ã.neia. necessárta pa.n. eqUilibrar 
a sua situação financeira.. 

Do mesxno modo · que, qua.ncio o go
~êmo erra não lhe poupo os meus. 
ataques, devo, no momento em que 
acerta. decla.ra.r que as suas providên- · 
cia.s merecem aplausos de quantos· re
almente amam o seu pa.fs. ~ que não 
te.Ç(I pollt!e& demolld.ora. de oposição, 
mas a. pollttea de '\'igilãncia. CODSt:ru· 
tlva. Atendeu também o Sr. Diretor 
da Estrada. de Ferro central do Bm
sU, ao a.uxnento do pessoàl~ de -obt'às.. 
~ verda.<ie que o não fêz na. base do 
reajusta.xnento geral dos servidores do. 
pafs; mas já. é um passo ds.do. Fê-lo 
24 horas após a nossa. manifestação,. 
melllorando a situação de cal.a.Dlidade 
em. que viviam a.quêles funcioná.rios. 

São dois pontos que gostarla de fri
sar, embo~tQ_ ao segundo, de
vo esclarecer que o ãtendtment<> .não 
está na. altura do de•, que todos te· 
mos. de considerar, independentemen
te da. na.ttireza :!ormal · das condiÇÕES 
de Vida do servidor. as suas necessi-
dades físicas. · 

Ex-diretor do Departamento ele Es
tradas de Ferro da Llgs. da.s Nações. 
estêve entre nós certa. vêz. Tive en
sejo de levá-lo a. apreciar como eram. 
excuta.dos os trabalhos no :Brasil. e 
êle, S.Dalise.ndo O lil.odo de. traba.lh&r 
dos servidores da. Estrada. de Ferro. 
Central · do BrasU, teve esta expres-
são: 

"Núnca. em mtnba. Vida, desd& 
o Japão z.té a. R\1ssia., da tndla à 
lngla.terra, nunca. vi quem melhor 
trabalhasse e que m&ior capac:i ... 
da.de de serviÇO tiveSse d.o que ~ 
tra.ba.lltador brasileiro. Mas. como
iunclona.? . 1:: desajus'"...a.do, lilácra1-
na completa.Clente louca.. b.ltell'a
mente desapa.relhada. • •• 

Ao entrar na eabine de seletivos. 
disse ma.ts: . 

sU acabs. de receber comunicação do · · 
Ministro da. Fazenda, no ser.tido de 
que lhe ~ um abono de 30.000.000 

"Ma.s 1~ não é um lugar de 
traball:lo-: é um quadro de Dan
te:" 
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:e exatamente isto o que vale sa.U
entalr no sentido da melhoria das con..; 
diçóes eoonômicas, para raciona.Uza.
çã.o dos serviços; e essa raciona.l.1.zação · 
se faz, primor<iialmente. pela substi
tuição do conceito de autoridade pela 
conc1liação dos mterêsses, pela har
monia dos trabalhos. Esta é· a la.ti
tude com que estamos aprecla.n.do uma 
fórmula eemoc:rá.tica. Qual o motivo 
do êxito da democracia? Precisámen
te, porque cada w::c realiza como quer. 
trocando o seu p:rim.O'r.dia.l pelo aces
sório alheio. Nêste co.nceito de coo
peração ~ palavra um pouco desa
~vel de se dizer, depois do longo 
perfodo das coordenações - a situa-

. çã.o de pequena. produção do traba,Iha
dor na.cior..al e, principalmente, do da 
Capital da. República advem de que 
êle não trabalha o mês inteiro. E por 
que não trabalha? Esta. parte deve 
ser aprecia.da, não como um desleixo 
&> nosso operátlo não como diminui
ção ao seu desejo de progredir e de 
subir, mas como resultado da desor
gan.lução e ' da burrice, daquela estu
pidez da direção, da pa.rte orgân1ca. 
da sociedade, em que perde, só em 
t:rs.Ilsporte, ~ da metade do tempo 
útil de seu trabalho. O ca.nsa.ço da! 
resulta.nte obriga-o a. fslta.r, mas 
como as suas necessidades de v:fda 
forçam o seu salá.rio, é êle elevado, 
I:lenos em proveito do próprio traba
lhador do que como suprimento de 
uma · falta da. Jn"ópria. orga.n1za_çfio, 
que o obriga à perda. de metade de 
seu Wn.Po útU~ 

Dai dobrar-se o custo real da pro
dução, e, quando digo custo real, é 
êle expresso em "unidade tr&balho" e 
não "unidOOe rllnhe1ro", cuja muta.
ção válria. inclUsive por essa circuns
tâ.ncia. Mas, a metade do trabalho 
hlll:Dallo é inutil.lzado tanto uos trans
~ como nas filas que sem pro
veito se fa.zem. o interessante é que, 
quando se verifica uma. fs.lta qual
quer, ~ia.ta.mente uma !Ua se or
ga.D1za.. Se há o desapwreclm.ento do 
produto não há motivo para a fila. 
~ ela resultado da diminuição oo 
at.ent'lfmento. isto é, da d.bn!::lUição de 
pessoas pa.ra a.tA:mck:rem aos que pro
CUII"am 84ue!a. necessids.de. Em vez 
de se aumentarem as pessoas que 

atendem, coloca-se um .polfcla, co.mo 
se pudesse resolver, par u.:::1 ato de 
autori<iade, problema eminentemen
te econômico, problema fund.amental
mente de organização. 

· Não· é poss1vel que o transporte, xe
presenta.ndo a calamidade que esta
mos a.precian.do no Brasil, possa es~ 
ta.r nessa. situação, dispondo o Exér
cito NWonal de inúmeros veiculos, 
nece&Sários evidentemez:.te para as 

·haras graves de oonvulsão, mas que no 
momento estão pa:rados, ancosta.Wls. 
Poderiam tais veículos ser utUiza<ios, 
como sucedeu por ocasião da greve 
dos "chauffeurs", quando se teve 
transporte em excesso no Rio de Ja
neiro. Então por que não se trans
formam êsses vetcul.OS, · provisôri&
mente, a fim .de aten.der aqueles que 
necessitam do transporte? 

:esse é o modo , efetivo, .>bjetivo de 
se diminuir o custo da vida. 

Não se processa a. diminUição do 
custo de vi<:lS com limitações con
vencloriais de preços, que, tal como o· 
leito de Procusto, marcam apenas mn 
limite formal, do qual fogem todos os 
que extravasam êsse . limite formal; 
todos os que extravasam fogem para o 
câmbio negro, e aquêles Q.Ul' . se en
contram abaiXo estiam-se pelo pres
tígio que lh~ dá. a taxa oficial. 
Longe de di.Iilihulr e melhorar a st.:.. 
tuaçáo, aumenta o descalsbro. Re
sulta dai, evidentemente, uma situa.• 
çã.o da.s mais ingratas para a soluçAo 
Citarei outro ca50 de . ex t rem e. 
burriCe, burrice de um órgão que é 
fértU nela.; o DASP, no caso do pOrto 
do Rio de Janeiro, resolveu cris.r um 
!undo de reserva para substitUições, 
taxando o brUto e tra.ns!ormando os 
saldOIS em de!icits. Com isto, a inten
ção não era, de 1ato, nem a formação 
do tun.do, que o é em verdade, nem 

· mesmo a di.sposiçã.o das obras do 
ca.1s;mas êste fundo era constituido 
~ para. retiru o direito que 
têm· os trabalhadores do cais à uma 
parte, a. 10% dos lucros. Vejam, por 
conseguinte, os Senhores que, além 
da. burrice, bá a ma.lda4e. Basta co
nhecimento · elementar de contabili
dade para compreender o que signi
fica esta ginástica, esta acrobaefa !1-
nancetra.., realizada no sentido de se 
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jôgo ainda. está, como seres huma
ncs, necessitando. d~ amparo. O De
partamento llfacio~l do Café, com 
a. espada. _de Da.mocles sôbre uma. 
grande massa de s~rvidores, foi um 
4 motu continuo", com o qual se tira. 
dinheiro do l.âvradcr, para se gastar 
numa. e~grena.gem complexa dos pro
blemas de financiamento e de valo
rização, para voltar de novo ao pró
prio Café, e então se abstrai de to
dos os atritos e da complexa má, .. 
quina que êle representa. 

Sem entrar DS. ..análise. própria
mente, da loucura ·.do Departamento 
Nacional do Café, desejo apenas apre
ciar a situação de fato em que vão 
ficar seus servidores, que merecem, 
da mesma forma. que qualquer ou
tro brasUeiro, o apoio dos Represen
tantes do povo, no sentido de que 
se lhes dê trabalho - fórmula . que 
devia constar da nossa Constituição 
como direito fundamental do homem. 
O direito ao trabalho é . tão ou mais 
necessário, na época da divisão do 
própri~ trabalho, quanto as demais 
liberdades denomiDadas, pelo senti
mentalismo. 

ASsim, eu ~ ainda.__ a apreciar 
como as burrices se vem manifestan
do, e essas burrices trazem em seu 
fundo interesses mais ou menos ves-
tidos. · 
· Não quero, entretanto, ,apreciar se~. 
não a parte que se enquadra na. 
históri~ da estupidez humana. E 
mencionaria aqui. apenas, como ti
nha separado de inicio, com receio 
da hora, que, em 1945, a. Estrada de· 
l',erro Cent:'sl do Brasil· 

Tinha uma. receita. em 
1943. excluídos. sub-
venção e serviços 

Cr$ 

anexos: era de. •.• • • 575.442.316.60 
Contos. 

Com. o aumento de· 
40% nas.· tarifas fei-
to em .aos. de De
zembro. de. 1943 
ter-.se-ia.. um. S\U.. 
mento de ........ . 

~ ~- Março d&· 
1944 outro . anirientO. 
fOI f'elto de · · 40% 

~.1'16 

ou ·seja. 33% sObre 
805.618 contos • ..• 

E a estimativa da re
c~ta para 1944 su-
biri.a a .......•. , .. 

Contudo ela. apenas 
se efetivou com a 
cifra de ••.••.••.• 

Houve pois em 1944 
um sacrifício sollci-, 
tado a econonna do 
País que não rever
teu a Estrada. na. 
alta importância de 

Eril 1945 o auniento 
de Março de 1944 
deve..-ia oferecer ain
da o acréscimo de 
receita de ........ ·. 

E o aumento tarifá
rio que se realizou 
em Agôsto de 1945 
(40%) em 5 meses: 

E a estimativa para 
1945 seria. de ..•.. 

Contudo apenas se 
efetivou com a cl-
fra. de •••..•••.••. 

Houve pois em 1945 
um sacri!fclo soli
citado a economia 
do Pais que não 
reverteu a Estrada 
e que montou em .• 

O total pois do sa
c~íclo que a Cen-

. tral pediu aos pro
dutores braslleil:os 
sem reversão a sua 
própria economia. 
durante a loucura. 
tarifária de 1944 e 
1945 sobe a alar
mante cifra de •. • 

265.854-

1.071.472 

Cr$ 

868.276.388.10 
contos 

203.196 

56.393 

182.184 

1.310.049 

Cr$ 

942. 889.937,20 
Contos 

367.159 

570.353 

Mais de melo bilhão de cruzeiros 
mutllmente retiradas da produção ra
cional fo~do o encareçbnento cin. 
vida . 

. Que· houve, por ~:';lSeguinte, foi a. 
retirada' da.. economia nacional, sem 
pro~;e!to. ~ a própria Estrada.!· dll: 
quantia. de 570 milhões de cruzeU"oe. 
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. :Mas - reparem - que não é só es;;~ 
quantia. Todo o transporte já ini
ciado reallzs.-se, mas a falta do lucro 
que êsse transporte pode representar 
implica, evidentemente, numa dinll
nuição da sua capacidade de produ~ 
~o e, conseqüentemente, de futuro. 
vem provócar c~es como as que esta .. 
mos sentindo. 

Quem transporta. e não tem o b~· 
n-efício do seu trabalho. certamente 
não trabalha mais nesse gênero de 
atiVidade. E, cada dia. mats vai de· 
crescendo e definhando a economia 
nacional. Ao lado disto, outzoas .30U .. 
citações como sejam a de compra e 
venda, de apartamentos, a do Jõgo e 
várias outras de natureza especulati
vá e não úteis à sociedade, tôd.as essas 
outras espec1Pa.ções cha~ pref~ren
cialmente a.s atividades. Assim, para. 
onde se destina o esfôrço humano ? 
Para uma redução da produtividade 
nacional, e, conseqüentemente a nu
na a posteriori.. 

Esta, a situação do nosso interlo:r, do 
nosso campo. Foi nesta base que t1-
zei:nos a ruina. de todo nosso hinter
lanã. Acrescidas a.s tarifas, aumenta. 
da a resistência econômica na s~ída 
dos produtos do interior para ::1. cida- . 

-de, e aumentada, também, a resistêiÃ
cia na ida dos produtos da dda:ie para. 
o interior, o custo de vida aumeutou 
pelo encarecimento dos produ~s que 
importava ·e a sua receita. d.i.tninuit. 
pelo d.ecré.S:Cimo do valor dos produLos 
que expa.n;a va.. 

Esta situação foi se agravanc~o. su
cessivamente, até chegarmos a.o est.G.u~ 
que estamos vendo, da . falta total de 
quase todos os produtos.· Houve Iltoi1S· 

mo ocasiões que se perderam produ
tos e em que se faziam leilões d~ pra.
ça.; quem tinha !acllida.de de trans
portes, vendia .•. 
Assil:n se crlara.m co:znpa.nhls.s às quais 

foram dadas situações preíerencuts 
de transporte, até mesmo com ta.'IQS 
redUZ1d2.S, abaiXo das cobradas pelas 
próprias estradas. :e: êssa.s compa
llhias. então, el~vavam o preço e ~gra
vavam a1Dda mais a proàução nacio
nal. 

No Conselho Geral de Transportes, 
certa. vez, declararam repl"esentantes 
do Instituto do sal, que não podlam 
transportar em determmadas estra(\as 
sem qu~ tivessem .de dar dinheiro por 
fora. E os representantes das várias 
estradas apenas bateram com a ca
beça e nenhuma providência !ol to
mada. 

o Sr. Café Filno - E' umz grande 
verdade o que V. Ex.a afinna. · 

O SR. J\JRANDIR PIRES- Qüax:.-
do solicitei que me inform4.sset.O -à- - · 
base de que lei. de que autozoizaçáe; ou 
de que forma a Central do Brasil co
brava taxas de preferência, asseve
rou-me o Sr. Artur Castilhos, pres1-
dente· do C-onselho, que o nãu fatia, 
porque havia um direto.r de estradas 
que .poderia dissolver o Conselh<> a 
bala. Pedi a s:--Ex.'!._qu.e_. o !izes;e, 
porque se · tratavà de processo qu::· eu 
ainda não · conhecia e, como est.ud i.oso 
da matéria, gostaria de apra.ndê-lo. 

São estas, Srs. Representantes. a.s 
:razões que me trouxere.m à . t;ribuna, 
para apreciar a situação de fato em 
que estamos aparecendo. Que se pense 
bem nas tolices que se ~stão comet:!n

·do, porque o Brasu· se acha num lllO-
mento únpar de sua vida polít:ca e 
num instante único para se eleva~· no 
concerto das nações. A situação eco
nômica do Brasil tem bases oromisso
ras e é pr-eciso que haja mune juizo 
e muita energ::a de vontades. no senti
do de acertar, para que se mt~gTe o 
Brasil na marcha consder.r~ de seu 
progresso. (Muito bem; mul!.o be,n. 
Palmas.> 

(Os Sr~. Coelho R'?drigu.es e Pe
. do Vergára. cederam ao orador o 

tempc das suas inscrições.) 

O SP... PRESIDENTE - Acha.lll-se 
ainda inscritos diversos Srs. Repre
sentantes, devendo ocupar a tribuna., 
em seguida, o Sr .. Euzéb1o Rocha.. En
tretant.o, !altam apenas 10 minutos 
para. o término regimental aos traba
lhos. Nestas condições como h.a.bitu.al
mente tenho procedido, vou levantar 
a. sessão. 

O SR. FLORES DA CUNRA - Pe-
. ço a palavra. pela ordem, Sr. Presi
dente. 
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O SR.. PRESIDENTE - Tem a.· pa.
la.vra o nobre Representa.ll.te. 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela 
-ordem) ( •) - Sr. Presidente, como 
>é do conhecimento de ·v. · Ex. •. nã.o 
foi lido, durante a hora. do expedieil
te, um requerimento assinado pelo Uus
tre Deputado Prado Kelly e por outros 
Representa.ntes, pedindo informações 
ao Govêrno s6bre as notícias trans
mitidas pela. Associated · Press, segun
do as quai:;" o Sr. Coronel Peron, Pre· 
s~dente da República. Argenti.na, ha· 
Vl.a convocado os seus "deSI!am.isados" 
para reeebeTem. na estação da estra
da. de ferro, o novo Embaixador do 
l3rasil. Creio que êsse requerimento 
será publicado no "Diário da. Assem
bléia!' de amanhã, podendo os Sl's. 
Representantes dêle tomar conheci
mento através essa publicação. 

Para. comemorar a coparticipação do 
BrasU na. priinelra Grande Guerra, 
fez Nilo ·Peçanha gl'avar em placa de 
bronze, existente no Palâcio Ita.marati, 
a. declaração de que, tendo os Esta
-dos Unidos entrado na. Guerra outra 
Btitude não podem ter () Br;si.l se- · 
não a de acompanhá-los, pols que. 
apoiando-os, nada. mais faziamos do 
que conserva.r intacta a. poUtica. inter- · 
nacional, secularmente ma.ntida e se
guida por nós, menos em troca. do que 
em abono de;, seu apoio e da sua solida.
Tieda.de, que nunca. nos faltaram. 

Quando da devastadora guerra. de 
seccessão, a. França · ofereceu-se para 
:mediar entre os conte:J.dores, a fim de 
conseguir que a luta. !raticida cessas-. 
se. Lincoln, porém, agradecendo o 
oferecimento generoso, a!innou que, se 
houvesse a.lcc:FUém com qual:fdade para. 
Int.~, s6 Poderta ser o Brasil, o 
a:mgo histórico e certo da América l 

E' isso o que consta. da correspon .. 
dência. do então representante do Bra .. 
sll, naquêle paiS, como se pOderá ve .. 
rtflca.r dos arquivos da. nossa chance .. 
lar1s.. Conhecedor dêsse gra.l.J.de gesto 
do incomparável esta.dista. americano 
D. Pedro II sentiu-se no dever d~ 
corresponder a êle, indo visitar Óflci
slmente a &TSllde Nação amiga,. 

(•) Não !o1 l'evisto pelo ora.dor. 

Essa. foi" sempre a polit1ca tradicio· 
na.l do Brasil: a. de marchar a.o la.à.o, 
e em completa solidariedade dos Es
tados Unidos. 

Porque truncá-la, ou interrompê-~ 
justamente quando, juntos e irmana .. 
dos, acabamos de vencer os inimigos 
da. civilização humana? 

A l"ecepção, previamente prepara.da., 
feita ao nosso representante na Ar
gentina, no momento em que ali cle
sembarca.va, se não tivesse por si os 
contornos de uma grande gafe, adqUi
riria, ainda, aos olhos dos demais pai· 
ses o nitido aspecto de 1l.má represá
lia ou, o que é mais grave, de uma pro
vocação. 

Dir-se-á que nem Peron assumiu o 
mando e nem o nosso espa.n.toso Em
b&.ixador, também, ainda, apresentou 
credenciais. Mas, não há como contes
tar, o primeiro já foi proclama.do elei
to presidente e o segundo não só teve 
o agreement para a nomeação, como 
levou as cartas que o acreditam no ca
ráter de Etnbaixador do Brasil. 

Estamos, portanto, em presença. da. 
violação flagrante das praxes d1plo
má.t1cas e dos câ.n.ones mais rudimenta
res da. cortezia. e do respeito que se 
devem aos pov-<>s. 

O Sr. Glicério Alves - Pergunto a 
V. Ex.a que culpa têm o Sr. Batista 
Luzardo e o Ministério das Relações 
Exteriores, por uma publicação possi
velm.~nte feita na Re~úbllca. Argenti
na. · 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Respondo que não sei se S. Ex.6 tem 
mais essa culpa, ma.s o que posso 
dizer é o seguinte: ou S. Ex."' é em
baixador áo Brasil · ou é embaixador 
dos umarmltelro.s". <Muito bem. Pal
mas). 

O Sr. Glicério Al!1es - Não vejo 
motivo para as palmas. 

O Sr. Acúrcio Tõrres - Não foi o 
embaixador Batista Ll.izardo quem fez 
a. declaração. 

O Sr. Barreto Pinto- O Sr. Peron 
:fol receber o Sr. Ba.tists. Luzarào jul· 
galldo que S. Ex.• pertencia. ao Par
tido Trabalhista; no entanto, s. EX.• 
é do lado de lá. 
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O Sr. Aureliano Leite- O Sr. Bar .. 
rctô, Pinto. está. . ~pudia.ndo o Sr. Ba .. 
tiSta. Luzaroo~ 

O Sr ~- AcitrCió T6rres - s·~ Ex. a é 
emba.ixa.dor do Brasil. acima de todos 
Q5' pàrti<ios. 

O . SR. FLORES DA CUN3:A. 
Prossigo, 

A conduta do futuro governante . da. 
,Aí-ge11tiDa, como a do Ilosso represen .. 
tante, aber:ra das boas práticas inter .. 
nâcionais e revigora a suspeita, ou 
ante.S, a · certeza de anteriores· enten .. 
dilnentos ha~dos entre um e outro, 
que:tn sabe lá com que reco:ndi.tos pro .. 
!Pósitos! .•. 

De qualquer modo, não há como 
<liS!arçar, pelo menos, houve ingresso 
de . ambos em esfera que lhes devetia 
ser defesa e que pode trazer apreen .. 
sões prenhes das mais graves conse
qüêllcias. 

No momento mesmo em que o nos
so Govêrn.o procura organizar a de
legação ofidal que o representará nas 
solenida-des da posse do novo manda .. 
tário da. Argentina, surge, de inop1-
ri0, êste iricidente, desagrada.bilissimo 
para a vida dos dois povos amigos. 
Porque, francam-ente, eu não sabe
ria quall!icar qual dos gestos foi mais 
infeliz e ridiculo: se o de Peron, er
guido nos ombros dos descamisados, 
para agarrar-se aos estribos do com
boio que conduzia. o Embaixador, ou 
si o do próprio Embaixador, aceitan
do as. aclamações em representação dos 
marmiteiros do Brasll! ... 

NtÍnea vi~ em qualquer instante da 
nOSsa vida, ameaça. para nós na. pros
pêtidade e no engrandecim-ento do no
bre povo argentfuo, que conheço e sin-
ceramente admiro. Nem siquer quero 
à.<hriit!r q~e nele possa. estar o nos
so 1.ninlfgo eventual, a p<>nto de exi
gir de· nossa parte a · mais estreita. e 
severa Vigilância. 
- Somos uma democracia pacifista. e, 

·como tal, devemos desejar viver em 
harmonia. com todos os povos, sobre
tudo · eom os da nosso Continente. aos 
qúa1s · nos recf..ngem laços de afeição 
e· -de solidartedade. 
· Sê.beinos. que o povo argentino aca .. 

bou de eleger o coronel Peron para 

a alta investidura.·· de· Presidente da 
RéPúbliéa. Bem · ou · mal · eleito, SÓ' 
aquêle povo é juiz dos seus destinos, 
nele· reSi'Clllido a · soberania nacional. 
ne··um ·modo ou ·de outro, é fato aus
picioso lia ver a · grande nação· irmã 
rcmgressaà.o no regllne da legalidade. 

rhmo-lhes por· isso, aplausos cor.;. 
<ilais e calorosos ·porque para nós; co
mó para os antigOs gregos, SÓ é de
mocraela a· organiza'ção do poder 
avessa ao des}Xltisnio. (Muito bem'; 
muito bem: PáZrriàs>. 

O SR. PRESIDENTE ~ .F&á -finda 
a hora. da sessão; vou li:va.ntá.-la, de-· 
slgnando · par~ a de· amanhã., a se- · 
g:uinte 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão · única do 
requerimento n.0 74, de 1946, solici
tando ao Poder Executivo informa
ções sôbre--:-a-·d-ésp~sa xealizada com 
a· t-n<:ampação da · Estrada de· Fe!'I't) 
Vitória a Minas; sôbre a constituição 
do capital da Companhia Vale do Rio 
Doce, qual a parte subscrita pelo Go
vêmo, qual a subscrita. . pelas a.uta.r
qUi.as e pelo público; · sôbre a fon:n.a .. 
ção da Conipa·~. seu funcionamen-. 
tO, estado atual d~ sel'Viçcs, etc., etc. 

Discu'ssão. úirlca ·do requerimento· 
n.o 136, de 1946, solicitando a. nomea:
ção de pa'l'lamentares para examinar, 
com urgência, no local, a situação do 
pôrto de santos, São · Paulo, em: face· 
dos últimos ~ontecimentos. 

Discussão única do requerimento nú
.meró 48· de 1946, s<;Ucitancfo infor:n.e.
ções ao Poder Exe<:Utivo sôbre a apn-· 
cação do a:rt. 19 do Decreto-lei que· 
inct.1tuiu o Fundo Nacional de Prote
ção à Infância e bem: assim sôbre os 
dispas1tivos· da Constituição de· 1934. 
refere:ctes ao assunto. 

Dlscu5São única do requerimentO nú
mero 22. de 1946~ solléitando informa
ções ao Poder Exeet;tiv<? por.intei:mé-. 
dio do Ministério ela. Justiça e Negó.~ 
cios Interiores sôbre pagamentO de· 
gratifi~ções a JUIZes eleitOra.is IiOS 
Estados e aos· preparadores daS-eleições 
de 2 de dezembro 1lltimo. 

Discussão do requerimento l:Lct 40; 
de 1946. pedindo se consigne. em .. ata
voto · de regozijo pela· cbegndâ~ do· prt-
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melro trem, conduzindo minérios,. a 
Volta Redonda.. 

Discussão única. do requerimento nú
mero 30, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações sõbre o anàa
mento das realizações empreendidas 
em. Alagoas pela Companhia HicL~
létrica do São Francisco, autorizada 
a orgatúiar-se pelo Decreto-lei núme
ro 8.031, de 1945. 

Discussão única do requerimento nú
mero 44, de 1946, solicitando· sejam 
encam.inlls.das ao POder Executivo su
gestõas sôbre me.didas a serem to
Ina.das para. debelação da. crise e<:onô
Inica. 

DisCussão única do requerimenro nú
m:ero. 62, de 1945, solicitando lnform.sr
çães·a<> ·Poder Executivo sôbre as me
didas tomadas . ou a serem tomadas 
Com relação ao problema. dos nossos 
transpOrtes m-a.rítimos. 

Discussão única do requerimento nú
!llero 21• de 1946, solicitando que a Me
sa da Assembléia oficie ao Prefeito do 
Distrito Federal, solicitando suas pro
Vi~ências junto à a.õm1nistração da 
Companhia Light and Power, a fim de 
que sejam toma.da.s "t>árias medidas que 
beneficiem o serviço de trs.nsporte de 
passa.geil'CJIS de bondes. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 63, de 1946, requerendo seja suge
rido, pela Mesa da Assembléia ao · Po
der· Executivo o estudo e construção 
d.e duas ponte·s sôbre o rio São Fran
Cisco; uma ligando · Joazelro, no Es
tado da Bahia, a Petrolina, em Per
nambuco; e outra, neste último Es
tadõ. em Jatinã. 

Discussão única do requerimento 
n. C) 46, de 1946, solicitando medidas 
do Poder Executivo tendentes a. mo
bilizar todos os recursos e meios de 
transportes. õ.isponiveis nos Estados dC,\ 
ruo Grande do SUl. Santa . Catarina. 
e Paraná, para dar vasão ao escoa
ment~ da safra do llillho: e concessão · 
de prioridade para o transporte de 
cereais das zonas produtoras aos cen
tros consumidores. 

Discussão única do requerime~to 
n. 0 42 de 1946. pedindo a interferên
cia da· Assembléia Constituinte· junto 
ao Poder Executho .Pf1l'1l. que· seja. 
considerado válido para. os próximos 

pleitos . estaduais e municipais o alis
tamento volúntário sob o qual se rea
llzaranr as eleições de 2 de dezembro. 

Discussão única do requerimento 
n . o 69, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a revogação do decreto que 
prorroga por mais um ano o manda~ 
to das atuais dil'etorias das entidades 
sindicais. 

Discussão única do requerimento 
n . o 73, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações por intermédio 
do Instituto Nacional do Alcool e do 
Açúcar, qual o "stock" de açúcar exis
tente nas usinas produtoras e no co
mércio encarregado da distribuição. 

Discussão única do requerimento· 
n. 0 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a remessa à Assembléia, do 
extrato . da conta. corrente do Govêr
no Federal no Banco do Brasll, rela
tiva ao financiamento especial do al
godão, no período de 7 de outubro de 
1944, até a presente data. bem como 
do processo n. 0 183;..45, da Comissão 
de Financiamento da Produção. 

Discussão única do requetimento 
n. 0 79 de 1946, solicitando seja no
meada.: pela Mesa da Assembléia. 
constitUinte, uma Comissão Especial, 
destinada. a proceder a um exame e:tn 

· vários casos, cujo esclarecimento é de· 
interêsse da Nação. 

Discussão única. da. indicaça.o nu
mero 9-A, de 1946, sugerindo que. $e· 
represente ao Poder Executivo, no 
sentido de serem propostas medidas 
urgentes de ordem econômica. 

DisCussão única. da indicação nú
mero 32-A, de 1946, suger.ndo ao Po-· 
dP.r Executivo medidas a serem toma
das com. urgência, para desobstrução 
dos· ca.nB.is qúe ligam as lagoas "Nor
te" e "Mangu~ba", no Estado de· 
Alagoas, inclusive a assinatura. de um 
acô:-do entre os Q()ver::tos da União· 
e do Estado, para execução e cons~
-vação das ob%'25. 

Discussão llDica.· da indicação nll
mero 29-A, de 1946, que propãe seja. 
desaprovado pela Assembléia · cons.:. 

t1tuinte o · ato uo · Poder Executivo 
baixando mn Decreto-lei contra o d1-
reito de greve; · e sejam· pedidas infor
mações sôbre · os- motivos · da presença 
dos· agentes da· Ordem· Polltica e So
cial-nas a.ssembléllu; dos· Sindicato5'-
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D~~ úm~ ~ m~~ç~ n~ 
mero 37-A de 1946. que indica seja 
sugerida ao Poder Executivo a trans
ferência do acêrvo de "A Noite .. para 
o Instituto Nacional do LiVl'o, e abo
lição imediata dos impostos que gra
vam a importação do livro estrangeiro. 

Discussoo única da Indicação núme
ro 44-A, de 1g45. sugerindo ao Poder 
Executivo providências para pagamen
to imediato de ·indenizações devidas 
às famílias das vitimas do desastre 
ferroviário. ocorrido em Sergipe no dia 
lS de março p . p . 

Discussão ·única do Requerimento 
n.0 71. de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, com a. má-

. xima urgência sôbre as despesas rea
lizadas até agora pelo Instituto Nacio
nal do Sal com o pessoal e a instala
ção do seu escritório. inclUsi\'"e da Di
retoria da fábrica da Companhia Na
cional de Aka.lis, ·no Estado do Rio. 

Discussão única do Requerimento · 
n.0 20, de 1946, solicitando a · interfe
rência da Mesa da Assembléia junto 
ao Ministério da Vlaçoo e Obras Pú
blicas, por meio de· ofício, sugerindo 
seja notificada a Leopoldlna Ra.llway, 
encarecendo-se a necessidade de ele
trl:ficação de sua ferrovia, com a possí
vel urgência. 

DLc:cussão única do Requerimen!.D 
n.0 66, de 1946, que solicita. ao P()der 
Executivo infor.Iil.ações sôore o · mon
tante daS isenções de dlreitos adua
neiros concedidas entre Março de 1938 
e Outubro C(! 1946, inclusive as qne 
o. forem baseadas no art. 107, do D~
creto-lei n.0 300, de 24 de fevereiro 
de 1938. 

Discussão 11nica do Requerimento 
n.0 91, de 1946, solielts.ndo seja ilüor
mado pelo Poder Executivo o an,.da
mento õa construção da Estrada· de 
Ferro de Mossoró; o· material de que 
esta cllspõe; despesas con seus 'fun
cionários e operários; se o Govêrno 
tem recebido reclamações contra a sua 
administração. 

Discussão única da Indicação núme
ro 36-A, de 1946, pedindo seja suge
rida pela ~sembléia Constituinte a.o 
Poder Executivo a. necessidade urgen
te da criação da. cadeira de Tisiclogia 

,nas Faculdades de MecUclna do pafs. 

·~ 

Discussão única do Requerimento 
n .0 129. de 1946, solicitando a nomea.
ção de uma Comissão de 8 membros, 
incumbida de estudar a. in.tluêncla, na 
economia nacional, das tari!as alfan-
degãrlas. · 

Discussão única da Indicação núme
ro 35-A, de 1&46, pedindo seja suge
rida ao Poder Executivo a conclusãO 
da oonst.-ução de trechos de estradas 
de !erro r.o Estado da Bahia.. 

Discussão única da Indicação núme
ro 38-A, de 1946, sugerindo ao Poder 

·Executivo providências para a retirada. 
do cascc do navio "Itacaré" e do tubo 
de sucção da. draga "Bahia", que es
tão obstruindo a barra do Pôrto . de 
Dhéus; e dra.gagem. da mencionada · 
barra ~ do canal destinado à na. vega.-
ção. . .. . 

Levanta-se a. sessão às 1.8 bc>- - -·· 
ras. 

Deixaram de comparecer 55 Se
nhores Representantes: . 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Cosme Ferreira. 

Maranhão: 

José Neiva. 

Ceará.: 

Almeida Monte. · 
Osvaldo Studart. 

Ahgoas: 

Lauro Montene2I'o. 

Ba.bia.: 

Fróes da Mota.. 
Luís Barreto. 

E. Santo: 

Henrique de Novats. 
Arl Viana. 

R. Janel:'o: 

:Sastos Tavare!!. 
Levindo Coelho. 

M. Gerais: 

Pedro Dutra. 
Crlstis.no .Machado. 
Joaquim LibA.nio. 
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José Alkmim. 
Rodrigues Pereira.. 

São Paulo: 

Cesar Costa. 
Martins Filho. 

· ·Ataliba Nogue!ra. • 
.To'ã.o Abdala. 
Sampaio Vidal. 
Sílvio Campos. 

Goiás: 

Caiado Godôl. 

Paraná: 

Roberto Glasser. 
Fernando Flores. 
Munhoz de Melo. 
João Aguiar. 

S. Catarlna.: 
.Altamiro Gu!m.a.rttes. 
Hans Jordan. 

R. G. do Sul: 

Adroaldo Costa.. 
Damaso Rocha. 

.. U-nião Democratfca Nacfona'l 

Pia. ui: 

Coelho Rodrigues. 

Ceará.: 
Ben! Carvalho. 

Paraíba.: 

Adalberto IU.bclro. 

M. Gerais: 

Licurgo Leite. 

São Paulo: 

Mário .Ms.sag!O. 
Paulo Nogue11"a. 
Romeu Lourençao. 

M. Grosso: 

Vespasia.no Ma.rt1ns. 
Dolor de Andrade. 

Partido Trabalh.ista BTasilefTO 

Distrito Federal: 

Gurgel do Amarsl. 
Antônio S11va. 

R. Janeiro: 

Abelardo Mata. 

São Paulo: 

Marcondes Filho. 
Hugo Borghi. 

PCLT.tido Comunista do Brasil 

São Paulo: 

José Crlsp1m. 

Partido Republicano 

M. Gerais: 

Daniel Carva'lno. 
Mário Brant. 
Artur Bernaraes. 

São Paulo: 

Altino Arantes . 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará.: 

Olavo Oliveira. 
Stênio Gomes. 
João Adeodato • 

Parti.do Democrata Cristão 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 

CARTA DO DR. JOSÉ DE ASSIS 
PACHECO A QUE SE REPERE .O 
SR. PLíNIO BARRETO, EM SEl1 

DISCURSO. . 
São Paulo, 30 de abril de 1946. 

Ilmo. Sr. Dr. Plfnio Barreto.- Rio 
de Janeiro. 

Cordiais =umprimentos. 
Em diaS do mês p. passado, !ui pro

cUrado pelo genro de V. s.a meu pre
zado amigo - que, a se1~ pedido, soU
citou-me algumas notas sôbre e. :ie~i
ciência. da. organização dlt Justiçs. do 
Trabalho, a fim de que V. s.a apre
sentasse à. Assembléia Constituinte 
uma sugestão, no sentido de ser ddda. 
nova estrutura. à. atual organização pa.-

. ntá.tia., substituindo-a Pela. magistra
tura togada. 

Dada a exiguida.de de tempo. prepa
rei ràpidamente alguns elementos de 
ordem prática., procurando objetivar 



os principais ddeitos do sistema pari .. 
tárlo ·adotado . pela nossa. legislação. 
Não mencional'ei, :na.tura.lnlente, o que 
hs de bom ou simplesmente aproveitá· 
"Vel quer no campo doutriná.rto, quer 
no direito positivo, quer a.in<la na ã.pll
cação das normas jur!dicas pelos trl .. 
bunais. porque não se tratava. de u.tn2. 
aprecf.ação geral mas, tão somente, dB 
robustecer a tese de V. S .. eom obser
vações pessoais colhidas no !õro tra_
~lhista. de Sã.o Paulo. 

Ao pr<:~!ertr o discurso, :requereu V. 
S. a inse.rçã<:J das minh~ notas nos 
a.na\s da Assembléia, o que, allás,· me 
surpreendeu por não se tratar de um 
tra.bá.lho qlle merecesse essa distinção. 

Aproveito o ensejo para cumprim.en .. 
tá-lo pelo brilhante discurso cuja. re .. 
percussão · foi das melhores, indicando, 
dêsse modo, que sllfl. tese sairá vence
dora. Assitn me parece, não só por 
corresponder à. aspiração geral de 
quantos militam no foro trabalhista 
como. e Principalmente pela sintomá
tica reação provocada no sei<:J do Pa.:r
tüio Trabalhista, reação essa concre
tizada no discurso proferido, cerca de 
20 ~ d~pois, pelo nobre deputado 
Gurgel do Amaral que não oclll.tou sua. 
preocupação por haver a tese de V. S.~ 
tomado vu.Ito capaz de oonduzi-la. ao 
objetivo vizado. 

A propósito do discurso do ilustre· 
deputado ''petebista". sinto-me no de~ 
~er de d.L>i.gir-me 3. v. s.sr. porque, ~n. 
do· a · minha critica provocado tão gran
de ceJeruna, cabe-me esclarecer certos 
pontos de réplica a. fim. de qUe não 
paire dúVida. sôb:re o verdadeiro sen· 
tido dos <:onzeitos por mim emitldos. 
A isto sou moVido-, exclusivamente. por 
um :princtpio de lealdade decorrcmte 
de. um imperativa de consciência., sem. 
intuito de ser agradável ou desagTa
dá.vel a. quem quer (lue seja.. 

Disse o Sr. Gurgel do Amara.l que 
Pal'2. desagravar os traba.lba.dores bm
sllelros e suas entidades de cl3.sse das 
p &l·a. "T r a. s "slllUaiilente 1Dsultuosas" 
constantes do retendo locumento, e~ 
mistér que uma -voz se levantasse. ' 
Ora., nenhuma outra. voz seria. tão 1:1-. 
ãicada para tal dcsa.gra \'o qUa.:lto a. 
mtnba; tomei, pois. do documento in
seJ:jdo ~ 8.4la1.s da. AssettLbléia. e-pro-

curet, com a. maior s1ncerid.sd~,. . e:ta
m.Inar m!nllas pa.ls. vras parar publlcs.
men\e, retratar-me daqUilo que · menos 
verdadeil:'o !Osse. Rebusquei às "calú-. 
mas e injúrlas'.' "a.ssacadas à. ta.ce do 
trabalhador nacional" ..• mas não as 
encontrei. E não as consegui encon
trar pelo IllOti.Vo bem simples de nãõ 
ccn.sti.tuJr calúnia. ou lnjfu'ia a.qui!o 
que é a expressão da 'V~rós.de. 

Eis lXJl'qUe, ao invés de retratar
me. venho reiterar a erltlca. anterior. 
oon!trmando tudo quanto disse a res
peito da Justiça d<:J Trabalho ~o or
ganização parttá.ria; esta àptnlã.o. ~es
soal, todavia. não importa. de modo 
algum, em desoonsideração · para. com 
os ilustres roembrvs dos tribunais tra
balhistas de primeira e . so:~a. ins
tância os quais, como tare1 sentir mais 
adiante, se tornaram credores da ad· 
m!ração e simpatia de qua.n.tos os co
nhecem de- pei:t9. 

Para desfazer a conftisão da. l'épllea,. 
abordarei agora os seguintes t>ontos: · 
a) Legislação .social; b) trabalhador 
nacional; c) sin.cllcatos; d) reg!me do
Decreto 22.132 e e) Justiça do Traba
lho. 

u~Ia.çtú> SOCial~ Ninguw de ~ 
!é ousará contestar qutl as leis traba
Ullstas, decreta4a.s uo perfodo de lS3~ 
a. 1945, sem obedecerem a uma. siste
tnattza<;ão preestabelecida. alte'ta.das s. 
tort;() e a direito, a<:J sabór muitas vêus . 
dos acontecimentos poUticos ou · oomo 
preparatórias dêles, criaram cotnple.""tOS 
problemas na nda econdmica, a.dm!
n!strativa e até na própria. ~cipllna 
interna das empl'êsa.s. Sômente tauem 
atl"&ves.sou a noite da ditadlll'a, trO
peçando em d~etos-le1s, porta.r1as,. ctt
culares. instruções, etc .. que se entre
chocavam d~l"Clen~a.mente no mais 
completo alhe!amento- àa técnica Iegis
tiva. pode ava.llar o mal causado à har-· 
JllOnia. entre o Capital e o Trabalho 
pelo regime então dolll1nante. 

Ao leigo, que desejar ter uma. wag& 
idéia na. nossa fert111dade legislativa. 
basta:rá xns.llUSe~ os tl'ês -volumes de 
"Legisl.açAo Traba.lhista., do. Dr. Sou
za Neto, num total de mais de 2. 000 
pág:fnas, para fica:' exta.sis.do ante a 
enxurrada. de lels posta.s em vigor no 
dee!clo de 1931 a. 1941. E' de se nc:>tv 
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·qne no prlmclro · volume,· rels.tivo ' ao 
penOdo :de· l93f-38,. não· estão incluídas 
cirCulaTeS, ·porta.lias e - instruções ·que, 
·freqüentemente, · ·mediam fOrças · com 
principies e normas · juridicas consa.
grâdos· em :decretos:..1e1s, ·superamio-os 
mUitas ~vêzes . Ao .ser publicado o ter .. 
ceiro · volume, 'Viu-se o ' autor ·obrigado 
a.· anexar um· suplemento com as ·revo.;, 
g3.Çóes, -8J.terações, derrogações, l)l"or
'rogaÇões· etc. etc., somando-se, · apro
ximadamente; a .. 530 as n~tas ·do gpen
mce ·com ·as· const.r-~~~~-:-, d:ts margens 
àoo 'dois jimnmos· volumes. ·· E isto no 
cuTtíssimo .. espaço · de dois anos com
PI:eeridldo entre ·a publicação do pr1-
me1ro volume {1939) ·e a do terceiro 
('i94-l) • Por outro' lado, enquanto os 
trabalhador~ das cidades eram · cer .. 
ea.dos · · de · -~~- e· mn dll"eitos e · garan
tias,' os. trabalhadores ntta:1s (embora 
·se:·rala.sse em ~o· ao oeste")· per
man-ecia.n:í'no mais· completo desampa
ro.- ·não ·obstante· ser · o Brasil um ·pais 
essencialmente asncola; evidentemen
te,· 'tal:··ceottia porqUe· o interêsse ·pol1-
t1co Tes1d1a ·nos grari.des -centros indus
tn·a.is e não ·nos ·, campos. 
:-ora, é evidente que-- a. :instabUida.

de, '·aCima :..:re!erida, ·-teria, necessàrla
l:nente, 'de·-provoea.r ·mn ·mat·estu· en.
tre ' aqtieres - sujeitos · à ·· apllcaçé.o das 
~- tra.J:)S,lb1stas,: ~isto ·.é, emp]:egad.os · e 
·empregSdores. "-Mesmo· quando promul
~-~"t"egime· d~llberdáde, em am
biente· ~e; ·uln:ia. · · e coil!iança, ainda 
·que longamente' diseu~as: pelos "Tepre
sen.timtes .. do -povo,· as .. leis,' por s1 ··só, 
·nada· comeguem.: mo· basta. ·legislar. 
~· ·preciso- educar. · .. E. 'indispenssvel 
·q'lie ·os a.ttngidos' l)Or~ eertas e determi
"'J.àods.s ·normas · jmid1cas ·tenham uma 
c~preensão tão per! e! ta. quão · possf
·vel ·das :rtnalida.des · e · conseqUênda.s 
~ ·leis' a:~ :.8l)]icáve1s.:· E ·esta.·· en
gêncla se. - torna.~ tanto mais- -rigo:rosa. 
·quando as normas jurfd1cas são des
(tfiT"tU'fM- a. regular as ·relações entre 
·o: :espttaJ...: e · o trab9Jho. 
- :JSem · essa: 'edtios.~;· a·Iegislação:tra-
-bal.iústa. PDde· ·. trs.nsforma.r : uma. "Ofiei-
..na-.de -tra.balho.num campo. de-luta .... E 
entre Dós - digs.m o que d.f.s.serem ' os 
·conreus do· esta:donovismo.- a 'leg1s
-taÇlo-! tre.ÇOü.' um&·1mba :.ciivis6ria. ·entre 
.as :classes. ·Dividiu empregados: &::-pa-

'tr~ ."· E1s p()t'que á.firme1 que; peto'·!a.
to ·· de nunca terem ensinado o tri:tba'lhG
clor ··a ·conhecer·· com· clareza seus cli
-reltos~ 'êle · passou a. tomar a nuvem 
'por Jnno . .Ass1m. o· operãrio; geralmen
te. ·ignorante, e multa.s · vêze... servindo 
de 1.nstrum:ento ·a elementos interessa
dOS. na. desordem social. colocou-se· em 
posição · contrária. ao patrão. 1!:Ste, . por 
sua. vez, ·quando não suficientemente 
escla.:reCtdo, passou a se ude!en<ier" da. 
lei naqUilo .. que lhe · era possivel. . 

: Es.-;a· l:Ílá compreensão motivada. pela. 
falta. de ambiente pr.optcio à a.plleação 
dos princípios consagradores dos di
'reitos dos empregados, causou pro!un
do mal · esta.r. A falta. de prepa.ro . do 
povo, de um lado, e a. anarquia le
gisla.tivà. . de outro, resultou nêsse q,Ui
proquó traba.lhlsta. que ·todos co!lhe
-oem. Viv~do há uma.. década. no con~ 
-\TiVio -diuturno· de empregados e em-
pregadores, auscultando a uns e a ou
tr.os, acabei ·convencido ·de ·que "no 
·Brasil a legislação social criou a ques-

- tão· social". ·Antigamente, sem embar- -
go da. opinião em contrã.rlo do ·ilustre 
deputado trabalhista.. não pa<leclamos 
da.quêle-mal. ·l::ste, quando eXiste -re
almente, -não · se co:D.forma em ·ficar 
~relegado a plano secundário'' nem ·é 
TeSOl~..<io ·como um: "caso·de J)olicia"·.- · 
~lod~r: E : da; maneira tanto Ill3is·-vio
lenta quanto nuúor· fOr a. pressão no 
·sentido de sufooá.;Jo. 

Estas co!lSiderações não importam, 
tedavia., ·na-.a!irmativa. - como enten
d~u o: ilustre representante dos · Qpe:rá
·rios · - ·ti e ·se -acabar com a legislação 
,tra.balllista. ·Ao contl'ário, os · direitos 
-jã. · existentes · devem ser mantidos· e 
me:lhora'dos. · A eonsigna.çã.o j á propos-

··ta.· de um· ·tez-to. na Constituição ga.
. rantindo ··os · direitos· dos tra.balbadores 
é; ·sem favor, medida de alta. relevân
·cla.-pnn. a paz. socla.l da fa.núlia bia-
·61leJ.ra.. 
· ·Maneia. · a; ·lealdade afil"ma.r · que · de
pois· 'da ·vigência. · de. Consolidação · das 
t,eis· do Trabalho- a ·situação melhorou 
·\la.Sta.nte; .. porém, sõmente com o decor
-rer ·do ·tempo e · com· a ·aüoçã.o de· me-
didas tendentes a. corrigir as falhas-d& 

.a.tual ·.legislação, poderá ba.ver · mais 
~e:ni<la.à.e e confia.nçs. .em nosso .am
-biente .-de . trabalho. 
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TrabaVu:J Nacional:. - O ilustre 
deputado Gurgel de Amaral acusou-
me ~ haver !n.sultado o ~'abalhador 
na.c.lonaJ.. S. Ex.~. com a devida. fJén.ia, 
não aprectou bem. Se bA tftulo de qu~ 
sempre me orgulhei e do · qual jamais 
abdicarei, é êsse de traba.lh:ador bras1-
le1ro·. Desde os banco:. acadêmicos vivo 
do meu trabalho e para o meu tra..
balho. - Respeito tanto os que lutam 
pelo pão de cada. dia, que sinto in
vencível a ver.são pe.la demagogia da
queles que, no interêsse próprio, se 
intitulam protetores - dos operi.rtos. 
Durante a campanha. eleitora.! três 
coisas- me revoltaram: a exploração do 
trabalhador, da Fôrça Expedicionãr1a 
e da religião. 

o illsulto a mim a.trlbuido nfi.o 
passou dá. simples observação de que 
•certosu empregados a.busa.m ~o direi
to de reclamar. Isto disse, afirmo e 
repito. Qualitique1 e torno a qua.l!!!
car de extorsão o !ato de um mdt .. 
vfduo; atendendo a conveniêncta..s pes .. 
soais, pedir expontâ.nea.mente . demis
são do emprêgo, com ·11. a.ss1stênd.a. do 
sindlc&to de classe, e depois cha.ms.r 
o empregador a juizo sob a. ~ção 
de ter sf<lo coagi4o a sss:fnar sua exo
neração, para com isso pretender 
volw ao trabalho ou, mais camumen
te, obter uma gr~- indenização a. que 
Jamais teria. cllreito. Isto não é ig.no
t'ânda. 1!: má !é, é chantage, é ex
torsão, ou que nome tenha. . 

Contestou-me o Sr-: Deputado Tm· 
balh1sta. quando declarel que "certos'' 
emprega<los costumam reclama.r "'como 
quem joga ba.rro à parede. Se grudar', 
grudou; se não grudar nada. se perde". 
A imagem não é minha: todavia, a. 
endossei porque a. expressio se tomou 
hoje lugu comum. D4..seordo de 
S. Ex.• quando assevera que o Ntra
ba.~dor brasilciro quando procm-a 
seu dire1to - ~.a. é a. ~:!periêncla do 

' tt>ro !;ra.halhJ.sta- é porque está che1o, 
· · tem carradas de razão". Lamento ser 
· obrigado a d!zei:' que S. Ex.•· não pe. ... 

rece bel:n lntonnado no assunto pelo 
menos sObre o que se passa aquJ em 
São PaUlo. . 

A propósito, peço v~. ~ trans
crever uma. ponderação que fiz alhu
res: "As Juntas de Concllia.çã,o e Jul-

gamento em número de ·seis D& C&· 
pital de São Paulo, tornara.m-se in
suficientes pa.ra. o elevado mon-ta.u.te 
de recla.mações em curso,· motivo pelo 
qual. já se faz imprescindível a c.ri:J.çio 
de novos tr1b1Illa.1s (Efetivamente. 
:foram criadas êste ano mais duas 
Juntas) . Não é. no entanto, o volume 
de proces.'ros em andamento o motivo 
de minhas cogtW.ções. ~e. até certo 
ponto, é um fenômeno na.turS.l dado o 
desenvolvimento extraordi.nário do 
parque ind-ustrial pa.ulls~. A · ns.
ture2JS. das questões. o -abuso do direito 
de recla:mczr, o absurdo de · muf.ta.s..pre
tensões. aZgrtmas reuela4oras de eviden
te má fé, _ outra.s de uma ign.or4ncia 
profundamente l4mentá1'el, obriga.· 
ram-me a. êste estudo". "Não seja. . 
esta. observação da recafàa.de, tida 
como censura e ataque ao operarllldo. 
Embora sêrlan:lente prejudtdal à pro. 
dução e,-po.t:._'!_ezes, aos. pró,Pl'ios em
pregados, coxnpreende-se essa.. - -~ 
de recla.ms.ções. As durezas .da vida, 
a ig;norA.ncla. a.s injustiças ~. a. 
ação de exploradores interessados na 
desarmonia social, os levam a assim 
procedeT. Poàem às vezes, ser desat-... 
ra.zoad.os, violentos e até ingr&tos para 
com o empregador -que adm!ra?"
C.u.óGmAs já observárs.: '"Pical-am pri· 
va.d-cs tanto tempo de reçlamar, 
mesmo j-ustamente, que não é· de es· 
tra.nba.r que eu.gerem"~ A ·solução 
não é, pofs, dar combate 40 ()11e7"4rio. 
Há uma ta.rets. mais nobre, mais hu
mM1a.t ma.1s cristã a desenvolver" ••• 
NO problema. deve ser. encarado. n.Ao 
sob o ponto de vJst.a millateral do 
operárlo ou do patrão. mas, tmpar .. 
c1a.liD.ente. em tu:nçoo do caráter aoefaZ 
d,()' tTabalhou • 

Pa:recem-me ineompatfvels estas ll• 
nhss escrlta.s há quas! um ano,-com 
a. acusação a mim !eit& ~lo Senhor 
Gurgel de .Ama.ml. Não insultei o 
trabalhador brasileiro. Apenas apontet 
os erros de "certos reclamantes•' di~ 

zendo, contudo, o· motivo: " •• : o~
pregado que nunca mereceu do Go
!'.!r:no u menor cttenção no que ãíz 
respeito iL sua educação cf~ e pro
~ começou- a. abusar da. lei01

'. 
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Amigo é o que tem a coragem de 
dizer a. verd.a.de para ser útil e não o 
que llsonjeia por utilitarismo ..• 

Falando em traõa.IJuu!or não resisto 
à tentação de transcrever, pela sua. 
oportunidade, uma págfua da admi
rável obra de PuLroN 5m::EN, intitu
lada "F.reedom under God" e tradu
zida por MELo SAIW:VA. Depois de 
emitir profu.aàos conceitos sõbre "Li
berdad-e e Trabalho", diz o grande 
filósofo contemporâneo: "Finalmente, 
um argumento, a bem da clar~. co:i:n 
referência ao têrmo trabalhadOr. A 
propaganda. comunista está. levando os 
americanos a crerem que tra.ba.lhaàor 
é o homem que carrega suas rejeU;ões 
n.uma ma.rmita e que qualquer um que 
não proceda ll$$im é· inimigo da tra
õa:l1Uldor <os gr..!os são meus). Estão 
suscitando a imp:r:essão de que há 
alguma coisa. extraordinária. no tra
balho, de ql!e êle é monopólio de uma 
classe e em particular da classe que 
usa ma.ca.eão, que tem músculos fortes 
e canega ma.rtelo: .. '' CO Problema. da. 
Uberda.de - . Ed. Agir., l)ág. 167). 

O têrmo tra'balkador ·não é priVi
légio de classe alguma.. ~ tanto tra
lluz4or o industrial. como o cientista.. 
o ma.g1stra<io, o funcionário público. 
o opmrio. ·Aliás, a Ie1 se aplica in
distintamente ao tra.ba.lhador intelec
tual, técmeo ou manual. 

O maior insulto que se pode assa
ca.r à. digni<ià.de da. classe proletil"ia. 
é servir-se dela como de um tram
polim .•. 

Sindicato.! de Classe: - O Senhor 
Gurgei do .A.m2.ral acusou-me também 
de haver insultado os Sindicatos de 
classe • . ·..;em qualquer ;intuito injurio
so procurei realçar a responsabilidade 
dos Sindicatos. atribuindo a êles "boa 
parte do desmerecimento da Justiça 
do Trabalho''. O ilustre representante 
elelto l)elos operárlos tem o direito 
de discordar dessa opillião, mas tanto 
basta para. tachar de · iniuriosa.s mi
nhas palavras. Aproveito a oportuni
da-de para rea.fl.rms.r- embora sem in
sultar - que, efetivamente. entre nós, 
os. slncUca.tos têm falhado na sua. mts
. s§.o m§.x1ma. Qual essa missão? Evi
dentemente. orientar bem seus asso
etados. A lei esta.belece como primeiro 

dever do Sindicato "coltlbora.r com o:; 
poderes púbticos . no desenwlvimento 
da solidariedade soC:.al". Gostaria de· 
conhecer o que têm êles feito nesse 
sentido. A verdade nua e crua é que 
no Brasil a organização Sindical não 
urgiu de um anseio do povo, de uma 

necessidade da classe <não havia ques-
tão operária>. de uma e;,ctgência 1m
posta pelas contigências da vida pro
fissional. Não !oi o govêmo que se 
viu na obrigação de reconhecer ·llfl 
m.ovi.nlento gerado e desenvolvido ex
pontã.nea.mente no seio do povo . Ao : 
contrário. os trabalhadores !oram' 
convidados· a se associarem. Mats 
ainda: forarn incentivados a !azê-lo, 
através de uma propaganda slstemâ.
tica e da imposição do impôsto sin
dical a tôdas as categorias profissio· 
na1.s. O movimento veio de cima para 
baixo e não no sentido inv.erso. corno 
seria na tura.l. E a prova disso é que ~ 
antes da pressão governamental '".S
tadonovista - · quando desde as pri
meiras leis datadas de 1903 e 1907, 
os Sindicatos tinham "por finalidade 
o estudo. a defesa e o desenvolvimen .. 
to dos interêsses gerais da pro-fissão 
e do.... interêsses profissionais de seus 
membros" e quando as Sindicatos ~o- -
diam se organiZar livres de quaisque!"· 
restrições ou ônus e mesmo "sem au
torização do Govêrno•• - Jàmais flo
resceu entre nós o ·espírito de classe. 

o Estado Novo foi procurar êsse 
"espírito" no Estado Fa.sc!sta., verten
do 1)3.'.!:'8. a lingua. pátria os dispositivos 
da organiZação · · ~ndica.l contidos a.a. 
Cart4 deZ Lavoro, esquecido da adver
tência. tantas vêzes repetida, co pró,... 
prlo Puce, de . que o fascismo italiano 
não era merci!Aoria de exports.ção 

E a.ssim, passou a se aplicar ao 
Brasil aquilo que em 1934 o ilustre 
deputado Pinheiro Lima proclamou 
na. ASSembléia Constituinte, re!erin
·do-se à Itâ.Ua.: "A intervenção direta. 
e d.rs.Con.iana do Estado" na vids. ios 
Sindicatos. tornou-os verdadeiros 
"instt'Umentos da política ditatorial 
do Duce". <Con!. A Nova Constitui .. 
ção Sra.sileita. 1935. - Araújo 
castro: - pág. 464) . 
- A falta de autonomia dos sindicatos 
brasileiros os tomou meros instl'u• 



.mentos <ia. politiea. ditatorial dá Se
nhor Getúlio VSJ:gas. Só cO!ltesta.rt. 
esta verdade quem desconhece os 
fatos. ou tem· interesse em ocultá-los. 
·.Isto Iião é ca.lúnis.t mas s. expressão 
;àa vel"da.de. Em 1941, por ocasião do 
I Congress~ Brasileiro de Direito So-

• cial, reallzatlo nesta Capital, depois 
de mencionar aquela passagem do Se
Dhor Pinheiro Lima, · disse textual
·.mente: "êsse rigoroso contrôle confe
·rido ao Estado pelo · Decreto-lei vi
gente, é menos resultante da. nossa 

··.estrutura politica. do que da influên
cia exercida sõbre o legislador pela. 

. d<mtri.na fascista/• • . (cont. Anais do 
Congresso - Vol. IV - pág. 220). 

·Ninguém podeTá n~ar a luz do sol. 
·Não costumo, contudo, !azer crítica. 
destrutiva; embora. selXl. me ariorat" 

·.em protetor dos trabalhadores, 1nte
··.resso-me vivamente pela. sua. sorte, 
·q~ndo mais não fôsse por prlnci:pios 
·de patrlotism~ e solidariedade huma
na.. Eis por que no referido Congresso 
formulei a seguinte proposta. . comô 
·Conclusão da mjnha tese: «Ao :fina.li
.za.rmos êste trabalho, seja-nos permi
tido fazer sentir ao Pfimeiro Con-
gresso Brasileiro de Direito ·social a 
.necessld~e de se 1Dlciar no pats um 
movimento de educação sindical bem 
orientado. "Tal medida .torna.-se indk>
pemável sobretudo aos dirigentes, para 

,que possa.m ãesempenha.r, ã.e mod.o sa
. :ti3Jatório# $1Ul.S ·delicadas junções. .t 
. s>recl..C:.o - z:epetimos - que os home'llS 
. ~ial.mente encarregados de pre
.sidir a. . complexidade dos problemas 
]igados à organizaçã-o sindical rece
. ba.m uma fórrruJ,çã.o aãequaàa:, a fim 
<ie se evitar os entrechoques de elas~ 
_.ses. A . hartt'.onia. entre o capital 
. e o trabalho só é possivel quan .. 
. do os participantes de um e de 
-outro têm clara c o m p r e e n s a. o 
.aos seus deveres e direitos. :e. 
_pois, multo desejá.vel que se orga:U.: 
zem. cursos, circulas ou semanas de 

( . educação sindical dt.tra:lte os quais 
.sejam :v.ent11a.da.s, entre outros S.S· 
,sunto.s, questões referentes aos deve
. dores e direitos . dos Sindicatos e de 
.seus. membros,. organi.za.çã.o profiss1o
~ legislação operária e até· prJ:nct
.PloS · ·de economia. · paUt1ca.,. <oont. 

·Anais do Congresso - Vol rv ~ 
pág. 221). 

Para que esta explicação · não seja 
interpretada. ou desvirtuada. como .re .. 
tratação, é que sou. obrigado a. citar 
trabalhos meus . já publicados. 
· .EJ:ata.mente por ·conviver no meto 

operário, julgo ser obra das mais SJn .. 
portantes o preparo dos dirig~tes de 
Sindic&tos. Basta considerar que o 
operariado é uma grande fôrça. e uma 
grande fôrça, quando não se encontra 
rigorosamente cllsclpllnada ao bem 
social, é capaz de gerar as ma.1s tristes 
conseqüências. 

os sindicatos - "afi:mel- de outra 
feita - deveriam empreender um 
movimento entre seus associados com 
o !l:Ín de prevenir dissidio_s· trabalhis
tas. 

A mim me parece levarem êles 
muito a rigor, aquele dispositivo legal 
que lhes atrlbÚi a pr-errogativa ele · re
present.~.~ . perante autoridades jucU .. 

. ~:,!á.rias, . o5· :In~ .. indlv.ldual.s dos 
associados, relativos .à. atividade ·pro
fissional. Muitas vezes um simples 
.queixume da :associado, _o -mais leve 
. descontentamento sofrido no traba.ll:lo 
uma consulta com finalidade · mera· 
mente esclarecedora resulta. num pro
cesso, que poderia. ser evitado com UDl 
simples entendimento entre .os inte· 
ressados. , 

E' preciso que todos .- operários B 
patrões - ouçam a palavra ·de · Leen 
Dugu.it: CIQ movimento sindicalista 
não é a. guérra empreendida pelo pro
letariado para esmagar. a burguezia. e 
para conquistar os instrumentos · ela 
produção e da direção da vida eco
nomica. Não é, como pretendem .os 
teóricos do slndicalisma revolucionA
rio, a classe operd.na., adquirindo a 
con5ciêncla de s1 mesma para concen
trar o poder e e. fortuna, e a:clqullar 
a classe burgu~. 

E' um movimento muito mais am
plo, muito ma1s !ecundo, me.:.---mo -. 
muito mais humano. Não e· -.nn 11::s .. 
tr:umento de guerra e de divisão so· 
clals; pelo contrário, · é um pOderoso 
melo de pa.citlcação· e união. Não · é 
mna. transformação só da classe ope
rária, abrange tôdas as · classes · c 
tende a coordená.-las · num sistema 
harmônico. O sindicalismo é a- orga-
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nizaçã.o da. ma.ssa amorfa. em grupoa 
tortes e coer~tes, de estrutura. jurí
dica. determinada e compostos de ho~ 
mens já unidos pela comunidade de 
função social e interêsse profissional" 
<àpud. Araújo Castro_ - op. cit. pá~ 
gina 463). 

Eis como compreenão o sindical1s
mo. De outro modo os Sindicatos se 
transformam em centros de dlscordla 
das classes, elementos de desagrega
ção da sociedade e, freqüentemente, 
passam a constituir, voluntária ou 1n
voluntàr1amente, verdadef.rall; células 
de doutrinas exóticas. Re[ftme do De
creto n.0 22.132: No tocante à Justiça 
do Trabalho sou forçado $da uma. 
vez - e com o devido respeito o !a';o 
- a admitir que S. Ex.a não procurou 
se esclarecer bem quanto ao sentido 
da m1Dha critica. 

Antes de mais nada, é mister que 
se observe uma distinção intencional
mente·· feita em obediência. aos fatos e 
homenagem à verdade. Refiro-me à 
absoluta. seps.ração entre a Justiça elo 
Trab~o organizada pelo Decreto
lei n.0 1.237,· de· 2-5-39 e regulamen
tada. pelo.Decreto n.0 ·6.596, de 12-12, 
de 1940, atualmente regidà pelo· Titulo 
vm da Consolidação · das Leis do 
Trabalho, e o regime: anterior sujelto 
ao Decreto n.0 22.132, de 25-11-32. 

O llustre deputado trabalhista. não 
levou em consideração aquela. distin· 
ção, passando a · replicar miSturando 
ratos, datas e leis. Nem siquer aten
tou a clrcunstê.ncia do emprêgo dos 
verbos no tempo pretérito sempre que 
me referia ao regime 1o Decreto nú
mero 22.132, · e no tempo · presente 

. quando me reportava. à atual Justiça. 
do Trabal!lo. -

Ass1m eu cllsse: "0. onus da prova, 
por exemplo, cabia <nAo disse, 
"cabe"> sempre e em qualquer hi
pótese ao empregador". Ora, pensan
do que eu me re!E>.rla ao atual regime, 
retrucou S. Ex.a citando o art. 818 da. 
Consolidação das Leis do TrabaL~o e 
"o antigo Regulamento da Justiça do 
Trabalho" • . segundo os quais, "a pl'ova 
das alegações incumbe à. parte que 
as fizer". Todavia não procede o ar
gumento, pois, a consolidação entrou 
em vigor no dia em que o Govêrno 
comemorou o sexto amversário do Es-

tad.o Novo (1943) e o "antigo R.egu
!amento era o aprovado pelo Decreto 
n.0 6.596, de 12-12-40, .acima cltsdo. 
Desse modo, à falta de contestação, 
fica bem claro, que anteriormente a 
12-12-40 as coisas eram aerentes •. -
E de !ato o eram porque a parte pro
cessual do Decreto n.0 22.132, de 1932, 
sfienciava. a respeito, ficando a ma
téria. a critério exclusivo dos julga
dores. 

o digno representante trabsllllsta 
não acreditou na. nomeação de comu
:riistas para a presidência ;cde algu
mas" das Juntas regidas pelo citado 
decreto e, como não pertence ao blo
co vermelho, naturalmente coDSlderou 
aquela. afirmação com~ um insulto 
1

' assacado à face do· trabalhador" ••. 
Pois é verdade! Foram nomeados "al
guns•• comunistas para aqueles postos. 
Se S. Ex. a desejar não me custará 
citar os nomes. Mas, tais e~mentos 
não poderiam ser censurados p'lr isso, 
eis que, como de outras vezes, servi
ram êles de illstrumento politico de 
regime. Por tal motivo conciU! ·com 
aquela. frase omitida na réplica.: ·~o 
Estado Novo ·pretendia com isso atrair 
sObre si as simpatias do proletariado". 

Delxa.ndo os comunistas de lado, 
continuei criticando o regime da lei 
anterim:. t Instalação da Justiça. do 
T-rabalho: "Se o reclamante não com
parecia (não disse "comparece") à 
audiência inicial, a parte contrária não 
era (não disse: "não é") absolvida da 
instância com o arquivamento do :pro
cesso" ... 

Procurando contrariar esta. :\firma· 
ção, diz o nobre representante do P . 
T. B. que "estatfstica.s velhas e esta
tisticas fresquissimas. . . provam o con-

. trário'. E cita as seguintes percenta
gens "sôbre os totais dos casos solu· 
cionados": ~o % de cas'ls conciHados", 
20 % julgados procedentes, 15 % im
procedentes e 25% arquivados. Em 
primeiro lugar o orador não forneceu 
um elemento indispensável para. a. 
apreciação de qualquer quadro esta
tistico que é o fator tempo. A c;ue pe
ríodo correspon~e êsses dadvs? Em 
~egundo lugar não mencionou se • os 
·totais dos casos" se referem ao Estado 
de São Paulo Cem foco) ou ao Brasil 
todo. Em. terceiro lugar não in!ormou · 
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se os processos !ors.m. arqulvad·os logo 
n.ã.· p'i'ilüeiia audiência· a que não com
pareceram os reclamantes ou c;e após 
várias tentativas. Inexpressiva toma
se, pois, a.· aigumentàção. Posso, po ... 
rém, afinnar com segurança. absoluta .. 
qu~ as estatíSticas do qonselho Na
clolial d:O Trabalho não se ref~rem ao 
pezjodo de vigência· do Decreto n~
mero 22.132,- porque êste estatuto nao 
mandava arquivar o processo de re .. 
ci.ama.nte ausente.- deiXando de navel' 
asshn a absolVição ds hlstAncla.·. Não 
era. aquele um· "regune d.e subva!'Sáo 
da ordem· jurídica."? 

AO. perlodo· da vigência· do citado 
detreto-léi não se &J>liCall.l, de conse
guinte. as categórlcas palavras de Sua. 
Ex;": · ., J ct'ina.ís se deixOu de arquivar 
um processo dentro das determir..ações 
estritaS da lei''. . . Pelo slmples motivo 
de não haver detel'lllinação lega.! nesse 
sentido (grifei). Ademais; a afimlatt
va unporls.ria ri.o co:ihecimento direto 
de cada procesSe> atmvés do tempo e 
do esps.çp .... 

No que se refere às conciliações, o 
sr·. Gurgel do Amaral se baseia nas 
m.esms.s insubsistentes estatistlea.s que 
:na.:ia provam. · 

Foi, porém, mais uma vez iri!eliz ao 
acrescentar: "Se essas ooncillações 
não se fizessem com agrado de todas· 
- e ÍSSIJ Se . v·em. 'DeTiff.ca:nd.o desde 
1932 - não haveria. grita. geral?'• (O 

grito é meur. S. Éx.6 deS<:onhece o 
ambiente de São Paulo e, por isso, 
baseando-se na. .data do deereto. asse
verou que as_ conciliações são te~ tas 
de:tle 1~. Outro equivoco. An-res tio 
Estado · Novo, as Juntas não Vingaram 
entre nós, não obstante a existência 
da · 1e1, porque a criação daqueles tri
bunais dependia · de requerimento de 
qua.lqu.er dos sindicatos então regld.os 
pelo Decreto n.0 19. 710~ de 19 de Ma.rço 
de 1931. 
~. porém, Dão se interessavam 

pelo assunto, havendo mesmo certa 
hostilldade a tal respeito. 

Sômente depois do golpe de 37 é que 
S(' 1nstitu:íra.m . entre nós as primeiras 
Juntas de Colle1ll&.ção e Julgamento. 
· Procura.tido demónstrar a. superiori
dade da Justiça. pa.ritaria. sôbre a Jus
tiça, . ordinâria., a.f1rma., por três "lezes, 

o nobre deputado "que, quancJ.os as 
áecisões das Juntas era.m revistaS pel3. 
Justiça ordiD.árta, esta. !reqüênteinente 
.aplicava. ~ o direito" ... 

s. Ex.o. reconhece, pois. que as de
cisões eram revistas pela Justlça. to
gada o que, todavia, não de~·eri.a. acon
tecer por constituttem as JuntaS ins
tância única e somente o Wnistro do 
Trabalho · dentro do prazo de seis , . 

meses poderia avocar a. si o p:ccesso 
e lllodü'icar a decisão. Aos juiZes de 
direito ca.bia. apenas- .a .. execução das 
st::ntenças transitadas em julgado, não 
lhes com_petiD.do, max:imé, depols ào 
Decreto-lei n.0 39 de 3 de De7.cntbro 
a.e 1937, a apreciação do mérito das 
decisões exeqüendas. Acontecia, po- . 
rêm, que a. justiça. comum para exe
cutar as sentenças das Juntas preci
sa-va !a.zer uma verdadeira. gináStica. 
a filn .. de .. ·coloca.r .. as coisas nos seus 
deVidos lugares. HaVia decisOes- em 
que ca.da um dos três membros do 
t.ribunal pa.rltárlo da.va um vot<) . di
ferente dos outros dois!- A Justiça 
ça. togada, prects&\'a rever· s e5l)écie a. 
fim de tomar aequivel a· decisão. 
DêGSe modo, não poderia ser pior do · 
que a.. Justiça paritária, como afirmou 
S. Ex.a - Com referência. ao funcio
namento das Juntas e a. pane admi
nistrativa. do pessoal, não .POderia· ha.-

. ver nada ma.1s irregular. Os mem
bros d()S tribunais do tmbal!!o -:- pre
sidentes e vogais - não podiam se: 

·dedicar inteiramente às funções ju
dics.ntes porque •· •• tra.balha.vam de 
graça.. os· ~residentes, sendo &d.voga.
dos, t1nba.m seus escritórios, seus cli
entes, seus proeessos, seus interêses 
particulares que não podiam, eviden-

. temellte sacrl!icar. Daaf o :funciona
mento irregUlar das audiências. Pos
teriormente foi lnstit-uido um ridiculo 
"pró-labore" que não resolveu&.. ques
tão. Com o decorrer do tetXJ.po, chega
ram a funcionar nesta Cs.pital 10 
Juntas. Todos cs processos, pórém. 
estavam centraaiza.dos numa. única. se
cretarie.. O advogado pua examinar 
os autos precisava. pedir vista por es
crito em petição deVidamente selada. e 
sujeita a. desps.cho do então inspetor 
federal. A burocr--~ia. do serviço !e
<ieral funcionava. COJnpllcadamente~ e. 
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n~ rirâs vêies chégavã. ó dfa dà. a.u
diéncfâ.· Seiii qtie ó advogádó t1ve5se 
põsto· oo ólhos sõ'bre o proceSso... 6 
fwi<5iónállsmó erà. õ maiS bisonho pos;.. . 
sfvéi. Móc1Iiliá.S e rapazes meipenen.; 
tes~ éompleta.meri.te alheios· à:s maiS· 
elementarés noçõ'es· de processo~ não· 
di'stmgúia.m um. a.pensamento c1e· uma 
junici.rla; fli:avam embasbacados quan
do se· pedia u.ma· certidão em breve re:.. 
zatório ou ·se requerlS. · o deserif:ra:nlui
mento cie um documento·. O chefe· da 
Secretaria, que a.I:iá.s, era um bacharel 
dedica.dfssimo ao serviço, tiiÍha & pa
ciência. e a · resignação de um santo. 
E não· era ~6 ele. Ha. via. outros igual
mente dedicados mas ·nada podism !a.-
zer em face d&' burocracia caprich~s.; 
·da. preca.ridad~· das instalações e da. 
e~ falta: de verba~ Dentre os pre
sidentes muitos se distinguiam pela ca
pacidade de. trabalho, cultura· jurldi
ca e mesmo especializada. na. matéria. . 
Mas que poderiam !atzer naquele regi
me?· Para que não se diga. que estou 
exagerando, invoco o testemuriho ab
solutamente insuspeito do Exmo. Se
nhor rir. Gemido Bezer:rs.· de Merie
r.eS. diirifssiiÍto· Pr~si-dente do Conse
lho Náciona.l do Trabalho, em brllhâ.n
te con!erêp.cia pronunciada. quando 
presidente ciã 2.~ Juri.ta: de Conc111açãó 
e Júlg:imerito do DIStritO Federal. A 
certá' alturii disse' sem rebuÇos:· • A 
situação ·a.ntérlOt- ao a.dvento da Jus_. 
t!c;a do· Tnbalho era de tódo- fnsus
tentát7ez. Criou-se um ambiente de 
despr'esff!r~ e descre!lito completos. 
-não só pax8, as Juntas de· Coneilla.ç§.o 
e Julgs.men.to, sexi.ão ta.nibém para os 
derila!S órgãoS !ncunibidoS da apli
cação d86 chamadas leis soclais <in 
Legisl&;çáo do Tril.b:illlo - Vol. V -
Pág. 554) • Um outró estudioso do as-· 
suntO, Gomes de Matos, ass1ni se ex
pr-esSou: "'Temos a.1 o exemplo das 
Juntas de C~ncillação e· Julgamen.to 
1nst1tuidas pelo Decreto n. o 22.132 de 
25 de novembro de 1932, ctLia. máxima 
!inaliclade tem sido ns, :prã.tica. a de 
aunlelita;r os c:Ussidios de forma. tuSUS
tadora~ torna.udo-se ma'is órgãos de 
assistência a.os· empregados. do que. 
propriamente, órgãos· diStribuidores· 
de justiça." (apUd·. Ces&ri-no Jr. Direi
to Processual do Trabalho. Pág. nú-

merõ ll2). ~te o embrlã'o da Jtistiçá
dÕ Triioa1há! - Um longo périodo de· 
leg!Sià.Çd.o complétãihente instável, de6-
tfn&dá. a.''oi:)ernr em ambümte não-pre:.. 
paradó para reôebê-I.a. e- sua utiliZaÇão
com objetivos mdlsêutbielmente poU
cos "desVi.rtu.ara.In a. .Justiça. do Trâ.;.; 
balho entre n6s"'. Fol o que disse n.a. 
m-!riha critica e agora repito para de!.; 
:lta:I" hem claro meu pensamento. Res-· 
péito, pór~ qualquer opinião em con-
tràrio ... 

• • Jüstit;a 40 'I!iâ.õa.1iuJ 
Tecnicamente só se podé famr em 
Just1ç8. do Trabálho depeiS da vigência 
do DecretO-lei n.0 1..237, de 2 de maio. 
ele .1939, regwairientado pelo Oecretó 
6. 596 de 12 de· dezembro· de 1940. Em 
obediênciS: a:o arligo 23-s dêSte último' 
diploma:. a iDstalação da . Justiça.' do . 
'I'iabalhó-no· Bra.sll Se efetivou no cU3; 
1.0 de nia1o· de 1941, ficando extintas~ 
nessa data, aS' Juntas dé ConciliaçãO 
e' JUlgamento e as Comissões Mixt~: 
dé Conciliação então existentes. ~· -
eriorine confusãO' do Sr. Gurgel do· 
Aiiuiial IIiiStuiándo ~de boa té queió' 
crer - . !atos, datas e leiS pa.rfL apre-:_ 
c!S.i englobadamente o re~..me 8-~terlor 
e o atual, preéisâ Ser desfeita . por . 
amôi a veida.de. Toda:vlli~ par& evitar 
no vis·. cori.fus'ões convém fléar e selare .. 
cido que o regb:ne da Jüstfça do na
'balho está d1vidld() • em dua.S' fãses 
bem distintas. cujo marco· é a .da. ta. de 
10 de novembro· de 1943~ quando· pas .. 
sou· a vigorar & Consolidação das LeiS 
do Tra.ba.lho. Ari:tes da vigênCia do 
Pecreto-lei n.0 5.452, de 1.., de Ma.fo' 
de 1943 aprovando a Ccnsollds.ção~ 
mil e um: d1ploxna6, leis, decretos. por
tarias, cL-eulares, instruções~ despa,.;. 
chos mlnisteris..iS e uma va.enante ju .. 
rlsprodêncla, 1Dlperavam regula-ndo as· 
relações· de· emprêgo. Evidentemente. 
os advogados tuei.~ d~ taJ ambi
ente, recu.ssnd~se a. d~ender as· 
qu~ões trabal:histaS surgids.s em 
seus escrltórlOLS. A não ser s,dvoga
dos de emprêss.s e as procuradores 
do extinto Departamento . Estadua.l' 
do Tra;balho, poueos-,· mUito pouc~, 

se interessal'&m pela matéria. Com 
- & vigência. ds- consolida.çio d~ Leis~· 

cio Trn.balho, o panorama se tra.ns-
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formou. o D1re1to Soc1e.l tornou .. z;e 
uma. cllzcipli!la. acessível a. qualquer 
p:rofissioz:.al. Por outro lado, foram 
reorga.niza.da.s as Juntas com o apro
veitamento de seus melhores elemen .. 
t05. Houve, por assim dizer. o ama.
dureclmento da J ·ustiça do Trabalho. 
Por parte dos mem'bros da$ Juntas 
existe 1nllis e:rperltncia, '1M1}u)r co
flh.ecimento dos pro"lilemtJ.f e maifd 
compreensão ele suas próprias tu:n
~6es ;utgculora.s. Aliás, é minha. opi .. 
tlfio· pessoal que, se a~ de todos 
os seus pecados de origem~ os tri
bunais pa.rttá.:rlos se encontram na 
posição em que estão, tal cJrcunsttm
cia., é devida ao fato 1wmem. ·mo 
tOssem os postos preenchidos por es
Pfritos escla:eddos, dedicados e . ca
pazes, de bá muito estaríamos no 
pa.ndemOnio do Decreto n. 0 22.132. 

.. Não conheço de perto os Ju!za! tra· 
ba.lhistas dos outros . Estados, ln83 
a.través da jur1sprudêncla, .sobretUdo 
da. . 2. a instância., sem.pre. tive a bn
pressâo de que São Pa.ulo estava na 
va.ngua.:rda. Dia.s a.'b:á&, en conversa 
com wn dos mais ilustres a.clvogs.d~ 

' ·do Dlstrlto Federal, estudioso de re-
.nome, a.utor de vãrios e preciosos· 
tl'albalhos, tive a. satisfação de ouvir 
dêle a confumação daquela. impres
são, por ~. atribufàa a mn certo 
espírito de ba.ú'rfsmo .•. 

A satisfação com que, por dever c1e 
justiça., consigno esta. c!rcunst..A.ncia. 
::nã.o importa. de modo algum, em. 
aplausos à organizaç§.o l)aritá.rta dos 
%lOLSSOS . tribunais tra-ba 1blstas. A mim 
zne pa.t"ece urgente a modifjeaçâo c1o 
atuaJ. sistema. paritãrto, conforme di
rei mais adiante. Nesta. altura, por 
Wineípio de Ie5.ldad~. quero eoncor
tls.r, embora. não de modo absoluto 

~ 

com o Sr. Gurgel do A:ns.ra.l, no 
. t>onto referente ao Julgamento de 
· Q~ ~o.lhic;t;cu:; pelos "juizes 
ordin.ârios afeitos à s.pllca.ça.o do dj .. 
~ei-to comum, · cujOIS princip1~ sao 
totalmente diversos daqueles que 1n
forma.m o direito soCial -tra.ba.!hista. ..... 

. J'á OI.IvEm.A VIANA salientou a exis
tência. de liD1 conflito entre duas con.." 
cepçOes do Direito: •a "elha. concep

. çlo 1ndi'v1dual1sta., (JUe ~ ven1 do 

Direito Rolnano, do Direito Flliplno 
·e do Direito Francês, a.tra.v& do 
"Corpus JUrls.,, das Ord~na.çôes e do 
·coo. · Civll, e a nova conce.})Çâo, nas
cida. da. crescente soc-l.a.llzação da vida. 
jurídica., cUjo centro de gra.vit~ 8e 
vem desloca.ndo sucessivamente do 
Individuo pa.:r& o Grupo ·e do Grupo 
pa.ra. e. Nação, eompreenciids. esta. 
com() 1l%Il3. totalidade especifica.. " 
<Problemas tle Direito Corpora.t1vo -
1938 - Prefácio) • 

Mas esta. di!iculda.de, também aà
m1t1ds. pelo Professor CEsA:lu:No SfJ
moo, de "Juizes encanecidos. • • a.da.
ptuem-se às novas leis e aos novos 
processos de .julgar" <Op. cit. pA
gina 105) ·se bem, que. jamais (1e 
,:nodo s.'bsõiu.to~-·não servirá de obstâ
culo à melhoria. da. Justiça. ·· d.o Tra- _ 
balho. Esta. pree1sa. de ;uf2es toga
~-especializcuf.o. Esp~1a.l1za.dos jã 
os tem, resta, pois, comerir-lhes a 
toga., concedendo-lhes tOdas as ga
rantias constitucional! conferi~· aos · 
juizes de direito. Em São Paulo, 
mercê de Deus, esta seria a. soluçAo 
1dea.l. mmmé, pelo enrlquecimento 
da ma.gistra.tura. com elementos de 
valor . . 

Ao tratar da. constituiç§.o da. ·-Justi
ça. paritária, S. Ex. a o Sr. Gurge1 
do Ama..-a.l, depois de haver tecido 
loa.s à "excelência da. Justiça. pa.r1-
târls.", baseando-se,· segundo 2.1~. 
na. "doutrina. brasileira. ~ estra.rigei· 
ra.", afirma. que "os voga.is 1unc1o ... 
nam como verdadeiros ass~s07"e3 do 
preztde.nte da. Junta., assessores aguê ... 
les que sA.o técn'ieos, esclarecendo 09 
aspectos de tato das questõeS". 

Lamente> ser obrigado a. discordar 
outra. vêz de S. Ex.a. No Brasil a 
lei concede a.os vogaLs a prerrogAtiva 
de "votarem r..o jUlga.mento dos fei
tos" <art. 667, c) . Por isso é que 
s~o denominados "voga.is". Nâú !un
~ onam. como meros • assesso-res do 
p:::-esic1~t~ da Junta", eselarecendo 
"os aspectos de !ato das questões,. . 
Julgam, istQ sim, ma.térla de direito. 
Embora. completamente leigos Do s.s
sunto, um industrial, um banquei:ro, 
um ga.rçon ou um viol1n1sta são eha-
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n:wios a resolver questões de &l
ta. indagação. NÜD.ca abriram um tra
tado da. ciência jurldica e, no entanto, 
d-ecidem dià.r1amente questões de 41• 
reito. 

:e verdade que os vogais poderiam 
esclarecer o Presidente sobre certas 
questões técnicas rela.tivas ao traba
lho do ·reclamante, todavia, tal como 
se acham organizadas as Juntas, isto 
nunca ocorreu. Venho nrllitando nas. 
Juntas de Conciliação e Julgamento 
de.:,'"d·e os primeiros dias do regime do 
DecTeto n.0 22.13'2, tenho !un'CioiUüo 
em processos de empregados de quase 
tôdas as categorias profissionais e não 
conheço uma. única. decisão funda
mentada em esclareciment<>S de ordem 
técnica prestados por qualquer vogal. 
E · o motivo é muito simples. Os vogais 
são indica:dos pelos reSl)ectivos sindi
catos e designa:dos pelo Presidente do 
Conselho Regional para servirem em 
determinada. Junta. Dêsse modo, uma 
Junta, pelo prazo da. investidura dos 
respectivos vogais que é de dois anos, 
poderá., por exemplo, seT composta 
além do pr-esi'Clente, por . um oficial de 
barbeir<> representando os empregados 
e por um. hoteleiro por parte dos pa:
trões. ~sse tribunal, assfm· constitui
do, v2..i conhecer de processos onde :!1-
gtll'3m questões relativas aos mais 
variados ramos de aí,í.vida.de humana. 
Que esclarecimentos técnicos poderão 
-presta:r ao ~resi-õ.~te o empregado de 
barbearia e o hoteleiro sóbre a exe
cução de serviços estranhos ao seu 
"métier"? Que ·entendem êles de fa· 
bricação da. seda, de fundição, de ser
viços bancários, de armazéns gerais, 
de massas alfmentfclas, 'de artitas de 
rádio? · 

Infelizmente os vogais não "funclo
na.m como verdadeiros assessores do 
·presl<iente da Junta", conforme pensa. 
o ilustre Deputado "petcbista.". Jul
gam, na verdade, como se fossem 
Juizes de Direito, coisa. que o boTT' 
senso repele. 

Dflco- -~o. sempre que há n~
dade de esclarecimentos de ordem téc· 
nica, o qu~, aliás, raramente acontece, 
são nomeados peritos pa.n~r tal fim, de 
acOrdo com a própria Cons:>Udação. 

Como se vê,·4 tão propalada. fu,rz.ç(Jo 
técnica. dos vogais não tem eltl)ressão 
alguma na. . prática, üesapa.recendo 
com ela o grande argumento ~ favor . 
da Justiça. pa.ritá.ria. 

A solução seria aa..uela. su~ri~ :pelo 
saudoso Dr. Vasco de Andrade, cujo 
nome está intimamente ligaldo ao es
tudo da legislação social brasileL""a . 
Em artigo de fund<>, publica-do em o 
número de ·maio de 1939, da revista 
"Legislação do Trabalho", apresentou 
a seguinte sugestão: - "Somos por 
uma jurisdição eSl)eeial do trabalho, 
sempre na. depen-dência do Juiz togado, 
representa-do no interior pelos juizes 
de direito e ruiS capitais por magis
trados que sirvam a. varas pri\'ativas. 
Tais juiz.es teriam assessores, profis
sionais recrutados entre em'Pregados e 
empregadOl"'es, que a.u.:tilic.ria.m o ma, .. 
glstra'Clo na conciliação e dariam, 
quando solicitadas pelo julgador, in
formações de ordem técni ca. Os Trl· 
bunais . de Apelação teriam uma Câ· 
mara. enca.:rregada de julgar os re
cursos dos processos de trabal.."lo e o 
m.esm.tl -podert.a. ~rrer com a Su'Pre
mo Tribunal, se não se julgasse con
veniente a criação de um Tribunal 
especial na. capital. 

Esta. seria. a. orgaD.ização . aconselhá-
vel entre nós para a ·solução dos dis
sfdios individua.is. Haveria, assim, na. 
'?r.m~ instAn:cia, tLm ú.n.ico ju.tga.-
dor. o qual soUcitaria, quan-do n~· 
sá.ria., a. colaboração de ordem técnica, 
de assessores especializados no ramo 
da. atividade cujos interesses estariam 
em litígio. DêSSe modo, um estiva-
dor, por exemplo, não seria cllamado 
a colaborar em processo onde houvesse 
m:istér esclarecimentos sôbre 2. técni-
ca, digamos. da fabricação de perfu
mes . Para tal !!m a. magistratura do .. -- ··
trabalho disporia dP. ~ ·- os .u.fo de 
assessol"'f"C' -~~!)"tO o.e espec alistas 
in.df,.o.d~ pelos sindicatos das diver .. 
sas categorias profissionais. 

lia.verla, por cobsegulu~, dl~icnt.o 
colaboração quer de empregadores, 
quer de empregados, na solução dos 
conflltos de t:abalho· s~ contudo, · a 
participação d~les na aplicação ão dl
reito. 
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A . constitu!~o de tribunsls pa.l'itâ.
rlos SÓ é defensável no Cà.so eXCluSivo 
de dissídíÓS COletifJÓS de -natureza. eCo-

. nômica, cuja soluçãó. P<)(ie importar 
na.· modificação ou cl'iai;ãci de normas 
e condições de trabalho,_ cireunstã.ncia 
essa que exige dos j".!lgaüores perfeito 
conhecimento da. realidade onde de-

. veTá ser cumprida .a sentença, bem 
como ·para o efeito da extensão da 
.decisão, quando fôr o caso, a empre
gados da mesma categoria pro.fiss1o
·nal não participantes do -dissídio. 

A pre:ferêncls pela. justiça. .togada. 
não é, pois, "insulto'" que só agora. se 
atire à face do trabalhador naclona..t._ 
Sua vantagem sôbre a. parltárla sem
pre foi defendida pela imensa maioria 
dos especialistas brasileiros, inclusive 
pelo Prof. Cesa.rino Júnior. a quem, 
sem favor, se déve a sistematização do 
Direito Social BrasUeiro.. Pois o Uustre 
juris.ta que honra a Cátedra da FacUl
dade de Direito da Umversidade de São 
Paulo,. assim se manifesta sôbre a. tese 
elll estudo: "Efetivamente, pensamos 
cttte a admlnJstração à.a Justiça do Tra
balho, para. a solução dos conflitos de 
dh:·eito, J?.as capitais dos Estados e no 
.Distrito Federal e nas demais Cidades 
cUjo desenvolvimento das relações de 
trabalho o eXigisse, devia ser confiada 

· a juf.ze3 Privativos do traba.Iho .. e a das 
.demais cidades aos Jufzes de Direito 
locais, todçs. 'porém, com as illcllspen
.sá.veis garantias de aõm2ssã.o por con
_curso, vitaliciedade e ina.moVibflidade'• 
<conf. seu Tratado de Direito Preces
~ do Trabalho- 1942. pág. 103). 

~a.ra melhor convencimento, ser!a. 
.~onselhá.vel que o Sr. Gurgel do Ama ... 

.~al ~êsse a exposição de motivos apre
sentad~ ao ·Sr. Getúllc yargas· pela. 
Co~sa.o Elaboraãora do Projeto da 
;J~ça do Trabalho .<Decreto-lei nú-

·-- -:r;nero .. 1.237, de 2-5-39) onde encon-
~ ~"\&--.1-..o: . 

"0 ià.eC%1 1'CLrt% O iUUSO ~~ 
organjzarmos a Justiça do ~1,~ 
lho ~ôbrP. h~s: de wna. verd.cu:I.eira 
~trç.tura - ~ magistratura do 
'tt'abe.~o - f~elonà.ndo ao· lado 
~os trfbl;Ul~ J?r~ã.:1os, com cs 
:mesmos pre~ea:mentos · dêste!l ·e 
tendo os seus Juízes as mesnias SJa.-:-

rantias cios Jufzes comuns"' <os gri
tos são meus) . . . 

;EI:n. seguida. a Com1ssão just1f1ca por
_que ·:Oá9 PO~~~ a~ ".o 14eal": 

"Mas, em primeiro lugar, é a 
própria - Constituição que impede 

'\ e sta equiparação dos JuiZes do tra
balho aos jufzes ordinários, no to
cante às suas garantias de establ· 
!idade. F..m segundo, uma. magistra
tura destas não seria., pelo_ menos, 
presentemente, possível em-· nosso 
pais, atentos os nossos limitados re
cursos orçanientâ.rios e o relativo 
rudimentar:ismo da ·nossa. estru-
tura. industrial". · 

Apenas aqueles dois motivos, um de 
ordem constitucicmal e outro de caráter 
econômicõmomen~neo impediram que 
110 · ideal para O nossô .. povo" .. se r~~l!
za.sse. 
· Ora, graças a. Deus, o primeiro e 
principal lllotlvo já não subsiste e o 
segundo nem naquela época constitui
ria maior obstáculo. E mesmo que 
procedente fôsse o ~ento se~a. êle 
de ordem econômica tramitória e 
nunca de ordem doutrin<iria , 

· Prosseglle a ~ Exposição de Motivos: 

"Dai têrmos optado pela._ organ1-
zação corporativa e paritária dês- · 
tes tribunais. Isto tanto mais-.. ra
zoa.vellLente quanto tinhamos que 
levar em conta. essas duas conside
rações decisivas: não s6 a. nossa. · 
tradição nêste particular que tor
naria. impoZítico o abandono da co
ls.boraç2.o dos elementos profissio
nais como ainda e principalmente 
o regime corpOTati'Do expresscunen
t.e institUído n.a carta de 37 e que 
tem .como pressupõsto fundamental 
esta. colaboração". 

Por conseguinte, foram motivas polí
ticos ligados à. estrutura . do Regime 
Corporativo que cllta.ram a. organização 
da atual Justiça do Trabalho. Recei
~do pela integração das Juntas por 

e:a.-ontos profissionais,., Cotltinua. o 
precioso C10c'---~t\= 

" • . • a. cols.baraçã.o ·dos rep""---. 
.t.es das classes nem sempre poderia 
oferecer uma garantia muito se.
.CIUT4 ~ competência técnica. e de 

• 
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impareialidade. ·Era preciso, nêstes 
pequenos tribunais, como tanlbém 
pela. mesma razão, nos tribunais 
superiores, colocar na presidência 
dêles um elemento,· que a todos 
inspirasse igual sentimento de con
fia7U]a e respeito; e que, além disso, 
trouxesse a estas corPOrações o co
nhecimento da lei e a prática da 
sua aplicação. Dai a presidência 
dos tribunais do tl"abalho ter sldo 
confiada., em refJTa, a M.agl.Stra.dos 
Togados: juizes locais nas Juntas; 
ã.esembargadores, nos Tribunais 
Regionais; ministro do Suprem~ 
Tribunal, no Tribunal Nacionru.••. 

Insistindo: 

"Esta utilização dos .Juizes To
gados na presidência. dos tribiln:us 
do tra;balho em geral e, esp~cia.l· 
mente, das Juntas é, sem nenhu
ma. dúvida., uma. ga.ra:ntia. das 

mais caqais ao bom funcionamen
to àêsses tribunais•>. 

. E repizando: 

10
• • • 3. utilização para êste· !im 

dos Magistrados Togados impu-
nha.~se" (OS grifas são meus, . 

Dia_.nte de tão insistenfes cõnceitos. o 
Decret,o-lei n. o 1. 237, ao tratar da 
nomeaçã-o dos presidentes de Juntas, 
declarava textu-almente no art!gc, 7 .G: 
41 A nomeação recairá em magist:-ado 
óe primeira instância ou .em bacha
%eis em direito ••. "; e o § 1.0 do ar
tigo 14, referindo-se aos Cansemos 
Regionais do Trabalho; "A escoLlta de 
presidente e de seu suplente c~i.n\ 

em desembargadores ou em juristas 
especializados em legislação socia• ". 

Como se vê, o Presidente da R.epú .. 
blica poderia confiar ou não a Justiça. 
do Trab~o a juizes togados • .?oJJ.,t!
came~te contentava a gregos e traia
nos; haveria a. pa.rliclpação dos repre
.~lltantes das ela.sses e, a.o mesmG 
.tempo, não ficaria extranha à jusUça. 

.. togada.. O Decreto-lei n.0 1.237 é de 
2 de maio .de 1939, e, no entanto, sem 
motivos pla.usiveis, sõmente um .ano 
e sete meses. mais tal'de, isto é, ':lO 

~a 12-12-40 foi regulamentado pelo 
Decreto n. o 6 . 596. 

Todavia, nas quarenta e oito horas 
que precederam aquela regula.I:.lcnta-
ção, entrou, inesperadamente, em vi
gor o Decreto-lei n.0 2.851, modifict~.n
do disposições do Deereto-lei n.0 1.237, 
entre elas, os artigos 7 e 14 ac;ma 
mencionados. A êste gf?lpe se deve o 
completo afastamento dos juizes ta
gados na composição das Jun1aS áe 
Conciliação e Julgamento. 

Sstes fatos e a exposição de moti
vos -documento oficial fil'maào pelos 
técnicos do Ministério do Traballlo, 

Indústria e Comércio - narram de 
modo insuspeitO a origem politica da 
nossa Justiça paritária . 

Não injúria os 'I'nbunai.s do Tra~a
lho quem se preocupa em aperfeiçoa
los, cerca-mo-se de tôdas as garantias 
para a perfeita distribuição Ja Jus
tiça. 

Estas, Dr. Plinio Barreto, ~s consi
<ierações que, na qualidade de adVOc: 

gado de empregadores e de emp,ega.
<ios, juleuei acertado fazer em tõmo 
do cllscui'so proferido pelo ilus~e 

Deputado Gurgel elo Amaral, s. quem 
rendo minhas homenagens. 

Antes · de finaliZar, quero, mais uma 
vez, cumprimentar a. V. S . por ter 
levantado a questão na Assemb1éla. 
Constitui:lte, demonstrando, assLm, 
clara visão e prcfundo conhecimento 
<los nossos problemas relacionactos 
com a Justiça do Trabalho. 

Continuando a seu inteiro <fu.pO:-, 
. . 

lloderá. V. s. fazer desta o uso que 
bem entender. Do patrício e admír&
àor José Aranluz de Assis Pacheco. 
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<Trabalho do ~eputaclo • Go!rerüJ Te .... 
· Zes, " que se retere no seu discurso, 
pronunciado nesta. 3essão> 

O SISTEMA :BRASILEIRO DE DIS
CRIMINAÇÃO DE RENDAS . . 

Sugestão a}lresentada à Assembléia 
Nacional Constituinte, em. i8 de 
maio de 1946 

PREFACIO 

Em razã.o da exlguid.3.de dos prazos 
~tabelecidos pelo Regimento Interno 
da Assembléia Nacional Constituinte, 
teve êste trabalho que ser escrito ezn 
poucos dias, ou, melhcr, em poucas · 
horas. Não é, nem tem a. pretensão de 
ser obra completa. Constitui, apenas, a. 
mais modesta das contribuições, para 
a solução brasileira: do problema. refe
rente à. discriminação· de rendas trt
butá.rlas. 

compõe-se dos seguJn.tes capituloa: 
PrinCipias gerais . 
Os s-istemas de di'Disáo elas renda.s 

tributárias. 
Subordinação do sistema de clivis~ 

das rcmcias tnõutãrias <i torma po
lítica elo Estado. 

o ris tema brasileira. 
Critica. do· sistema. brasileiro. 
Soluções para a3 falhas do sistema 

brasileiro. 
A solução do proõlem.a fin.anceit'o 

dos Municípios. 
Conclusão. 

PRINCíPIOS GERAIS 

j Há dots mil a.nos, disse o eco-
nomista. indu Kautuya. que •: a base 

,de todo empreendimento é fina.-aça.••. 
Em 1936, Findlay Shlrras, em sua. 
"Ciênda. de Finança. Pública.", sus
tentou que, na. esfera. da.s a.UVidade.s 
públieas, tudo depende das 11na.Dças 
do Estado. 

· Mesmo sem esquecer a multipllcida_. 
de dos fz.tores, que influem. direta ou 

· indiretamente, na 1"orma.ção, na. eXis
têneia. e !lo destino dos Estados, não 
é possível deixar de recOllhecer a iin
portânéia. que; para as nações ·pollti
ea.mente organizadas, representa. o 
binOmio despesa-receita. . 

Sob pena. de !r~a.sso, o Estado há 
de exer<:er as !unções, Pa!'a as quais 
!oi c..Tia.do. Exereendo-as, etet"Ua., 
como é óbvio, despesa. obrigatória. A 
fim de s.tender & essa. ineVitável des .. 

pesa., o Estado necesstts. de . obter re- · 
celta. correspondente~ 

Esta. .singela. argumentação demons
tra., desde logo, a. magllitude do:; pro
blemas relativos às despesas e recei
tas públicas, porque toma. evidente · 
que estas se acham. diretamente li· 
gadas às transcendentes ques~es sõ
bre os fins do Estado. 

Tal argument11Çáo deiXa. 1}8.tente, 
também, uma. frisante diferença en
tre o. finança particular e a finança. 
pública. Na. finança particular. a. 
boa. norma. é a. de que a. despesa. deve 
ser condicionada. à receita.. Ns. fi
nança. pública, pelo contrário, as eXi
. gências d-a receita. são determinadas 
pelas im:pooições da. des~pesa. Note
se, porém, que ·essa. diferença. não. 
existiria, .... s,e o Estado não pudesse, 
com muito menos :di!icUlda.de do que 
os particulares, aumentar sua. receita, 
embora impondo, . em ·benefício da. co
letividade, maiores sacrl1feioo aos ci
dadãos. 

o Estado, nas épocas anormais, em 
que êle. seja. mais solicitado, e a. 11m 
de atender a. despesas cl'es-cente.s ou 
llOVaos, pode determinar, dentro de 
certos limites, o aumento de sua. re
ceita. a. custa da. re~eita dos pa.rti
culates. Os partic-ulares, entretanto, 
em época. nenhuma, podem determi
nar o aumento de sua receita., à. custa 
da rec~ta do ~tado. · 

Em outras palàvra.s, é o que de .... 
clara Ca..rya.lho Pinto, em sua. obra. 
"D.iscriminação de Rendas": . "pode
se dizer que a. eeonomia. particular 
se conforma. com as possibilidades · da. 
rêeeita, cujo desenvõlvimento, ligado 
a. ta.ntas circUDStâncias alheias à "lon
ta.de do interessado, não lhe -p~rmite 
uma. inversão do problema.. Po.r ou
tro lado, a finança. pública ccmsidera. 
a. despesa. como uma. necessidade su
perior-, à. qual se deve amoldar? numa 
m~or ou menor compressão s6bre o 
contn-'buinte, a. reeeita. destinada. a. 
lhe !a.zer face. 

"Deriva esta. diversidade da. circuns
tância. de ser a despesa pública o 
meio de e::ecução ela /inaliàade do 
Estado, - objetivo supremo a que se 
não podem. sobrepor qsJsquer outros 
1nte:-ê.sses -, e, ao mesmo tempo, do 
!ato de estarem nas mãos do próprio 
Estac!.o as faculdades necessária.s 4 
gbtenção c:!essa receita." 
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2 Ressalta. do· que se aca.ba de ex-
por, o principio fundamental, rela

tivo às questões da. despesa e da. re
ceita do Estado. :este princípio, sim
ples e claro como todos os principios 
:!undaments.is, se enuncia no.s seguin
tes têrmos: 

As rendas públicas elevem ser su
ficientes para. o pagamento das eles
pesas ocasionadas pelos enca.rgos atri
buídos ao Poder Público. . 

Ou, l"esumidamenté: .Rendas pro._ 
porcionais aos encargos. 3 Físicos, sociólogos e jUristas têm 

demonstrado que a evolução dos cor
pos (inclusive da sociedade e do Es
tado) · se real.i.za ,Por àiferencia.ção e 
por coordenação. Isto é: a evolução 
dos corpos se verifica em virtude da. 

. progressiva diferenciação das partes, 
dos órgãos e das funções, e da pro
gressiva c.oord~nação dessas partes, 
dêsses órgãos e dessas funções. 

Realmente, a sociedade, em suas 
origens, . era constituída, apena.s, pela 
!amilia.. · Esta era. um só todo, em
bora. pequeno, mas hom05êneo. A 
medid2. que a sociedade evoluía., :no
vos grupos familia:es se :!oram des
tacando da famfiia primitiva, e for
ma.ndo, com esta, uma sociedade 
mais ~pla. Pouco a. pouco, desa
parece a. :primitiva. homogeneidade, e, 
conseqüentemente, aumenta a com
plexidade social. As famllias for
mam a.s tribus, a.s ·tribus ·formam a. 
nação. Nesta, ·as partes estão caracte
rizadas, com funções definidas Cada. 
gi"'.lpo ·social (grupo biológico, grupo 
profissional, gru:po político, ~te.) tem 
sua própria tarefa s. desempenhar, no 
todo nacional. Esta p!'ogressiva carac
terização d~s partes, e esta distribui
ção de tarefas, !unções ou encargos, 
entre tais partes da sociedade, cons
tituem, exatamente, o que se chama 
movimento de diferenciat;ã~. 

Mas, como é claro, a. di!ercmciaçã.o 
das partes e das funções . acarreta a. 
interdependência. dessas m~ss tpar
tes e funçõe.s. Nas ~ociedades com
plexas, cada. individuo, ca.da. grupo, 
executando a. sua. ·tarefa. especial, ne
cessita., para. viver, pa.ra. existir, da. 
colaboração dos outros ind!viduos, 
dos outros grupos, que se entregaram 
a. outras tarefas especiais. Onde hou-

. ver eom:plexida.de, n&da. basta. a. si 
mesmo. Uns necessitam dos outrOõ. 
E, então, ima>õe-sc a solida..'"ieda.de 
social. A ,ação de solldsnzar as par
tas e conjugar as funções comt1tu1, 

exatamente, o que se ~ 11UJf"t., 
'11te1tto ele coordenação. 

Ao conjunto do.s referid"OS Dlo?t.• 
men.tos de di:!erenciaçã,o e de C.OOl'
dena.çã.o, os autore:s :nodertl.OIS dei'-~ 
minaram mouimento &e i:n.tegra.çoo. 

Vários são os Juri5tas e scc!6-
logo.s que .a.nalisa.raxn, coil:l objeti
vidade e precisão, os fe:tl.Olllenos a.Cl
ma referidos. tEntre éles, avultA 

' Rudolf Smend, Coglioio. :temo 'Va.~
ni, Vitor Emanuel Orlando, Pugl.Jq,, 
Oimball, Po!ltes de 1\fifandá. e ~
guel Reale. 

Cogliolo, em sua. "PilOso!ia do t>t
reito Privado", descreve o ~ovinleil
to de integração, com estas para-. · 
vra.s: "No desenvolvimento dos or
ganismos sucede o segllinte: ~e. ~ 
todo vai desaparecendo a pnnutiva. 
homogeneidade, as funções. tornaxn
se mais particulares e àis~tas. Os 
órgãos adquirem cada llt.utl 112lla !} ... 
sionomia. própria, até !llesxno as pe ... 
ouenas ãiferenças aiDneiltatn, e a 
massa se divide em p :3-li;eS diversas 
e apetleiçoadas; de out ro ~tio e con
temporâneamente, ver.i!iCa-se a coor .. 
denação em planos getilis, as várias 
funções cooperam par~ ~ escopo 
complexo, o sistema se ~ese:n.volve e 
reune a. multiplicidade das coisas elll. . 
pl'incipios vastos e supet'iotes'' . 

Ora, em virtude mesJllo Clo lllovi ... 
mento de integração. o gO\•êrno da 
sociedade, a principíO tlllo e incii'11-. 
so, tem como que a telltl.ê:tlCW. de se · 
dividir em vários governos. a tilll. 
de . se amoldar melhor à. di~ersidade 
das condições regionais e locais. O 
govêrno do todo, atend.en~o, em cad~ 
caso, às necessidades e aos intetéS ... 
ses públicos, como que se re~~rte eiXl. 
governos regionais, e ê~tes, po:r s\14 
vez, em governos loc~~ -- Mcl.OS .. 
porém, coordenados entre si e cla.S .. 
sificadcs. segundo um. ~ritêrlo J:úe ... 
rá.rquico de poderes. 

Cada govêrno -· local. re~onal O"tl 
nacional - tem sua jlltiSCUção e co%1l .. · 
petência; a cada um, são a.ttibUl~ 
certas funções e detert:nillaôos encat ... 
gos - tudo de acôrdo cow as rea}i ... 
dades nacionais e as ~gê~cias do 
bem público; tudo em c~n)!tll?Jlidad~ 
com a lei inelutável do tno~ento ô~ 
integração. 
A Pa.!"S. exercer 'os atos c:le ~ COnl'"' 
• petêncla. e desempenhar as !\Ul ... 

ções que lhe são atribllidas, c:~da ~ 
vêrno - local. regional ou ~oo
- neca~oJita. de rends.3. que llle ~ ... 



. .tn!~ ~relltar as despesas e.cai" 
reta.à.a.s ~r seus enca.rgos., 

Entre .~ l'árt.a.s espécies .de ren· 
eias públicas, têm g:rande lmportâ.D
.tia as re7Zi!as trr.õutârias. 

Repartir as rendas trlbutá.rlas en
.tre os diversos govê.rnos, existentes 
.concomitantemente num mesmo pais, 
.t;~.teildendo ao Pliheip1o ãa proporcio-
nalidade cnu·~ rendas e encargos 
constttu.t a · operação habitualmente' 
.denominada discriminação <!e rert
.d4s. 

Os Sistemas de Divisão das Rendas 
TributáriCZ$ 

5. Referindo-se à. discriminação de .. 
ren:das, verdade essencial enunciou 
Shirras. ao declarar: "Nço há. nenhum 
esquema. . ideal de distlibUição capaz 
de servir a todos os países, mna vez 
que é necessário não perder de vista. a 
tradição históricg, e a conveniência 
administrativa c.uciência de Pina.n.ça. 
Pública") . 

be
Não é possivel, realmente, re~ta.
l~er um si~em.a a priori de dis

e~açá~ de 1 enàas, um conjunto 
de pnncíp1os que si,rva, de um modo 
geral, a todos os Estados, em todos 
<:ls tempos. Mil fatores diversos mil 
con.dições diferente~ que podeliam ser 
destgna.dos, englobadamente, pela ex
pressão realfi'..aã;e 1ZIZCJ:>naZ ob:ri. 

-~ o legislador Prudente a" modela!' 
o slSteJilS; de s~u pais, de acõ.rdo cQr..l 
os verda..c!eiros interêsses dêste em 
cada !ase hist&rlca. ' ~ 

· ~ob_ert H~g. na "Enciclopédia das 
Clenc1a.s Socuus", assim se expti
l:lle: "A vista co grande número de 
fatores qu~ entram na !ormularM 
de um sistema tributário, não é sur
Preend~nte .que resulte uma· varte
dade infindáv.e~. Alguns países são 
l'icos e outros p:-obres, embora. os po
bres possam prc:.cisar ~e maiores r~i
tas do que <:Js r1ccs, pera !lnsn<.i"l' 
~ atividades Alguns Da.fses te~ 
1lDla economia altamente desenvo'vi
dal, e outr~ são atrasados; em · ru-. 
gtms, o gov~m!) é altamente centrali
'23do, e em outros altamente locaU
a.dos; em algt.ms, verl!ica-se. uma a1-
:ts. perki.a. admin.lstrativ~ e em .:>u
tros, os 41Standards, de a'C!miilis~rn-

. çã.o são baixos; em alguns, o se~\} 
·.de responsab1Udade social é be.m 
~~volvido, e em outros paise:;, qua.· 
.se 1nexistei:tte; e.xn alguns, as conQ!
~ são znUito hOlll<>gê.neas, ~ em. 
.P.utto~, .dlterem .grandemente, .de 

seção em seção. ~es e muitos ou
tros fatores complicam a, tarefa. .de 
selecionar os tl.pos de tributação :1. 
serem usados. e servem pa.:ra. mUl
tiplicar as variações nos resultantes 
sistemas de tr!l:.u.tação•'. 

o sistema de <Uscrinrlna.çáo de 
rencla.s de cada. pais é, em regra., a 
combinação d~ diYersos medos p.:~s
siveis d:e :r~'i;ição da receita tri-
butária.. ....._ · -·- - _ _ . . _ 

:esses ·modos são os tipos teóricoo.s e 
fundamentais da discriminação de 
rendas, ou, melhor. os sistemas pu
ros ou simple$, não compleJ:os, aue 
a. doutrina ass!.nala, e cuja ccmbina
ção produz os sistemas · .mistoo, e, ~">r 
isso mesmo, fi~xiveis, adequa'l:ios às 
variáveis ctreunstâncias de cada pais. 
- os_siste!nas purcs ou sim-ples de 
dlvisãõ~as-ren.das tributárias redu-
zem-se aos três seguintes:- -~ 

1 . Sistema de divisão daS -bãscs --
econômicas de tJ:ibutaçã<l. 

2. Sistema ó.e divisão <ia receita 
tributária:. · 

s. Sistema de &Visão <las espéc1e3 
tributárias. 

CUmpre s.nà.lisa.r cada um dêsses 
sistemas. 
s. A di'Pisão das bases ~ 

de tribu.taçáo consist-e na distri'lui
Ção, entre os govêl'nos existentes ccn .. 
comit.antementP. nUIXl mesmo país, dos 
campos ou setv:-es de incidências dos 
tributos. ·Em oatra.s pa1B.vrs.s. tal di
Visão consiste na repartição das ~
térias (como cir~ção, renda. capltsl, 
trabalho) susc~tiveis de serem grava:. 
das 'POr im:postos. Seria. por exemplo, 
atribuir ao govêmo naciorucl os tri
butos sõbre a l~da: s.os governos re
gionais, os tributos· sôbre a ci.~o 
e aos governes :oca.is os tributos sôbre 
o capital e o trs.ba.lho. 

o principal de!eito dêste sistema. re
side na. imprecü·fio de seu próprio fun·· 
da.mento. As bá:ses econômicas de tri
butação. isto t:, as fontes tributá.rias 
justifiC2.da.s pela Ciência das . F..nançc.s. 
:Ltem sempre ecdnddem, na. práti~ 
com as · fontes fiscais, isto é. com as 
matérias sõl;lt:e as quais, realmente, !n
Cidem os im'9Qstos. Assim, é pos.;;ivel 
.que um 1Inposto. <mja. ba.se ecan&mcs. 
seja. a, clrculaçã.o, ..incida 'sôbre o .ca.1l1-
tal. 

Basta. citar .um ~~mplo, pars. que 
!ique patenteacla.r a. .confusão fàciliDen ... 
te restilta.nte dt!ste s1steina. de cll.str!
~ção ô.e re:J.das. S~Ilha-se que 



~ legjslador tenha a.tribuftio aos govêr
no5- reg!oriais, :- . basé econôniica. .da. 
cfrcu1.a.çá.o, ·e; aos gov.emo5 · locais, · ·f* 
base _econôllllr.a do capital. · Fund:i
do nesse fato .. ·uni govêmo reSi,õns.l 
cria. o impOsto óe transmissão de imó
veis, que é, ev~enteiXiente, urii trii.)l.i.
to sôbr.c a. circulação; e um govêr!l'J 
local ·cria o il:r.pôsto territorial, que 
é, evidentemen~é, um tributo sôbre 
o capital. Or~. se a pel'Centagem do 
impôsto de tr~missão de imóvel;; ío .. -
demasiadamente alta, o tribato p::tS
sa.rá a. representar uma fraçãc .i.lctá
vel ào valer .dos bens tra.ns!erid.oa, e 
não poderá., em n:ruita.s ocasiões, se1· 
pago; a- não ser ";)ela alienaçãv :1e :..una 
P~ dêsses bE'ns. NeSsa. <.;lic.;unstãn
cia, · não ·é · pÓ3Zlvel· afirma.r que· a 
base eco~ôm.ica do il:!1pósto, cnado 
~lo go-y.êrno · I~giona.l, seja. a circula
.çS?, ~lS <? tribt;to grava a. própria. 
. colSa, o proprlo .Imóvel traruferido, do 
qual êle chega a obsorver uma. p~r
te. As base ecc.nômica. <:lêss~ impô,) to 
~sa. a.· ser -:> capital - base que, na 
hipótese acima. su-posta não pertçn
ce ao govêrnó regiona•l, e, sim, ao lo
cal. Em tais coz,;.ãições. o govêrno re. 
gional ~staria invadindo, flagra:J.te
men~. o setor de incidência, rese-r-

. va.~ aos govê::tós locais (vide Edgar 

. Allix . e Marcel Lecerle, ~·o impõeto 
sõbre a renda'•. La. Parte, Ca.p . . l.u). 

Ca.TValho Pin...o, referindo-se às ba
ses econômicas de tributação, dec!ara: 
"o entrel~m~ilto com que ela..:; se 
apresentam na. com"llexidade ela. ·..-ida. 
5oolal, det-ermina Uma. ft:~d.o L""J.Sepa
rá.vel de aspectos nos objetos vU atos 
passiveis da imposição tributâria, difi
cultando uma perfeita. indentiiicaçã.o 
das hipóteSes concretas. Esta cir ..!un~ 
tância. é suficiente para onder .ar mna 
discriminação de tal natureza. onde a 
indistinção 1nev·táv~l de fucid€41d:l., 
v=~ia: conStituir fonte inesgotá-vel de 
desentendimentos e confusões" (Dis
crimirui.~áo de ;Fen~s). 

'1. A _ divisão ela receita tn1mtária. con
siste na repartição, entre os gover_ 
nos existentes concomitantementç 
num mesmo pais, da receitá. tributã.ria 

-3~ arreca!].ada, sem consideração · :pe
las bases ec >nôr.l.icas de .tributação c 
pelas fon_tes fis~. de _que tal receita 
se originou. E', em suma., a distribui
ção do ~to dcs impoStos. 

Tal divisão r,ode ser efetuada de ci
ma par8. baixe, ou de baixo para_ ci-
2D4, ic:~n P.. ~~e ~er efetuadá. pe
lo gove:-no bie-ra.rqwcame:1te super.&ur, 
ou · Delos gove...-n.os ~uica.mente 

I 

inferiores. Pode o govêrno naclo~ se 
hlcumbir de receber tõda a receita., e, 
em seguida, repartí-la. entre os ou
tr.os governos do pais, ou podem cs 
governos locais :receber tô<ia a r~..!i · 
ta. entregando aos g<>vernos que Lhes 
são superiores (por exemplo, govê .no 
regional .e g<>vêrno nacional) , S1la:> 
partes respecti va.s. 

Sste siStema, empregad-o judiciosa
mente e em combinação com outros, 
terá, em cér.,;os casos, o grande mérito 
de possibilitar a um govêrno finan
c-eiramente fraco, sua participação em 
algum rendoso tributo, que seja o es· 
teio das finanças de outro govêrn•:", . 
com . o qual o piimeiro esteja :re1~lo
nado. E' o meio de aossociar financei
ramente, uns _,ws outros, os gov~-r
nos de uma ru.c~. ou de determma
das regiões, a fún d~ impedir que cer
tas entidades de Poder Público, d~:.: · 
providas de ooas fontes de receita tri
·butá.ria, vivam na. miséria, enquaut o 
outras, ligadas às primeir:!.S, prospe:em 
em virtude. de impostos realmente p~-o
dutivcs. 

Alguns fi.:lmctstas, · entre os quais 
Finday ShiL"ras. Alfred Buehler, Car
valho Pinto, condenam êste sistema. 
de divisão de re...1das tr1butárias, decla
rando ser ·má nurma a de se "ou::.Vr
gar a uma• er..t1da-de, receita sob a 
administração de outra", e enmn€r:l.m 
as seguintes desvantagens do referi
do processo: 

. 1. Menor precisão nas previs5es 
orc;amentá.rla.s, por dtJP.encer a 
arrecadação de p r o v i dê n c ias 
alheias. 

2. !-.trênor seguran.çao de recelta, 
por depend:!r a mesma. de poste
rior transfcrência do poder que a 
arrecadou. 

3. Sujeição da receita a toJos 
os riscos e onus de<:orrentes de 
eventuais defeitos na concei~.ua
ção, regulamentação ou arrecaü~ 
ção dos tributos, cem seus danosos 
reflexos sóbre as finan~.as púa.>..l· 
~- . 

4. Reducão ds: receita, ocas.c .. 
na. pela ménor eficiência do ór6á.o 
arrecadador. em. relação a de -er
minatios tributos - uma vez q..:e, 
como é sabido, há tributos c;.:ja 
arrecadação . é mais eficbnte 
.quando fel~ pelo govêrno local, 
.e outros, quan-do feita pelo g.:>
vêrno regional ou nacicnal. 

5. Düi:u:.cla.de no.critérlo de fi
~ das · cotas, destinadas a..~1 
govêmos m~~ (Vide lja,r .. 
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v~o Pinto, •Disc::cim.i:üaç&o de 
Rendas", Cap. V) • 

, Ningu~ ~egariSI, parece, a ex:'l .. 
têr..cla. de talS <Ã.esvantagens. São aLas, 
entretanto, como é fácil verificar de' 
ordem: mUito mais a.<fministrativa: do 
que fina.ncel.I'~ Devem e podem ser 
6UP~da:S•. cada. . vez que o :interc.iSC 
ela coleti'Vldaqe exija• a. participação 
Q.e um go1er!lo em determina4as 
rendas tribuüárias. de outro. 

Não será., certamente, em razão de 
uma 44Inenor prer.:isão nas previsáos 
~r~a.~entá.rias''. ou de uma teõ'd~ 
diftculdade no critério de f~ 

das cotas••, ou <ie qualquer outro lLO .. 
tlvo dessa. ordem, que se há de deix:a 
desfalecer, à. mingua. de recursos cer-
tos setores d.o FOder Público ' 
8. A · à,_i'Uisão àa.s -espécies triõutâriD3 

. co~te na. '! epartição dos p.ró
prl_os l.Dlpastos, entre os go·yeznos. 
exiStentes . concomitantemen'te num 
meszz:.o palS. &te sistema não co
~~ ~e distnl>wr os campos de jn
clden~~ dos w:ibutos, nem a recàt&. 
arrecaa.a-da. T.rata. isto sim, de dis .. 
triJ?~ as espécies tributá;rias, con-. 
!ermao a. cada govêrno determina
dos impostos, · lndependente das ba
s~ econônucns- de cad3. espécie. Se 
na. conf~rme a êste ;processo, a. ãi.:)
~açao de rendas, que atrl· 
b~se, por. ex~mplo, ao govê.rno ü.a.
~lon~, o .unpó:>to de importação. c 
nnposto de consumo e o impOSto 
de ren~; e aos governos regio
nais, o unpôsro de vendas e ~on
si~~ções~ e o im.:pôsto de tra.ns
llllSSao de rrcprieda.de imobilia.rta. 
(~ora. ês~es dois Últimos impv;:.tos 
reg1anais te~ha.lu por base econ.ômic2. 
a. ctx~~-çã.o, ._que é, exatamente a. !:luse 
econo!ll.lc~ dos 1mpostos n~ion.ais de 
importaça.o e de consumo) . 

A divisão das espécies tributárias 
pode ser ef~tua.da. nos cinco regimes 
seguintes: 

1. Re~e de rEStrições. 
2. Regune cios tributos privativos. 
3. Regime de concorrência. 
4. Regime de ~tdicionai.s · 
5. Reóiine de remanescentes. 
CUmpre analisar cada. um dê.ites 

regimes. 
9. O regime c!e rest:-içóes é .aquele 
~ que cada um dos governos, exis
tentes concomitantemente num país 
tem ~ompetência. para cobrs.r quais.: 
QUer :npvstoS, qUe ná() 1ho OCjAXU ~X-
pressamcnt'ie veaados. · · 

Empr~o 1so]fJ,da.mente. o sb""te
ma de estabe~ee:>.r competências trl
butá:das pelo método negativo da. ex
clusão, 56 pode, <:amo é evidente, au-
mentar~ na. prá;tica, ~ d.Uiculda.de3 
e as confusões reinantes em . matéria. 
de dlscrimin~-ão de rendas. . 

As l"estriçôes de competência. na.r., '· 
cobrança. cie impostos não con~'ti
tu~~· · ge_;-alm-ente.! um regime de dls
~çao, e, nao têm outros obje
tivos se:lão os <:ie ga.rn:ntir o recipro .. 
co ajustamento dos poder~s :fiscc:Us 
a. combinação ... 1armônica dos diver.: 
sos sistemas de diserimJiração,- e a 
adaptação dos pt'!ncipios !ina.neeiros 
às condlçóes ela. realidade social. 
10. O regime elos tribtao$ Prlf7a-

tivos é a'Cfll:ele · em que cs tributes 
são ~riva.tiva., especlficada. e nomiil.a1· 
mente s.tribuieos a. cada um dos go
vernos existen~es · concomitantemente 
num país. Ne:ste regime; o govêr110 
na.cionã1-tem._direito de cobrar certos 
e deteminad0$ --1mpostos • . _e:r:pres.sa.
~nte nomeadas em lei, e ·que - · 11·~- --. 
pertencem privt:+r.ivamente, o mesm? 
acontecendo em relaão · aos gover
noo regionais e aos governos local'>. 
Isto é: a lei estabelece, · taxativa
mente, a lista. dos impostos que ~cr
tencem, com· exclusividade, ao· gov~
no nacional; dos que pertencem, '!.jm 
ex:clu.slvida.de, aos governos regionais; 
e dos -que pertencem. com exclusivi
dade, aos gove."rlOS locais. 

&te regime ~m dois inconve.oi'!~
tes flagra.nt~s. O primeiro é a. di
ficuldade de se · estabelecer. em. lei. 
ilstas completas e 1lxas de impos~ 
tos. que sejam adequadas às va.r~
veis circunstâncias de tempo e de lu
gar. As necesslàndes da. receita se 
s1.tcram; alteram-se as possibilith:l.des 
dos campos de ineidênci.s.. Com o 
desenrolar da vida. ~tonal, ce.:ta! 
fontes fiscais, jâ exploradas, vão se 
tornando inconvenientes ·e lln.prcdu
tiva.s; outras. :linda virge':l.S, surgem 
para s.s ~1.anças . públicas. em plana 
:fecundi-ãade. ColT.o se bá.-de. pois. · 
~har a fórmula., estática. e para.Ii
za.da, que distribua, Domtoa.lmente,: 
de modo co!r..p~eto, útil e sec.pr~ 
~tual. entre os governos exisk.utes 
Dum pafs. todos os trtbuto.i jé. criadOS 
.ou que possam vir a ser criados? 

O segt..mdo inconveni~nt.e dêste re
gime é o obst.ã.culo. que êle repr.e
senta., a Justas a1teru.ções na re~ei
ta flsclll n~ '-\Dl- f!'OVÔr%}.Q. Pod.c.t.n, ):11-'J.

exemplo: os governos lor-..ais sentir 
que s\12. recelta é insufi::!ente, ~d.t'1L 
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atender a enca.rg<lc crescentes: e, em
bora. haja ea:mpos de 1ncidêncta. tti
butá.'""ia, ainda !nexplorados, acba.m· 
se impedidos de aumentar sua ren
da fiscal, porque a 1e1 só lhes atri
bui. aqueles determinados impostos, 
que eh 't&X:l.·~vamente enumera e 
menciona. 

11. o regime de concorrhz.cía é 
aquele em que govemos ex1stentes 
~oncomitantem~nte num pais, e l11e· 
2'à.Tquica.m.eute ·- !:llferentes, tenr.am 
. competência. p-ara cobrança de mes .. 
mos impcstos. . 

&! a concorrênCia, entre os diversos 
governos de uln pais~ se Teferisse ~ 
totalidade dos impostos, não exist.i!1a, 
nesse caGO, nenhuma diseriminat;ão 
de rendas tributá.ria.s, e, em conse-
qüénc~ as fina.uçe.s -p'IS.blicas s.a ca
racterizaria.l'll pela mais completa bal
b11rdia. 

O verdadeiro regime de concorrt:n
cia é aquele, eVidentemente, em que 
a concon-êncfa.r se refere, somente, ~ 

· det,ermin.a.d~ impostt>s. . 
Funda~se êste regime, como bem 

a.ssinala. Carvalho Pinto, "no pressu
posto de uma perfeita. ha:monia das 
unida-des int~essa.Cas". Embora c~n:. 
competências concorrentes, em r~la
ção · a. oertos tributos, os gove."'D.os, 
perfeitamente Rrticuls.dos uns co.;n cs 
outros, se g,bsteria.m da. bi-ttibutação, 
repartindo entre si tais tributos, de 
sd.rdo com as conveniências de cada. 
exercicio financeiro. 

A prâ.tica. tem demonstrado, entre
tanto, que o referido presstiposto é 
uma qUimera. A eorrida. à busca. de . 
l'~e!tas maiores, a .ancia por melh >-

' res. ren~ a.carr(.;tam sempre. ·ou qua
se sempre, o r~<iuecimento da. nol"ll:B. 
de · hatmonia. !!nanceirn., que dever! a. 
e~ entre os governos de um mes
mo pafs. Em conseqüêncla, no men
cionado regime, a bi-tributação, e 
mesmo a multi-tributação, !requt:n
temente ca1n1Jf...cuia, mas real, é ine
vitável, t!azendo consigo todos os ma_ 
les que lhe são inel'entes. 
12. o regime de adicicm4fs é aquele 
em que a receita _ tributária de 
eertos governos, existentes concomi
tantemente num país, ·se constitua. <!e 
parcelas acresc~da.s a impostos atri
buidos a ou:ros governos existentes 
no mesmo pais. Isto é: tal-receita é 
firmada i)O!' ac:téscimos !eitos em t.Ii
butos, que não pertencem às eni:lda.
des bene!ici~ pelos re!erldcs ~rés
cimos. ~ pox exemplo, o caso da 

receita -dos govern~ locais ser. · cons
tituida. por uma contribuição adlcio
nada a um ImpOsto pertencente aos 
gove..""llos regionai.c;. 

O regime d.e · adicionais pode se 
e.l)resenta.r em duas modslidade3. A 
primeira. é aquela em que a parte 
básica. dos i.m~QStos pertence aos go
vernos blerarquicamente superiores, e 
a. ;pa~~ adicion &l, oos hierà.rquica.
mente inferiores: a segunda, aquela 
em que a !)arte básica. do 1m.i)6sto 
pertence aos governos hierãrqc:ica
mente in!erlot'es. e a adicional, avs 
hierà.rquicsmente superiores. 

Este ·regime. un. suas duas modali
dades, _apresenta, aprox:tmada.mente, 
os .lllérltos e os inconvenientes já. apon
tados em relaçfi.o ao sistema de "dlv1- · 
são da receita. tributária,. (vide, nesta. 
trabalho, o n.0 

';) • 

13. o regime de remanescente e 
aquêle em que certos impostos são 

atrtbuidos a deternrtna:dos gov~rnos, 
existentes concomitantemente num 
pais, e · os im1-ostos reman~scentes, 
sem especificaçíio, acs demais gover
nos. Seria, por exe~lo,. o caso em 
que f&se atribuído ao governo na
cional, o im'!)ôsto de importação, o 
impôsto de consumo e o impOsto 
de ren<ia.; aos governos ~giona.is. o 
:!mpôsto de vandas e -consignações . 
e o impOsto de transmissões da. pro
prted&de imobi.lilá.t'ia, e, finalmente~ 
aos governos locais. .os impostos re-· 
manescentes. . · ; . t 

o regime de 1·emanescentes .;c apre
senta. em duas modalldades. A pri
meira é aquels.. em que · os impostes 
remanescentes pertencem a<>s gover
nos hier&rquicamente in!erlore3; a 
segunda, aquela em. que os mesmas 
pertencem ~s hieràrquica.men•.e ~-u
periores. 

Neste ~egime, 'êm suas duas moda
lidades, embora nenhum.a destas ad .. 
IQ!ta. comll)etên.cia. fiscais coi!ldiden"'!' 
tes. não se estabelece uma lista :a.xa 
de todos os tributos, n.OO se impõ~ u:na 
fórmula inflexi·;el de dlstribulçia.o de 
impostos, não ~'! cria: obstã.c:.to à ex
ploração de novos campos de incl
dêneia t.Tibut.Sr&à. . . 

Em conseqüência, o regime de re
.ma.nescantes atenua, consideràvelmen
te, os defeitos decorrentes da. rigidez 
do "regime cos tributos p1'iTativos" 
(vide, neste trabalho, o n.0 9), e e"'ita. 
os deconentes da. ·bi-tri':lutnção, no 
"regime de conco~c1a. (vide, nes
te . trabalho, o n. o 10) . 
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SUBOR.DINAÇ~.O DO- SISTEM.~ . 
DE DIVISÃO DAS .RENDAS _TRI--: 
BOTARIAs A FORMA POL!T!OA 

DO ESTADO 

14. Qual é~ · em cWa. pais, o melhor 
sistema de divisão <ias renàaõ 
tributária.s? A t"esposta gecérica é 
sii:nples. Eri:i cada. pa.fS, o melhor s!s-· 
terilâ de diVisão das rendas tributá
rias é aquele que realize o pnnc1p1o 
:!un<ia.mental da proporciona-lidade 
entre relidas e ene&:rgos. 

!Inportantfssimo, pois, ao se esta
belecer o sistema· de ctiscrl.IninaçãQ de 
rendas de wn pafs, é conhecer os -en
cargos, as !unções, o papel das eDti:
dâ.des, entre as quaiS i reéeita tribu
tá.ri& vai ser d.i.Strtbuida. De maiS. 
rendas precisa.rão i)S govêrnos, que 
tenham mais enca.rgos e, portanto, 
núús despesas; de menos, os outros. 
De mais rendas· -precisarão· os go-:-· 
vemos a.utôncmo.s, <iev-eri.do prev& 
ao que- seja de seu · peculhr interésse; 
~ menos· os subordinados e depen
dentes . 

A d~esa. ire um govêrno v.a.rla. 
conforme a extensão e natureza. da.S 
!unções, que lhe !Qrem s.trlbufda.s. 
Ora, elXl !i.na.ri.ça. públ.iea., como já foi 
expllca4o, a:i exigências da despesa 
determ!na.m os- Iíl:n1tes que cumpre 
sejam atingidos pela receita.. Logo,
a. receita., em geral, e a. receltt& tri-
bútá.tja, em pa.rtlcula.r, deveDl ser 
fixadas em c<n"reSpOndêncla. com os 

. encargos de c.aóa govêrno. 
Os encarg~ de cada govêrno, lSto 

é, suás !unçOOs. se.~· pàpel dependem. 
eVidect'em~nte, da toima. pol!t1ca. d~ 
cs.da. .. Estado. NUlli Estado unltá.rfó e 
centratzadot o govêrno nadonal. _t<!Dl. 
& maioria aos encargos, enquanto· vs
govemos regionais e lcc.ais exerece!l1 
poucas funções. Num ~o Dão 
unitário· e descentraliiado, sucede o 
eoi!trá.rio·. Em· conseqilêllcia., nc; prt .. 
me.tl"o caso, os governos regionaiS e 
loea.is necessitam d~ rendas menore.s 
do que no segundo. 

O sistema. de d.1Scri:..:..:naçã.o de 
rendas deve, pOis, em cad& caso, 'SU
bordinar-se a. Z1>rttla. poUtica do Es~ 
do. 

Carvalho Pinto· esel~: "Están
do o. !txaçá.o da receita. pública: .in
boroin~ àS eXfg~ncia.s da d~~ 
e depecdendo · est:a. da. extensão e na.~ 
turez.s. daS !unÇões do Es~o •. . é evl:. 
deDte a dependência: · dá: ttns.:nçá- eDl· 

relação a. política. SüPei'Põe-&e, nes
t~· con.diÇões, . ?-? .~eeta: p~nte 
!inancell'o o éãiá.te.r polftiéó do- p.roo
biéma, cÔmo· córi..~üêhcia. imediata
& sup±'eriiacia. elo fim ~ôbre o mel.a. ( 
isto é, da pró~ tm~dade politica 
do Estado sôbre o mero recurso eco· 
nômico necessário à. sua. cocsecu<;ão" 

o mesmo· autor c1t:& a.S setwntes 
pi:ila.yrãs- de -~~~~: .r~~:=.. . .. . . . 

ul:!sses . problemas devem resolv~-
Se etU ftUlc;ãO de- con.sidera.çõe~r de 

. ordeni política; ou sociàl.· Num Esta.·. 
do democrático não se:rãtr--resolvldos . 

. como· num .Estado~ autocrático ~u 
UistOerá.ttco"... "Isso· é tão va-
d.a.deiro que é possível reconhecer & 
forma pol!tica. de um ~o. a !Or~a. · 
respectiva · das classes socla.ls, pelo 
exame de seu sistema. de iznpostos''. 

o sistema. brasileiro ...........___ __ _ 
15. o Brasn-·é-mna. !~d,erac;ão.- . 

Um dos caractensticos· daS te
derações é a. aut!>nomia.· de cada Es
tado federad~ . Esta a.utonomia. con
si$te- no· pode= de ter e· organizs;: 
vidsi própria:, pó!ities. e admhl1str~t1.va.. 
dentro <ios ptlndp1os constituCionais· 
da União. . 

Ora:, tal regim~ de a.utono~ egtge, 
como é ób'Vl.o; regiri:le paralelo e 
co.riespondente de ~ de· 
rendas. ' Não há a~vanomta; P.uU.
tic& · sem autonomia tinan~ll"A ~ 
"Constituindo a receitá o t'e\.u:rso· 
indispensável. e exclusivo pa:ra· .. 'l~e 
o Estado moderno ~ atL~ 
StlS' plena-- fliuilidade, importaria, efe
tivamente.- em designação tnócua e 
sem sentido, a.tribuir-se autonomia & 
uma unidade politiea.· que não cllspu
.sesse de independência. e recursos pró
prios no setor 1•na11ceiro. 

"Subtra.1r. portanto;· & iru:l.~ên
cia.· fi.na.neeira a t.I.Wa un!.da.de a rl?-e
se queira· atribuir e!etlva. .av:.onom1a 
politíco-a<:lmiuist;rativa, seria neg~
llle- o· e!emento subst;a.ncjaJ des56 ;.-ró
pria. auwnomi.a". (CtU'Valho ?mto -
.. D~~o. d~ .. r~~as".) _ . 

Tãl é a. raza.o ·por que· o sistema b:a
sUeit'o de d!S~ÇãO a.trlbt:i nn-' 
eis.~- tributárias ao govêrno da Un~o 
e a · cada.· um dos governos est.a.dl!a.lS. 

Os EstadCJ.S eo .Brasil ach.az:l-~ ~
v1dtdós em MunJcipjos, · que, scg-o.mdo 
a trad!ção cón.Stitucional, gosam, por 
sua vez, de •• aut.c-nonlia. em tud.o 
quanto r~c:tf' rs. sen:. })eculbr inte
resse". Em c~1s.. o slstezn..-,; 
br8.sil.ettê>· de ~ àtnbul;· 
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tainbétn. ren.d4.S trlbutárla.s ao.; go-
vernos· muni<:i))a.is·._ . 
16r Os tnbutos privativos da UniAo 
seguiJ:dó o· . regime· constitucional 
afndS. em vigor na data; cn>. ~v.e é com
posto· o presen~e trab1.lh.~~ são cs se..; 
gt:-~ntes: 

. . 1. ImpOsto de importação <te 
merca.dori..:~.s de procedênei:.ll es
trangeira. 
· 2. Im:pô:ito de con.:.utno de 
q~uer mercadorias, ex-t'eto 
combutíveis e 1ubriilc::.nt:P..S li
quides. 

3-, Impôsto. de renda. e proven
tos. de q~s.·quer n::.t.urcza 

4. Ilhpõ~"!-o ele tia..ns!<.:-ência de 
fúndos parn o exL~ior. 

5. Imp~;to s~bre atos eiJ'lana
dos de se11 gove::1o, negócio d~ sua 
economia: e. ins~nuentos ou ::on
tratos regu~2.d~s po.r le!. federal. 

6. Nos ·.rerrltó:~:>s, os inlpcstvs 
~ue a Con.stitu1çâ:> atribui· aos ~ 
ta.dos. 

7. Ta"a.; . pC\r serviços f\} dera is. 
Os tributos p:lv'lt.ivos dos Esta.dcs 

são- os· seg-lili112s: 
1. -Impôs~ terr1t6rlal, exceto 

o urbano. 
2. Impôs(;·) d~· transm!Esão o~ 

propriedade . cau.sa.~mortlS'. 
3. Imp~:.to dEi ~-r a. •sntissá~ da · 

j)ropriedade L'tlóv~l i?tter-1ii1:0S 
inclusive :;ua. inco:pataç5.o a.c cs..: 
pital de· socleda'd·:f. 

. 4. Impôõto de vendas e <::Jn
signa.çóes ef~tuadas p~r comerci
antes e ~rod\•t:,:-!S, isenta. a pri
meira op'~a.Ção üo peque:lo pro
dutor, como tal definido elll l~l 
estadual. · . . 

5. ImpOüto de exportação de 
mereadori:lS de su~-t. p!"odução, 
até o mãx·.mo de 10o-:o ad· valc.-rem

1 

Vedados ·'}Uaisqu.~ adicionai~, 
6 . Ini~ist-o sôbre atos em.-m~

áos de seu gc;vêrn;) em negócio de 
sua. econo~D-ta. ou regulados pol' lei 
estadual.- · 

7. ImDOstos remanesccntfs. 
s·. Ta....-as per serviços ~sta

dua.is. 
Os 1mo~to:; criat.ios pelos Estadcs, a 

título de im~:>s~o:-; remanescente-s, são 
::.: c:eguintes: im'PÕ';~~ de transação 
-e mvcrs~o de ca.:->ltais, impôsto Õt' !'l~
aju.s1;amentõ e~onOm1co, 1mpôsto de 
hlpt}teca.s, llilpÔ6(.() de taba<::v5 e d':-11-. 
vat!os; impOsto de bebidas aleóvll::.:l.S, 
JnipOsto de ~loraçft.o a.grico!~ c in
dustria:l, impõsoo de turismo e bospe-

dá:gem, impO.sto <ie jogcs e diversões. 
impostos s.dlcionais. 

os tributo:; p:'lVativos dos M:ilmcípio~ 
são· os· seguinte.>· 

1 . ImPós7o de licença. 
2. Imp~to predial e ~::nitcrial 

urbano. 
3 . I:npv.stos sôbre diversões pu

blicas. 
4. Impc.;stos que lhes sejam 

trans!eri.:3os pelos Estados. 
5. Ta.xss por serviços m·u.t.i

cipa.is. 
Além· dos il~•.postt~ privativos; ex!.s

~o€:m os de perce!ryW comum, cujo v::o
duto é divirli<ÃO ~tre entidades d.i!e
rentes. Os impostos de perce~ção co-
mum são os ~eguintes: . 

1-. :r:mpwto· àe. indústrias e 1>~•-
fissões, qu-:. ··~ :a.nçado pelo Est:~-1o 
e ar:recaeado por êste e pelo Mu
niciplo em pai tes Iguais. 

2. _Impôsto sôbre .} ~onsum'J d~ 
combu.stfvçlS e lubrificantes liqu1-
dos, lançado e arrecadado prla. 
União, c:a.ber!do acs Estados e aos 
Municípios cotas-partes prop.llt;\o
náis ao consumo dos re!~r1dos pro
dutos; nos respecLivcs· territóú::-s, 
as quais· 1evem ser a:plicada.s· na 
conservação e no desenvolv:mento 
daS rêdes rodovi.á.rlas dos Estado.: 
e dos Murucípios. 

As restrições l.l1but..;.rtas (vide, neste 
trabálho, ·n."' J) são as seguinte.;. 

1. E' vedada. a bi-tributaçã.n·. 
2 . E' v~c!ado à Un.iã.o decre~ 

hnpo5tos que nã.G sejam uni:formes 
em· todo o território nacional, cu 
que im?crtem d1Serimina.çáo em 
favor dos portos de uns contra os 
de outros Estados. · 

3. E' vc.lado à Uriião, a.os E.s- · 
t.GdV3 e aos Municípios ttibu tê.!' 
bens, rendas · e s~iços .llllS dos 
óutros. 

4. São vedadas quaisquer bar
reiras alfa.ndegúrias ou outra.:; li
mitaçõe~ R:'l tráfego, entr.: os Es
tados, não podendo os Estado·; e 
o5 Mum-cf!Jios cobrar, ~ob aua.1qu~.,. 
dc~<:>mina.ção. impostos interests.- · 
dua.ts, inter-muni~ipa.is. de via
ção ou doe transporte, oue gravem 
ou perturbem a livre cti-culaç5.o de 
bens ou dE. J)essoos e dos ve1c".llos 
que os tr&:lSPortarem. 

5 . E' vedado aos Estados, ão Dls
trtto Fêd~al .. e aos :Municfpi~ es
tabelecer d:~rimin.ação tnbutã.":'ia;" 
ou de quaiquer óutro trata.me:l~O 
entte bens ou mercadol'ia.s por 
motivo de &ua procedêncli:.. 
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6. E~ vt:da.do aos Ests:dos decre
tar impOSto de venda., que, den
tro de seus respectivos território.;. 
não seja uni!cnoo, sem dist.:.nçã.o 
de procedência., destino ou e::.;pêde . 
do produto. 

7. E' veda<io aos Estados cobrr.r 
o impOsto de vendas e consigna
ções sôbre a. primeira. operação do 
pequeno proclutor, como ta.l defJ .. 
nido em lei estadual. 

8. E" vedado ao Esta:do coorsr 
o impôst<> ~õbre a. tra.ru>missão dos 
bens corpó:-eos, que nã.o se achem 
situados em seu tp..rrltórlo. 

9. E' vedaclo ao Estado cobrar o 
impôsto de tra.nsmis.'5ão · cc.usa
. mortis dos bens incorpóreos, lll· 
clusive dos títulos e Cl'éditos, nos 
casos ein que a. suoessão não t-e
Ilha sido aberta. em seu terrltório, 
ou em que os valores da. herança 
não tenhru.n sido liquidados ou 
transferido-s em seu territõrlo. 

10. E' vedado o aumento elo nn
pôsto de e'Xlportaçã.o, a. não ser 
temporària.mente, em casos exce
donais ·e com o consentimen.ta do 
Senado F~deral. ' 

11. E' vedado aos Estados e Iüu
nicípios tributar, direta. ou indi
retamente, a produção e o com'!r
clo, inclus1ve a <iistri.buiçà~ e e. 
exportaçã-o de carvão mineral na... 
donal e ~e combustíveis e l~btiti
cántes llQ.uidos de qualquef ori
gem. 

12. E' \"edada 'l isanção tribu
tária par-a os serviç:ls públicos 
concedidos, salvo a. onto:gada no 
mtel'êsse comuzr, por le1 especia~. 

17. Verüics.-se, pois, que o siStema~ 
ill'a.sileiro 1e di.sc.."inúnaçã.') de ren~ 

das confere tribut.~s privativos ã. U::J1áo 
r.os Estados e a:>s !)irunicfpios; confer~ 
aos Estados ~~ impo$toS remane<:cen
tes; confere a.os Municípios os imptls~ 
tos estadu~!S. que o Estado o.wser lhe~ 
·transferir, d1Yidc, entre os Estad~s e 
- os Municípios, o produto do impOsto 
de indústri.s.s e profiss::-es: divi~e P ~
tl'e a União, · o~ Estados e os 1\!unici

. ~tos, o produ~o do im~~to sôbre o 
coDSUmo de cc..mbm;th eis e lubrükan

. tes liquidos; e es";a.belece certas nor
·. mas rcstrltivs.z pa:-a. a atividade tri

butá.ria da. União; dos Estadf)3 e dos 
Municípios. 

o .sistema brru:llei.!.'o. é. "pois, um nüs-' 
to do "sistema de divisão d~ espé(.a~s 
tribu.tá.rtas • (vide, ne-,t~ :ra.baJbo, os 
ns. 5 e ô) ~ d~ "Sistema. de di~io da 
receita trtbuté.:ll\ •, <vide, neste v~'Da
lho os ns. 5 e 7) como predominA:nda 
do l)rim.etro, e "omplelaodo cron :u. ... r
xn.a.s r~trit.iva~. O "sistema de dh'l!;áo . 
daS espécies tributá.rtas.. é e!et-&Jodo 
no "reg'.unf: de rerria:ne:-.ccntc.s~.~ _ <viC:e, 
neste t.rc1.~1.- ')~ c~r~ :ls . a e 13•. . • . 

CríticG do siste7na brasileiro 

18. Em tese, o sistema. bras11elro de · 
discrim1na.ç~o de rendas é extra.or_ 
dinàrla.mente racional e .claro. SUbor
àinando-se à. !ol'II'a politlcà. do pais, 
maill!'estando de .Ãllodo flagrante.· a 1n
tenç!o de lntl.tltE'.r proporelonalldade ·-. 

• entre enca.Tgos ~ rendas, ta.1 sio;tema. 
procura. confe.t"~r. a cada. uma. das três 
esferas do pod~ ~bllco - à nacio
nal, à estadual e C. municipal - uma 
competência. tributá:! a (.;úrres!) >:cc!~nte 

· às necesstdadcs da. manut. 1'!çãO de 
suas respeccJvas auto'1lll!i~s. 

. Realment.e, à t.irilã. ?, cuj::~s encM"gos 
são pesado~. mas constit'.lr.i:,nalmc.nte 
.fixos. e ~ta!C.;. atribuiu 1mpost~s _ 
privativos, J.d. matcr pr~dutivida-:~. 
mas espeullc"\c!•t.men+.e enumerad .... s. 
Aos Estado,:;~ cujos encargo~. por d!:
posição con.s~t·1 :·.·> hl, são em ~\lmt
ro por ~ dize:- 511Irua.do, atr!buiu 
certos li!J.po~:;os privs.tiv.).; e todos c5 
impostos retru.n!":,.:.~.ltt s. Acs Mur.i
cipios. cujos eneargos sãú. c~·mo. · t~s 
dos Estado~. em num~ro também W.
mitado, a.l;ri;) li.U. certos imp~st~'s pji
vativos e os 1mpos:\ls estaduais, q~~ .o 
Estado qu.l.:i·!l" lhes con!t"rlr. · 

E' evidente, p:Jifl, que v ~iste:na. ou 
teoria de d1scrim1na.çAo de rendas, 
adotado pelo Brasil, obedece a nor
mas de boa. doutr1na.. 

Descendo, cnt:·~tn:lt.<). !S:> campo dos 
1=!rinc!pios gerais para. .:> da prãtica e 
da. ~--cperi~nda, cump~e analisar, sem 
mais demora. ns falhas ve:-ifiCP.'!as 
:na. aplic~ão do re!f:ri::lo süt~ma ou 
teoria. à reali.~~~ do Brasil. 

1~. A aplicação do sistema bra.sUelrO 
de discrlrnin ação de rendas produziu 
os resUltados constantes do ;eguinte 
qwa.dro: . ~- .) 
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so 
3l 
~:! 
;):3 
BIJ 
2!1 
3~ 
~1 
~3 
~'i' 
so 
3(} 
33 
33 
3B. 
t'l 

-
3115 

~ 

341 
386 
4.1& 
396 
419 
437 
4-20 
607 
613 
702 
940 
931 

1.0{)2 
1.063 
1.098 
1.261 

10 
12 
t2 
11 
11 
10 
8 

10 
l1 
10 
13 
12 
12 
-12 
9 
6 

IO,J 
f 

lóO 
196 
183 
183 
209 
247 
287 
287 
316 
428 
404 
423 
505 
655 
885 

1.016 

4 
G 
~ 
G 
5 
ô 
6 
5 
5 
6 
ú 
u 
6 
7 
~ 

f 

'I 

I 
I 5.7 

f 

~ ... 
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Neste qua.dro~' verifica-se· que os in· 
dices percentu:;.is da U.niáp e dos .:Mll
nicipios, relativos a suas respectivas 
receitas tribu~átis.s, têJI?. demonstl a do 
UJil3. tendên<:ia de queda., enquanto os 
das Est.Jfdôs deDtlonstram uma {en-
ciêiÍcia. de· ·elevação. ··. · · · 

Veri.fica. .. se, tam~. que, no. Período 
que vai de 1925 a. 1944~ a. receita. trl

. butária da União representa. 52% da. 

· receita. trlbut~;rla total; a dos Estados. 
31,5%; e a. dos· :Municípios 10,7%. 

E' de intel'P..sse confront~ êstes n~-
meros com o...o:; cnrrespondentes ~ :li· 
vers<>s . pa.ises civilizados. O qua.dro 
seguinte foro~cc os ind;ces percentua-1.3 
das receitas tributárias locais, regio- . 
nais e nacionais, nos paises nele rela
cionados. 

-.- ·-

.. 
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Rri'~lo~ .131,5 / () 18,8 lll 14,2 o I 2,1 j ~.i) 19,1 30,4 • . 12,2 o I o 113,3 I 10,3 1 31,8 

N~io- J ' · i } J . . 
nal • • lil!,O I ~2.7 86,9 M.s {5.1 60,5 j 6~.4 \ fi9,5 . 49ta . 42,0 61.S 76,0 '('o !!67.4 1!71,1 ltts 
---~----~--------_.--------~--~--~~------~--~~----~--~--~---• • • 

1
• • o t • • , ~ o ' / , .. . . " · • L• , ~. . •' '- ~ .... " ' • ·• • • ,. • • , • 

0 



•' 

-384-

Vertfica~. n-este quadro. que, em 
regra, a. receita ·tributária. local é 
mUito Sl.."perior ~ regional. Na. No
ruega, a. recéta. ~anal não passa. de 
de 1% da receita. total, e a local se 
~evar a. 44,2%. Na. ::aola.nõ.a.~ a regiOnal 
é de 2,1 %, e a locail. de 34,5% . N& 
Suécia, a. regional é de 8%, e a. local 

,' de 32,5%. 
A tendência. mundial, é favorecer, 

com altas rendas tributâ.tias, o go
- vêrno :nacional e os governos das là

calidald~. em detrimento dos -govêr
noo :regionais. 

Esta. tendência. deriva. de razões na
:turais. A nação e e loca.li.dsde 
(no Bl"8Sil, a. lJn.iã.o e o :Municipio) são 
QS dois polos em tômo dos qu-ais gira 
a <i'Ua.Se totalid.ade dos interêsses vi
ta.!s dos cida.Qãos e d8l pátria.. Forta
leeê-los .fina.D.ce:iramen.te é· promover 
o progresso do o:rgsnismo nacional. 
Detxá.-los à. mingua. de recursos, de-· 
pau-perá.-los ou sangrã-los, é fazer o . 
contrário, ou seja., é -preparar a. !a.
lêncla. dêsse orga:oismo. . 

Pode-se d.lzer que as médias per
centuais das rtceitas tributiria.s do 
mundtl ciVilizado são aproximada.-

. mente as segW.ntes:· 
Receita tribut.á:ria. nacional - ss% . 
Receita tributálria. :regional - 11 o/o • 
Receita. tTibu!iá.rla local --: 31% . 
~ nW:neros . significam que, em 

média.~ s r-eceita tribu.târia.r · locail é, 
s.proxi.msdamente, três vezes m.aiot
do que a regions.l. 

Ora., :no Brasil, CO!Iforme ficou de
monstTsdo. a. receita. mtmicipaJ. (ou 
local) , é, &J>roximadamente, três :vze
zes menor do que -a esta.rdual (ou re:. 
g1o.na.l). Vivem, pois, os mu:nlclpioo 
bra.s!leiros. em estado de· miséria .fi
~- · 

Basta. esta. observação para. delx:a.T 
);la,tentea.do que o Sistel:na. constitucio
nal de discrimlna.ção das reOO.a:s tti
butâri-as bra.sUeira.s, ~vel em. tese, 
não tem, contudo. sido. ~licado com 
e. necessária. · judíciosidade: · -Realmente. 
.não é cabível que só os Estados apre
sentem elevados fudices percentuais 
de a:rrecada.ção tnibutá.ria.. sendo as 
únicas entidades cujoo :índices percen~ 
tuais estejam em franca. a.scençio, en_· 
quanto os Munlcil)los, em que se ãiV1-
dem os Estados, e que são os propulso
res da. economia. nacional, vivam na 
miséria., -..s.presen.tMldo índices ea.da 
vez mais ba.ixõs:·~- ...... .... . 

Nã.o entenderam os Estâdos;--ou -não 
quiseram entend-er, ~a fa.culde.de que· .. 
lhes foi conferida., de atribuir aos 
!l.iunicipios as rendas C{l.re -a êstes .f ás
sem nece.ssá.ria.s. Algumas tfmidas 
iniciativas foram tomadas, por parte de 
alguns .F...sta.dos, para minorar a e..n
gústiar .filla.nceita. dos . municipics 
<como, por exemplo, por pa:te dos 
Estados do Pará-, e Espirito Santo, 
que transferiram, para os Munlcipios, 
o l>rizneiro :pa:rcial e o segundo to-. 
tall:lente, a par~. que lhes cabia., do 
impôsto de indústrias -e profissões) . 
llOJ:ll'a lhes seja feita. De eficiente, 
~ém, D.a(1a; se realizou nesse sentido. 
com<> tica.:rá. provadQ no presente tra
·balho. 

20. No l3rasil. os b:npostos mais pro
dutivos são, em ordem decrescente, 

· o lmpôsto de renda, o impôsto de 
consumo, o impôsto <!e vendas e con
signações, o impõsto de importação 
e os impostos de transmissão de pro-
priedade. ç 

o segujn.te quadro revela o que 
tais tributos representia.l:n, dentro da 
:receita. tributária. totau. da u .n100, dos 
EstSIOOs e dos Mun1cip1o:s: 



<Em mtllli~~s de cruzeiros) 

i I Q) 

~ 'I :S ~~~ . 
~ .S. o 

~~ Det'Cfclo jg ~ ~- Cll · ~ ~ 'Q 
Cl 

i .§ i ' ~ 1 t 
1 943 ••••••••••••••••• •• ••••• 12.071 1.498 .ll.!,411.564 12,811. 278 lO.S 

1 ~44 •• ' ••• ~ •• ' • ' • ' • ' • ' ' ' ' ••• ' lõ.410 

t 
2.038 13~ 1.947!12,6 1.685 10,9 
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I~ 

i 
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~ Q) 8' 
'Q ~,t 

1 ,cn 
p.'tf 

~ . 
H 

0.596 4,9 0.470 

O·,Q02 5,8 0.643 

rf. 

3,8 

-1,2 

i d ~ 

~!l 
Ft 

-
5.396 «,'l 

'1.216 46,8 

I 
m 
t 



o 1mp&to de renda, o impôsto de 
consumo e o i:npôsto de importação 
foram a.tribuidc.s à União; o impôsto 
de vendas e consignações e os im
postos de transmissão de proprieda
de, aos Estados. Quanto aos. Municí-. 
pies, o regime constitucional brasi
leiro não lhes conferiu, expressamen-

.. · te nenhum tributo fundamenta-l. O 
nnpõsto mais produtivo, que :!oi atri~ 
buido aos Muriicipios, por d.is:posição 
constituci.<:mal, consiste na. metade . do 
1m1lÕsto ·de ·indústria e profissões (a 

.. - . outra metade pertence ao Es~o) . 
-Essa. metade não reoresenta. malS d-o 
que 1,6% da. receita· total dal União, 
dos Estados e c os Municípios. 

· · 21. Dentre os impostos da. União, · 
-·_: . destacam-se, portanto, pela sua 

importância, o impôsto de reooa, .o 
.imp9sto de COl).l)\lmO e O impõsto de 
. importação. ' . 

· · A primeira virtude dêstes três im-

.· 

: .. . 

.. ·.-· · . . 

postos é a de que nã;o gra·vam ton-

Exercfcio 

I . 
I e 1 .c:s 

I § 
. I c:s 
I 't:l 

}~ 
I . Q 

I~ 
I 
I 
I I 1 
I I I 
I I I . I . , I 

• • ••••••••••• f 5.443 1 1.498 :n;, 
. I I -1 

... ." ....... ..17 .36612.038 I 27~ 
I. I I 

I I 
I 1 ! 
I I I 

·· · -. · ·Nada. D::la1s é preciso acrescentar ps.
·.~--::_-:· · ra que fique de:nODStrado que· a. União 
.:·;.- conta com um assaz forte sistema. tri
: ;~ : .. butá.rio. Aquinhoado com tributos que 
,.., ·.-·-em tese-se· leg.ltimaz&l ante a Ciência. >·> .::dSB F.lnanças, aufere uma. receita que 
~~-: ~ representa, em médiA, 52% da receita 
: · -. :t:rlbutária. total do paJs - indice per
;~ r-: · ·· ce:o.tual que muito se ~ como 
~>-~- ~ 
·~ -- ~ ~ 

~-.~·- · : . : ~ · 

tes de produção (trabalho, ca.pita:l) , e 
não militam, €m conseqüência, no 
sentido de entancá-Ias. Gravam. isto 
sim, as nmdas, as riquezas, os lucros 
já produzidos. 

Note-se, porem, que o impOsto de 
ren<!a., embora doutrinà.ria.mente jus
tificável, tem apreSentado- ...g:ra.víss1~ 
mas dificu1dax:ies, em relação ·ao sis~ 
tema, ao método, à técnica de sua ar~ 
recada.ção. ·Referindo-se a. tal tri
buto, o Sr. Alde Sampaio declara: 
"A deficiênda d.o impôsto provém da 
dificuldade de cobrança, pelo seu 
aspecto prático, que Iev31 a · iniqüi
dades na aneca.dação'' (Sugestões à 
Comissão Const itucional''; Diário da 
Assembléic:; -a.no ..I. n . o 48, de 13 de 
abril de 1945, pã.g. -·L087L ·· · · - ~-

A segunda Virtude dêstes im:Pôstos 
é sua produti\'idade. O quadro abai
xo revela. o que êles representam nas 
finanças federais. · 

' · o = 3 
<O 
s:: o · o 
C> ~ 
'l:S 

;g 
<I) 

co 
P. s ...... 

1.554 28,5 

1.947126,4 

I 

I I s s 
P. -.s ~ 

o ~ ~ 4.l>a;$ .... ·a 
'l:SOO t,~ . ~ :g ~ 

,g.s 't:S p, 

<I) -a -o 

~ 
~ o 
E-i 

1- · I I 
0.596 10,9! 3.64S 16'1.0 

0.902112.71 4.887,66,3 
I j 
I I 

já se verificou, da média. estabelecida 
pela. eXiJ>erlênc1a mun.d1a.l. 

Dentre os clncos ma.lores impostos 
br-aSileiro:>, a. UD1áo dispõe de trê3. 
Não seria aconselhável passar-lhe 
qualquer outro grande tributop po!3 
tsto destalcerta. a receita. estadual, com 
grave prejuízo para a, a.utonom1a. das 
nn1dmdes f~d&aàas. 
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22. Ao se 1n1cla.r o estudo 'do sistema 
tributário <ios Estados brasilel
ros, impressiona., desde logo, a. :falta. 
de unidade na. conceituação dos tri
butos. Um lil.esmo impOsto varia.· de 
feitio, de Estado ;para Estado. l'l:, par 
exemplo. o que acon.t~ce com. o nn- · 
l)Õsto de indústrias e profissões e com 
o impôsto territorial I'Ul'a!l. A parte 
proporcional Q.o in:l.pôsto de indústrias 
~ profiSsões ora é proporcional ao 
"giro" com.erc!al e industrial do ano, 
<lo mês e até da quinzena anterior 
ao lançaanen to. ora. ao valor loca
tiv.o do prédio, onde 91 s.tividaüe 
tributada é f:Xercida., ora à. im
portância dos sêlos adqueridos para 
pagà.mento. do impOsto de vendas e 
consignações. o impôsto- terrltorta.l, 
rural ora é proporcional ao valor ve
ns:! das proprl€dades, ora é fixado por 
unidMie de superfície, . ora é estabele
cido por um processo misto dos dois 
anteriores. 

O Sr. Afonso .Almiro, do Conselho 
Técnico de . Economia e Finanças, de-

Un:ida.des Federadas 

Amazon.as • • •..•.••.•••...•..•.....• 
Par-á .............................. . 
M~a.nhão . . ......................... . 
P:la.ui . . ..... . ......................... . 
Ceuá ........................ · ... · · ·. 
ruo Gra.nde do Norte •••....•. . ....... 
Pa.ra.fba. ' • • • • • • • • .. • • • • • • • • • . • • • ••••• 
Pem.a.mbuco . . .•.................... 
Al.agoa.s . . .......................... . 
Sergipe . . .............. , ................ . 
Bah.ia .................... · .. · · · . · · · . 
Minas. Gerais ..... , .... ... ............ .. 
'Espir'f:to San.'to • • .. . . . , . • . • • • • .•••.••• 
Rio d~ Ja.n.eiro • • ••••.•••.•• • •••.••••• 
Distrito Federal • . ••............ . ...• 
Sã.o Palll.o . • ............................ . 
p~ . . .......................... . 
Sallt;a. Ca.~ • • .••••..••••.•••• ~ •• 
~ Gl'anlde do SUl . . ........•.••••• 
Mato G~ .. ~ ....................... . 

- Golés . • • .• ~ •.....••.•...•••••.••.••• 

.............. 

cla."ra. textualmente: "Uma das maJ.o
res lacunas da nossa discriminação 
constitucio~al é que ela. n.ã.o define, 
de maneira cl:u-31 e 'Precisa, os di
versas tributos, da.n<io ma...-gem a que, 
na. utilização do c.ha.mado campo. re
manescente, isto é, na crbção de no
vos impostos, sejam invadidos os :U.. 
mito..s fixados para a competênciaJ de 
cada. um dos três poderes tributantes . 
("Discriminação · àe Rendas", ver Bo
letim <lo Conselho Técnico de Econo
mia e Finanças, n.0 63, de março, de 
1946). 

Esta. disparlda<ie na conceituaç§.o 
dos tributos dükulta, sobremodo, 81 m
terpretação das estatísticas, e vicia, 
como é evidente, a. "Pl' •. -pl'ia discri
minação constitucional de rendas. 

23. A receita. tributária de cada~
tado, relativamente à. sua. re<:elta. or
çamentãria, durante os exercicíos · de 
19~0. 1941 e 1942, se ex-prime pelas se
guintes perc.entagens: · 

---------l-------------1---------1 I 
1940 

89,3 
74,5 
83,1 
76,9 
70,7 
82,9 
72,4 
71,1 
90,2 
81,0 
87,7 
69,9 
60,7 
84,4 
84,4 
66,S 
84,7 

. 89,2 
52,3 
sa.a 
89,2 

71,7 

! 1941 l 
I l 
I I 

\ 87,7 1
1 1 69,3 

l 81.9 1 
I 'i8.2 I 
I 87,7 I 
I s~~o i 
I 64,6 I 
I 67,5 l 
i 84,& I 
\ 84,4 \ ' 
i 84,5 t 
1 67,6 I 
1 '72,3 I 
I 31,7· I 
I 77,3 I 

l 61,4 l 
81,3 I 

i 86,7 · · I 
I 52.2 I 
I 75,0 · 1 
1 82,4 I 

l 6S,5 1 

I I 

1942 

89,3 
78,2 . 
83,8 
80,7 
88.,.8 
'78,0 . 
68,1 
68,6 . 
83,1 
81,6 . 
'76,8 
63,8. 
'73,1 
82:1 
67,3· 
64,3 
83$ 
86,2 
47,3 
"17,3 
60,4 

66,8 
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Dall<lo-se o valor de 100 à. receite. tributária. <le cada Estado, no exercici~ 
de 1939, tal rece!ta. se exprime pelos seguintes in'di.ces, !'eferentes ao exercício 

de 1940. 194:1 e 1942: ~ : . . ~i - -í. : ;.,:.· ~ .·•.::.- -: ~ . · ·::, ~ · . .! ~ ~l 

·- - - ·-- -

I 1 
19'39 - 100 

----1 j·----

Ama.ZOil.aS • ,. • . • • • • • • • • • • • • • • • •. • • . • •. • • 

~ A e e e • e e e e e I) e e e • f. e .• • f. e + • e e e •• • 

Ma:J:anh.ão • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 

P.ia'Ui . . . . . ... : . ' • •• •• • •• • •• • • ••• ••• • ••• 

CeaTã . . ••.••.••..•••.. . • •.•••.••.• • • 

Rio ~e do Norte ........•.... . . . . 

Paraíba • • • .••••••••• • •••••• • •• •• .. • • 

... _ Pems.tll;bueo • • ••• • •••••••••••• • ••••• 

Alagoas • 

Sergipe • 

........................... 

Bahia. • .............................. 
Mjnas Ger'ais • • •• •• • ••• • ••••. • •••. • •. 

Eii>iri.to SSJ:::lto • • • • • ••••••••••••• • •• • 

Rlo de Janeiro • • •••••••••••••• _ •••.•. 

Di.'>trito Fed~a.l • • .. .. ............... . 

soo Paulo. 

Paraná •• 

• •••••••• fll •• • •••••••••••• • 

Ssn:ta C81tu1Da • • •. • •• . .••••••. •• -. ... 

Rio Grande do Sul • • • . .•...... . ••.. 

Ma;to Gr~ .... . . . ......... . . .... ... . 

~ . . ........ ....... ......... .. -.. . 
.............. 

1 1941 l 
·I 

1940 

I 
100 l 132 ...... __ I 

9<>.- -·-·t - . . 124 
I 
I ., 

I 
I( 

- 'r . 

li 97 

11() I 
\ 

97 I 
U5 

103 t 

1: I 
t 

122 I 

11.8 l 

105 1 
E7 I 

( 
124 I 

102 I 
101 

145 

99 

115 

Ll2 

109 

105 

\ 
l 
f 

l 
I 

126 

163 

133 

1se 

\ 
I 
I 

', 
106 ', 

102 ', 
96 1· 

c 
126 I 

I 
152 - t 

I 
108 f 

98 

141 

t! 
I 
I 

112 I 
r 

116 ', 

159 ll 
113 I 

118 !: 
12() 11 

131 I 

118 l 
I 

1942 

177 . 

148 

145 

148 

. 110 

120 

103 

114 

105 

146 

164 

118 

84 

159 

126 

129 

1'71 

135 

. 129 

131 

154 

130 
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Nos mesmos ~ercfciOIS, as contribuições per capíta, relativamente aos im
postos estaduais, toram a.s seguintes: 

:DI CRl1ZEDtOS 
----1----1----

1940 1 1941 1 
Amazonas . • ..... . . ....... \ 449.077 39,66 1

1 
52,24 

1
1 

Pará • • •......••• • •.• ••. 1
1 

949. aos 24,57 1

1 

3.1,84 l 
Ma.ra.nhão • . •.• .-• .•••• ·J 1.246.813 , 14,53 r

1 
18,96 I' 

Piaui • • .-• ...•..•••.••.. ·} 832.250 21,06 1 31,10 / 

Ceará ..... . ............ 1
1 

1.994.009 16,25 1: 22,20 ~ 
Rio Grande do Norte ... 1 '174. 503 21,46 1 25,20 

1
1 

Pa.raiba • • ........... ·: f
1 

1.424.457 19,!>0 

1

1: 19,61 
1
r 

Pernambuco . .. .•..•.. ·\ 2.674.683 29,89 .
1 

29,60 
1
1 

Alagoas . .. ........... . . 1 957 .62l 17,01 J 17,42 
1

1 
, I 

1
1 

Sergipe . . ...... . ..... . .. \ 544.945 30,18 
1 

31,0ô 
1
t 

~ • .. ... . .. . .. ... .. 1
1 

a.907 .oss 23,43 1 30,10 li 

~ Gerais •• • •••••• •• i s.s64.322 33,25 ~: 34,21 I 
Esp!rito santo •••• . ••. • • r '758.425 26,79 1

1 
38,78 r 

f I' 
R.iodeJaneiro ········ · ·{1.8S1.'127 43.s~r 1

1 
49,91 / 

Distrito Federal ...... . . 
1

1 1. '181.567 200,58 1
1 

220,47 
1
1 

são Paulo . • ..•. .. ..••• ( 7. 230.168 81,11 I( 92,96 / 

Paraná . ........ . ..... . 
1 

1 .243.838 53,5() ,, ·58,84 I 
Santa. .catarinat • . ••••• 

1
r 1.182.854 30,48 1

1 
34,83 t' 

Rio Grande do Sul . .. ·{ 3.336.632 54,75 1
1 

55,89 / 

Ma.tv Gr~ . . ......... ~ 427.629 36,37 1\ 38,72 j 

70,28 

37,89 

28,86 

28,30 

18,31 

22,33 

18,97 

33,00 

19,26 

36,03 

32,44 

37,34 

33,33 

56,19 

247,63 

103,54 

63,2{) 

41,76 

61,36 

42,37 

28,29 OOiá.s • • • , ........ , . .... ! 832-865 20,01 li 24.1'1 ~ 

\---- ---1-r 2 4: \
1----s-s.-21-· 

Unidllde.s Jecle1'QdaS • • j 41.275.279 47,2 5 Jl 



Turismo 
8 JOI!OS e diversões Adicionais 

hóepcdagern 
SXer. 

r.o Unidades federadAs 
etc los ........... -. ,. ............. : 

c~ .% Cr$ % Cr$ 

- · 

AmazonM ............ { 
1940 - - - - -

1 1940 - - - - -
194a - - - - -

Par~ ............ ; .. ·~{ 
1940 - - - - 1.572.'022 

2 19U - - - - 1.90ll.647 
1942 - - - - 4.170.242 

Maranhlo ............. { 
1940 - -- - - -

3 1941 - - - - -
194a - - - - -

.............. .. { 1940 - - - - 261 . 432 

4 Pia ui 1941 - - - - 305.227 
1942 - - - - -

................. { 1040 - - - - 374 .712 

5 CearA. 1941 ·- - - - 459 .095 
11142 - ·- ....., - 841.320 

~ J Rlo Grande do Norte .f 1940 - - - - 226.417 
1941 - - - - 13.938 

l 11142 - - - - -
Paralba ..... : ........ { 

1940 - - 383.246 1,42 . -
'I 1941 - - 263.995 1,02 -

1942 - - 100.602 0,37 -
Pernambuco ......... { 

1940 - - 545.443 0,68 -
8 1941 - - 545.503 0,60 -

1942 - - - -- -
.: ..... ; ....... { 1940 - - 1.076.633 6,61 . -

g Alagoas 1941 - - 992.504 5,95 -
1942 - - 469 .567 2,55 -

.. .. .......... { \114.() - - - - ~5(;.969 

lO Sergipe 1941 - - - - 420.714 
1942 - - - - 505.158 

........... ..... { 1940 - - - - 4 .877.343 
ll Bahla 1941 - - - - 1.067.994 

1942 - - - - -

... .. .. . { 1940 816.266 0,36 218 . 185 0,09 -
2 Minas Geral& 1941 1.176.077 ~,50 1.357. 116 0,58 -

1942 1.268.291 ,50 1.070.844 0,42 -
{ 1040 - - - - -

3 Espfrlto santo .. • .. .. 1941 - - - - -
1942 - - - - -

....... il ~~!~ 330.328 0,40 2.477.650 3,03 -
4 RI<> de J&n<!lro 384. .2.82. 1),41 2.476.134 2,87 -

T 1942 409.93l 0,39 - - -

{11940 
252 .727 0,07 22.09[.935 6,18 -

" DI.!Mlto Federal .. .. • 1941 218 .505 U,07 23. 2J5 . 130 , ,92 -
........ 1942 282 .729 0.07 24 .061.967 5,45 -

· d mo - - 3 . 105.380 0,53 3.254. 783 
8 Bão Paulo .. · ........ "l 1941 ... - 3,533.020 0,52 4.510 .630 

1943 - - 3.975.800 0,53 5.344 .357 

Paraná ............... { 
1940 - - - - 1.708.571 

7 1941 - -- - - -
1942 - - - - -

Santa Catarina .• ..• . ( 
1940 - - - - -

6 1941 - - - - -
11>~2 - - - - -

Rio Orande do Bu
1
J • ·{ . 

1940 - - - - 7 .410.3521 
!J 1941 - - - - 7.049,267 

1942 - -
I 

- - 6.178.037 

( 1910 - - - - --
o Mato Or03-1v ···:·····t 1041 - - - · - -

1942 - - - - -· 

.... ... .. . \ ...... { 1940 - - - - -
1 OoiAs 1941 - - - - -

1942 - - - - -

....... .. ... f ~:~~ 1.399.321 0,07 29 .898. 703 1,53 20 .045 .561 
Tot.a1B 1.83R.864 0,08 32.426.602 1,48 15.749,512 

T 1942 1.960.951 0,02 29.678.780 l 1,24 17.039.114 

I 

Dlversoo 

... 

% Cr$ % 

-
- - -- - -- - -
13,74 - -
6,29 - -
1,59 - -
- - -
- - -- - -
1,49 - -
1,18 - -
- - -
1,16 - -
1,0·1 - -
2,30 - -
1,38 ...,. -
O,Q1 - -- - -
·- - / -- - -- - -
- - -
- - -
- - -
- - -- - -
- - -
2,17 - -
2,49 - -
2,57 - I -
5,33 - -
0,93 - -
- - -
- - -- - -- - -
- - -- - -- - -
- - -
- - -
- - -
- 162.072 .863145,36 - 166 . 561.91q 42,41 

- 180.086.212 41,02 

0,55 - -
0,67 - -
0,71 

. - -
2,57 - -
- - -
- - -
- - I -
- - -
- - -
4,06 - -
J,7B -- -
3,02 - I -- - I -- - -
- - I -- - -- - -- - -

1,03 162.072.863 8,32 
0,72 166.561.97.4 7,62 
0,71 180.986.212 7 53 

I I 

'l'otal dos Impostos 

..,. ............ ----· --
Cr$ % 

12.640.510 70,91 
16.773.4.'31 71,49 
21.281.661 67.43 

22 ;536.831 96,55 
27.322 . 259 90 34 
33.7tÍ4.1s3 03,82 

17.508.565 96,67 
22.502.!112 95,21 
26.100.607 96,01 

16.764.852 9S,65 
25.161.647 97,19 
22.798 . 193 9081 

30.321.589 03,60 
41.253 .569 93,20 
34 . 195.768 93,67 

15.578.680 93,?2 
19.075.383 97,75 
16.925.291 9787 

25.358.426 93,?2 
27.190.363 97,36 
26.404.501 97,70 

69.765.451 87,27 
72 .961.382 92,16 
82.205.250 93,11 

15.715.690 96,47 
16.165.712 91,03 
17.932.355 07,24 

14:'3'31).1'32 111,1'3 
14.899.700 88,03 
17.247.239 67,85 

80:163.654 67.58 
102. 615 . 611 67,26 
lli . 801.354 68,21 

210 .941.802 92,42 
219.614.770 93,52 
242. ou. 407 94,42 

17.999.728 68,59 
26.446.107 89,91 
22.674.834 89,70 

75 .815 .398 92,82 
90.969 .038 97,90 

100 . 171.304 95,76 

295. 311 . 635 82,64 
323. 9PO. 927 82,49 
366.910 .487 83,17 

523. 995.025 89,15 
622.569.092 92,62 
701.003.463 93 65 

55.545 .081 83,47 
62.627 .079 85,56 

. 69 .545 . 493 88,47 

34 .051 .988 94,44 
38.183.774 93,40 
35.028.524 93,17 

167. !n:l.033 91,92 
180.311 .889 96,69 
198.004 .093 90,?1 

13 .422 .89!) 88.30 
14.172.025 85,59 
15 .319.761 84,56 

15 .714 . 450 !H,29 
18.673.067 V?.14 
22. 296.507 94 ,64 

1. 731.395. 217 88,85 
1.983. 79!!.827 00,70 
2.194. 622 .245 91 ,34 

I 

Total da receita 

trlbuttlrla 

---

Cr$ % 

17.810.387 100 
a3 .46t.us 100 
31.559 .351 100 

23 .341.207 100 
30.244. 148 • 100 

35 .987.889 100 

18.112.568 100 
23.633.939 100 
27.183.985 100 

17 .526. 237 100 
25.888 .593 100 
23 .548 .775 100 

32 .• 396.071 100 
44.263.921 100 
36.507.425 100 

16.622.815 100 
19.514.290 100 
17.292.881 100 

27.056.227 100 
27 .927.713 100 
27 .025.669 100 

79 .941.034 100 
79 . 165 .883 100 
88.287.058 100 

16.290.889 100 
16.680.076 100 
18.441.022 100 

16.M6 .~54 10<1 
16.925.124 :!00 
19.632.140 100 

91.531.502 100 
117.593 .866 1.00 
126.740 .544 1.00 

;228.236.93Z 100 
231.832.328 100 
256.323.159 100 

20.318. 200 100 
29 .414.006 100 
25 .278 .936 100 

81.684.451 JOO 
92. 91'7 . 769 100 

104.61!!.687 tOO 

357.345.252 100 
392.761. 75J 100 
441.1?2.!40 100 

588.430.597 100 
72 .146.950 100 

748.577.553 lOD 

66.541 .621 
73.1!1!.266 100 
78.607.278 100 

36.056 .9381 100 
4}.200. 258 100 
49.40() ,737 100 

182.664.521 I 100 
186.483.050 100 
204. 738.451 }(}() 

15 .552.915 100 
16.550 .489 100 
18 . 116.?17 100 

16.665.750 100 
20.133.106 100 
23.558,683 100 

I 
}. 948. 572,168 IQO 
2.184. 954.738 100 
2.402.594.680 100 

N ,O 

l 1 

} 2 

} 3 

} 4 

} 5 

} 6 

} 7 

} 8 

} 9 

} 10 

}u 
} 12 

} 13 

114 

} ~~ 

} 18 

}17 

118 

} 19 

} 20 

} 21 I 
! 
~ 



Reajustamento 
I Transação Tabacos Exploração ngrlcola 

e Jnversllo do Hipotecas 

I 
o Bebidas alcoóllcn3 e 

captais econômico derivados lndustrlnl 

N.• UNIDADES 
. 1 Excr. 

FEDERADAS I 
ciclos ----- ----- -- ---

I 
Cri % Cr$ % CrS % CrS % Cr$ % CrS % 

., 
I 

....... ':'': ... ·····{ 1940 - - - - - - - - - - - --1 Amazonas 1941 - - - - - - - - - - --'- -1942 - - - - - - - - - - - -

.... .. ................... { 1940 - - - - - - - - - - - -2 Parâ 1941 - - - - - - - - - - - -
' 1942 - - - - - - - - - - - -

........ ; ... .... ... { 1940 -'o - - - - - - - - - · 1.651.102 0,12 
3 Maranh4o 1041 - - - - - - .;_ - - - 2.388. 993 10,11 

·1042 - - - - - - - - - - 3.594 . 758 13,22 
I 

.... .. .. .. ; .... ......... ·{ 1940 - - - - 3.797 0,02 - I - - - 20.541 0,12 
4 Plaul 1941 - - - - 3.767 0,01 - - ·- - 550.087 2,15 

1942 - - - - - - - - -- - 560. 937 2,38 

1--v -
..... .. ......... .... ... { 1910 - - - - - ~ ~ - I - - 1.728.606 5,34 

5 Cearâ 1041 - - - - - - - - - - 3.186.812 7,20 
1942 - - - - - - - - -- - 2.480 .513 0,80 

I 

Grande do Norte ....... { 
1940 33.989 0,20 - - - - - - - - 4.496.461 27,05 

8 RIO 1941 39: 051 0,20 - - - - - - - - 5.749 .002 29,47 
1942 - - - - - - - - - - 4.841.350 28,00 .. 

.... .. .... ...... ..... { 1940 80 . 237 0,33 - - - - - - - - 1.188. 730 4,30 
7 Paralba 1941 98.567 0,35 - - - - - - - - 1. 244 . 138 4,45 

1942 70.573 0,26 - - - - - - - - 813 .829 3,01 

........... ... .. { 1940 5. 667 ·o,oo - - 37 . 10?. 0,05 - - - - - -8 Pernambuco 1941 361 0,00 - - 18 .791 0,02 - - - - - -
1942 - - - - - - - - - - - -

.... : .. : ......... .... { 1940 - - - - - - - - - - - -g Alagoas 1941 - - - - - - - - - - - --
1942 - - - - - - - - - - -- -

...................... { 1940 - - - - - - - - - - 3.405.506 20,70 
10 Sergipe 1941 - - - - - - - -- - - 3.466.270 20,48 

1942 - - - -- - - - - - - 3.694.036 18,82 

................... :···{ 1940 3.464 .727 3,79 . - - - ·- - - 1.387.085 1,51 - -
11 ' Bahia 1941 3.338. 112 2,84 - - - - - - 1.599.287 1,36 - -

1942 3 .816.487 3,01 - · - - - - - 1.937 .694 t.53 - -

Gerais .... ......... .. { 
1940 - - - - - - - - - - 11. 156.758 4,89 

12 Minas 1941 - - - - -- - - - - - 0.817 .300 4,18 
1942 - - - - - - - - - - !J .804.897 3,82 

........... .. . { 1940 24 .154 0,12 - - - - -'- - - - 4.959.643 24,41 
13 Esplrlto Santo 1941 40 .. 395 0,14 - - - - - - - - 6.029.339 20,50 

1942 31.346 0,12 - - - - - - - - 3.814.977 15,09 

14 Rio de Janeiro .............. { 
1940 - - - - - - - - - - 36.000 0,05 
1941 - - - - - - - - - - 3.177.045 3,42 
1042 - - - - - - - - - - 3.865.593 3,69 

...... : ...... { 1940 - - - - - - . - - - - - -
15 Distrito Federal 1941 - - - - -' I - - - - - - -

1942 - - - - - - - - - - - -
1940 2. 244.468 0,38 - I - - - - - - - - -16 Sllo .Pauto · ................... ·{ 1941 3.152.771 0,47 - - - - - - - - - -. . 1942 3.774.587 0,50 - - - - - - - - - -

o 

r 1940 - - 9.046.869 13,59 - - - - 1. 735.861 2,61 - -
17 Parantl ........... .. ........... 1941 - - 0.722 . 145 13,28 - - - - 2.129.636 2,91 - -

l 1942 - - 10 .438 .729 13,28 - - - - 2.288.371 2,91 - -

.... .......... { 1940 - - · - - - - 567.151 1,57 1.131.104 3,14 - -
18 Santa Catarina 1941 - - - - - - 589 .886 1,43 1.132.042 2,75 - -' 1942 - - - - - - 620.289 1,27 1.225.895 2,48 - -

...... ... { 1940 - - - - - - - - - - 2.088.850 1,14 
19 Rio Ornndo d!! ' Sul 1941 - - - - - - - - - - 2.206.247 1,18 

1942 - - - -- - - - - - - . 2.882.665 ),41 
' . 
. ; .. ....... ..... { 1940 - - - - - - - - - - 374. 104 2,41 

20 Mato Grosso 1941 - - - - - - - - - - - -
1942 - - - - - - - - - - - -

; 

... : .... ' ............... { 1940 - - - - - - -
I 

- - - 134.837 0,81 
21 Golâs 1941 - - - - - - - - - - 623.690 3,10 

1942 - - - - - - - - - I - 010.751 3,87 

I r 1940 5.862.242 0,30 0 .046.869 0,46 · 40.899 0,00 567.151 0,03 4.254 . 140 0,22 31.241.228 1,60 
Totais " ~ " '"" "'" ' "' ' 1 1941 6.669.257 0,31 9.722.1451 MS 22.558 0,00 589.886 0,03 4 .861.865 0,22 38.446.723 1,76 

I 
1942 7.692 .973 0,32 10.438.729 o 0,45 - - 626.289 0,02 5.451.060 0,22 37 .264 .936 1,55 

: I • 



O qundro aba.lxo revela o que o Imposto de indústrias e profissões (sb mente a parte pertencen~ aos Estados, exclulda a parte dos :M:unlclplos) 
repreeentou, dentro da receita trlbutérla de cada uma;das unidades da Federação, nos exercícios de 1940 a 1944 

E:STADOS 

Amazonas ............. . 
Pará : .................. . 
Maranhão ........ . ...... . 
Plauf .................. . 
Ceará ................. .. 
Rio Grande do Norte .. .. 
Parofba ................ . 
Pernambuco .... .. .... . . 
Alagoas ................ . 
Sergipe .... . ............ . 
Bahia . .... · ............ .. 
Minas GerAis ......... .. 
Esp!rlto santos •••....... 
Rio de Janeiro ........ 
Dlst.rlto Federal .••••.••• 

São 1Paulo ............. . 
Paraná ................ .. 
Santa Catarina ••...... 
Rio Grande do SUl ... . 
Mato Grosso .......... . 
Golâs .................. . 

• 

Exercfclo 
de 

1940 

1.423.66'1 
1.000.000 
1.894.968 

861.614 
4.136.6.365 
2.016.96? 
4.066.034 
9.616.099 
1.313.'142 
2.216.912 
9.686.635 

32 .102.466 
Só Mun!c. 

5.009 .626 
Da União 
75.217.165 

4.610.545 
6.605.861 

23.793.552 
1.465.660 l 
1.934.601 

Tottlls ......... ..... ,. 188.613: 494 

% 

7,99 
4,28 

10,46 
4,86. 

16,02 
12,13 
15,11 
12,03 

8,1)8 
13,48 
10,58 
14.0S 

6,13 

12,63 
6,11'3 

15,27 
13,02 
9,42 

11,ij1 

9.68 I 

Ex e releio 
de 

1941 

1.393.867 
831.253 

1. 798.258 
880.335 

4.928.903 
2.131.048 
2.959.27.4 

10.372.400 
2.111}.0'38 
2.270.229 

16.655.666 
32 . 187 . 282 

Só Mttnlc . 
6.331.679 

Da União 
7,6.659.084 

6.()23.22'3 
6.320.646 

21.958 .367 
1.590.067 
2.683.869. 

197.094. 357 I 

% 

5,94 
2,75 
7,61 
3,40 

11,13 
10,92 
20,60 
13,10 
12,65 
13.47 
13,31 
13.71 

5,74 

11,40 
8,23 

12,92 
11,76 
9,60 

13,33 

9,02 

Exercfclo 
de 

1942 

1.'140.845 
999.109 

· 1.996.045 
1.028.217 
6.207.865 
2.010.696 
3.172. 726 

12.216.330 
2.959.259 
2.766.622 

22.005.321 
34.382.879 

S6 Munlc. 
5.167:277 

Da União 
80.675.378 

6.410.904 
6.898.137 

10.390.812 
1.694.807 
2.071.223 

20:1.836.352 I 

% 

5,52 
2,78 
7,34 
4,37 

14,27 
11,63 
11,74 
13,84 
16,05 
14,20 
17,36 

<13,41 

4,96 

10,76 
8,16 

11,94 
6,07 
9,36 
8,70 

8,441 

Exerci elo 
de 

1943 

1.628.385 
1.619.331 
2.155.195 
1.090.489 
6.054.114 
2.334.252 
3.941.137 

17.039.680 
'3.82'3.985 
3.267.920 

25.233.546 
31.640.311 

Só Munlc. 
5. 733 .790 

Da Unliio 
93.165.ll66 

7.343.326 
6.677.147 

11.773.971 
1.858.276 
2.362.288 

227.443 .118 I 

4,9 
3,0 
7,4 

·4,8 
13,3 
12,1 
11,9 
14,6 
15,1 
12,6 
16,7 
10,2 

4,1 

9,2 
7,4 

11,1 
4,7 
8,3 
7,5 

El\erclclo 
de 

1944 

Ul8G.233 
1.613.468 
2.421.229 
1. 119.676 
6.627.323 
3.241.434 
4.681.069 

20.859.398 
5.041.164. 
4. 722.69l! 

26.091.304 
38.083.466 

Só Muni~J. 
7.093.172 

Da União 
105.685.800 

8.674.625 
7.637.357 

12.643.666 
1.673.772 
2.811.590 

201.912.746 I 

% 

4,2 
2,6 
6,6 
4,1 

12,1 
12,7 
11,7 
14,6 
1'1,2 
13,2 
15,1 
9,4 

4,3 

8,1 
7,2 

10,3 
4,0 
9,1 
6,8 

6,5 

':tste quadro demonstra, Jnsoflsmàvelmente, que a rençla do impOsto de indústrias e profissões, que nunca foi grande, tende a diminuir, ·de excrclcio 
em exercfclo. Re!llmente, em 1940, rendeu 9,66% da receita tl'lbutãrla dos Estados; em 11141, 0,02%; em 1912, 6,44%; em 1943, 7,4%; e, em 
1944, 6,6 %. O mesmo fenômeno sucede com o ImpOsto .. rural, como se vê do quadro abaixo: · 

ESTADoS 

Amazonas ............. . 
Parâ. ................... . 
Marnnl1ão .•..• • , •..... . • 
Plnuf · .... ............ .. .. 
Ceará ....•..... ; ....... .. 
Rio Grande do ~ortc ... . 
Paralba · ........ ; ....... .. 
Pernambuco .. ......... . 
Alagoas ................ . 
Sergipe ............... .. 
Bahln ................ .. 
Minas Gerais .......... . 
Esplrlto Santo ; .•....•. 
Rio de Janeiro ......... 
Distrito Fedem!, .••..•.. 

Siio Paulo ...... ; ....... . 
·~~~,''"'!..'. ~""''''' 

~~m'!,y~na ••..•••. 
Rio Grande do Sul •••• 
Mato Grosso ........ .. 
Golés ................. . 

Exerclclo 
de 

1940 

190.0:!1 
327.962 

Não cobrou 
. 531.807 

Não cobrou 
308. 461 

1.680. 712 
1.634.587 

453.489 
532.726 

3.632. 766 
30.361.853 

029.515 
7 .107. 482 

Da União 
27 . 469 . 501 

1.423.977 
5.028.122 

18.074.677 
1.079. 06:1 
1.438. 361i 

% 

1,06 I 
1,41 

3,03 

1,86 
6,84 
2,04 
2,78 
3,24 
3,86 

13,30 
4,57 
8,70 

4,68 
2,14 

13,94 
9,110 
6,94 
8,63 

EXerclclo 
de 

1941 

207.011) 
262.485 

Não cobrou 
660 . 061 

Não cobrou 
348.855 

1.140.367 
1.815.680 

541.60'7 
652.359 

4 . 047 .926 
30.582.165 

1.118. 801 
7.975.321 

Da União 
28.560.377 
1. 708.387 
5.097. 008 

18 .361.828 
1.110.367 
1.660.254 

% 

0,88 
0,87 

2,16 

1,79 
4,08 
2,29 
3,24 
3,26 
3,44 . 

13,02 
3,80 
8,69 

4,25 
2,33 

12,37 
9,85 
6,71 
6,24 

237.392 
329.873 

Não cobrou 
. 531.904 

15.132 
338.381 

1.212 . 126 
2.324 . 150 
L365 .06t 

572.589 
32 .086 .525 
32 .086.525 
1.153. 255 
6.994 . 755 

Da União 
32.490.089 

1.944.494 
5.381.496 

15 .300.133 
1.196.016 
1. 711.724 

0,76 
0,92 

2,26 
O,Q4 
1,96 
4,4!i . 
2,63 
'l,4Q 
2,92 

12,52 
12,52 
4,57 
6,69 

4,34 
2,47 

10,89 
7,47 
6,60 
7,26 

Exerclclo 
· de % 

1~43 

o 272.740 
393 . 83'1 

Não cobrou 
556.629 

1.627. 117 
402.379 

1.465. 370 
2.851.052 
1.'112.8!13 

648 . 305 
49 .876 .896 
49.875.986 
1.179. 899 

10.035.757 
Da Unláo 
36 .14'1. 760 

1.941.681 
5.519.147 

15.943.633 
1.143. 973 
1. 761.385 

0,8 
0,8 

2,4 
4,3 
2,1 
4,4 
2,4 
6,'l 
2,5 
3;1 

16,1 
2,5 
7,1 

3,6 
2,0 
9,2 
6,3 
5;1 
6,5 

Excrclclo 
de 

1944 

219.087 
261.208 

Niio cobrou 
2.090. 778 
1.836. 933 

421.930 
2.022 . 132 
3.141.032 
1.816.216 

763.424 
6.912.166 

83.157 .692 
1.288. 977 

10.432.766 
Da União 
41.527.797 

1.699.098 
7.248.655 

16.621.797 
800.125 

2.399.156 

% 

0,5 
0,4 

7,!1 
3,3 
1,6 
6,2 
2,2 
6,2 
2,1 
4,0 

20,2 
2,2 
6,3 

3,2 
1,4 
9,9 
6,3 
4,4 
6,8 

3,'9 Totats. : ............ l102.005.1131 5,24[105.650.7841 4,84 109.322. 0891 4,55~136 . 106 . 6631 4,51184.692.8691 

------------~------~~--~------~~--~------~--~~------~--~--------~---
I Verlfl~o.-se, pols1 q_ue o ImpOsto territorial rural, sempre em dc<Jifneo, rendeu, em 1940, 6,24% da receita total tributário dos Estados; em 194J.' 
I . 4,84 %; elil Jm, 4,6D %; em 1943, 4,6 %; e em 1944, 3,9 %. 
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Ai!:lda. nos mesmos exercidos, as contribuições por quilômetro quadra-do 
!oram. as constantes do quadro =.baixo: 

I 
I 
J 
I Superfície 

Em cruzelrcs 

Unidades !eder.adas 1 l-----l-----
lemKm2 l I 

. 11 1940 l 194! 11 

I I ! 
--------------~~------- I I 

I l I I -
Amazonas . • .•.. . ... • .• 1 1.825. S97 I · 9,75 I 12,85 1 
Par~ . . ...... ... . . .... .. 1 l.ZB2 .9$:J 17,1~ 1 22,19 I 
:r .. :raranhão . . •... • ••... • ] 24·.3. 217 52,31 I 68,26 I 
Pi"-Ui . . ... . ..... .. ..... i 245.582 71,36 I 105,41 I 
Ceará . . .... . ... .. ... .. ] 1~8.591 218,02 1 29_7,89 1 
Rio Grande do Norte . 1 52.411 317,16 1 372,33 1 
P:?.raiba • • ............. ] 55 . S20 433,84 I 4'99,42 I 
Alagoas . . ..••......••• ] 28.571 570tl9 I 583,81 I 
P.2r!l:lmbuco • . ...... -I ng. 254 805,42 I 797,91 I 
Se-r;ipe . . .. . ....... . .. 1 21.552 763,09 I 785.32 1 
Ba.hla . . ............... I 529.379 172.90 I 222,13 I 
1~"ln.s Gerais . . .•.... . I 593.810 · 384,37 I 395,47 I 
Espirito Sanoo • • ••••• í -14 . 684 454,71 I 658,27 I 
Rio de J an.eiro . . ..... 1 42 .404 1. 926,34 1 l.lg1,25 1 
Distrito Fcd~rsl . . .... -I 1.167 306.208,44 I 336.573,91 I' 
São Pa.ulo • • ........... ] 247.239 2.371.92 I 2 . 718,Gl I 
Paraná . . ............. I 199. 897 332,83 1 366,14 1 
Santa: Catarina . . •..•• J 94.993 379,56 I 433,70 I 
R1o Grande do Sul . . .1 285.2ô9 640,28 J 653,66 1 
Goiá.s . . ...... ~ ........ I 660 .193 25,24 I 30,49 I 

1942 

17,28 
26,40 
78,51 
95,89 

245,69 
329,94 
483,29 
645,45 
889,5~ 
910,92 
239,41 
431,66 
565,73 

2.467,05 
378.040,14 

3.027,75 
393,24: 
520,02 
717,66 
35,68 
12,26 Ma. to Gr~ • • ..... . . J 1.477. 041 10,52 I 11,20 I 

1--------1- 1----

1· I I 
Unidades Jeãeraãas • ! 8 .363.162 233,00 I ·.261,26 I 

I I I 
I I I 

287,28 

O quadro seguinte revela o que rendeu cada um dos impostos estaduais. 
em ca.da. t.Una. .das unids .. des da Feder açãoJ du=a.nte o triênio 1940, 1941 e 

1942: 

( . 



Sintentizando o quadro antcrlor, ~ completando-o, com os resultados alcançados ncs cxerc!clos de 1943 e 
1944, as percentagens slio as seguln tcs: · · 

I IIJ 
OJ r <:) \) 

'I.'Ck •eiS cA c ;; . . .,. 

~~ . ·~ :g 
•eiS 

~ 
cu 

1.8 

(I) 
~ 

I 
uo 5 ~ os 

I ~«3 .... 
~ o 

~: ~~ ~ 
.b ~ 

...... ~ 
f 

(I) ~ ~ •;:1 11) ~ ro,8 
.... 

i ~ ~ d)• ~~~ . f5 
EXERCtOIOS 'f8 ~ C1) 

I ~·g 
'O 'M .B/1) +:> 'O 
~~ . ~ ..... 

. dl 't;j .?f (\) 't1 o cu'S cu ~ 

~s 
'O·~ I> ' 'O ~ ~ 

'O .s ~ ,.. 'i:! 'O~ E-t 1/l 

o8' .36' E •O I 

~&: 
.s .~ .s E s 

~ 
1/l&:: (/} V) ""' •O '8. a 2 

p. C!.: 
cO 

E~ 
..... a R S' . t.lcu H 

I lo-i 'O H H 
~- -. ---- - ------ - - ---- -~ . -

I I I I I I 1940 ........................ .. ..... . 1 37,27 l 8,23 I 2,65 I 9,68 1 '1,B7 5,2~ I 4,35 I 5,24 

-----------+-{ ~~-~. l { \ ' l 1 
...... · ......................... I 40,3'1 I 9,M l 2,89 I 9,02 I 7,30 I 

I I I ! I 
1941 4,84 4,16 5,05 

~~-~ .......................... I . ~,54 -!10,21 l- 2,68 -1- 8,44 l 6,96 \ 4,55 I a,a4 \ 4,59 
I I I . ! l 

........................... .. .. 1 46.5 112,7 1 2,7 t 7,4 r-~~ 4.5 1 1,8 , 4.55 
I I 1 f I I 

' \ \ \ ! ~ -~- l l .............................. 'I . 53,1 • I 14,3 I 2,8 I 8,2 I 3,0 . 5,8 I 1,6 l 4,64 

1.94~ 

1943 

l944 

.. \ 
w 
'O .... 



24. V~ica. .. se, desde logo. que o UnpOsto. de vendas e consignações é a 
coluna mestra. do sistema fisCal dos Estadcs. o quadro abaixo tevela. o que 
êle ~prescntou, dentro da receita trlbutãrta <ie cada: uma das unidades da. 
federação, nos exercícios de 1943 e 194 (os nú.lniu'os .relativos aos exerc1cios 
mtenores atha.In-se no quwo geral l'e!e:rente ao triênio 19~-42) . 

Estados 

..... .A.zll.Bzan.as • • • • • .. • • • '111 • • • ..- • • • • ~ • • • • • • • • 

... _Pará . . .... . ... . ... . ..... .. . .. .... . . . 
Ma.t'anh.ã.o .. • . . . . • • • . . • ~ . . • • -• . • . • • •. 
Pi.aUí· • • . ........... ~ . . .. ~ ••.••••• • • ~ •• •. • 
Oea:J:á • • .. . ... . . .... ~ . • • . • • • • • • • • • • • • • .. 
~lo Gl'ande do Norte .••• • •• • • • •.••. • • 
Paraíba . . ~ ....•.... . . • ... . ..••. . .••. 
Pe~bueo . . ,. .... . .. . ......... . ... . 
A.l.a,gos.s • • .. . .... . ........ .. ... .... . . .. . 
~ipe • • ••••• • - • •• • ••••••••. • •• • •• • 
']3,abja • • • - • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
M:iD.as Gers.!s . . • . . . . • . . ..•. •••..•.•. 
.Esp.íri. .. to s.s.nro . ~ ... ... .. ............ . 
Rio c:te Janeiln- . . ........... . ....... # ... . 

Dlst.rito Federa1 . • •..•. • ....... . ...•• 
Sá1> Pa.Wo . • ~ .•. ., •. . •• . ._ .. • . "* •• • ••••• 

p~ . . ............ . ............. . 
Sa.nta Cs.rtarina . • ......... .. ...... ,. •••• • 
Rio G:rande do Sul • • .... .. .•. • •. ••• 
Mat;.o. Gros.so ., . • •••• • • •••.. , ••• •• . • .•• 
Goiás • • . . . . ........ . ..... ... • ... • .•• • 

Total . . .................... . 

A1éxn da v.a.n.tagem de sua grande 
pr0dnt1vitia.de, o .im"lÕsto de venda e · 
consignações tem à virtude de não 
gra-vs:r 101Li.es de prOdução, não miU- . 
ts.ndo, portanto.. no sentido de ~
cá-laS. Pelo contrário, êste tributo 
grs.va. a. riqueza já proàuziea, longe de 
sua fonte, na hora ~ata. em que ela 
ee trs:nstonna em lucro. isto ê, no mo
mento em qu~ a rtqueza. é empre;a,da 
eom os ob~tlv~ par.a que foi c:r1ac!a., 
quer diZer, no ato do ~ento. ou 
seja.. de sua . entrega. ao eO'DSUlno. 
. O bom sistema flscal é a.quêle, evi
dente~nte . .em q_ue a 1mport.a.n.clsr dos 
Slnpostos não seja superior à possibf
Udaàe de pcga:r elo eontrU:nl.i:ote. ora~ 

f I I 
Exer<Cfclo ·l I( Exercício I 

<ie f% de {~ 
194.3 l I 1944 I 

I f I 
14.857. 433 ! 44.41 20.433.496150,9 
35 .794.153 69,9 l 44 • .267.363 172,1 
14.204.008 49,1 1 18.47.1.395 !51,9 
8.313.900 36.~ t 11.$6.86114:2,'8 

10.596.965 27.81 21.233.671 39.a 
6. 785.925 135.1 ( 9 . '174.SSS 38,2 

16.419.479,49,41 22.'031.214!56,6 
65.141.778 55,71 80.689.459!57,2 

. 11.411.293 1 45,G 1 15 .633 .157 I 53.3 
6.983.325 { 26,8 { 9.020.628\25.2 

«.oso.04o 1 29.2 r 59.241.399!34,2 
102.314.244 i ss.o I 133.209.443 t 32,8 
14.530.73.3 1 30.3 i 21.161.915 135,1 

· 65.633.895 ( 4.6~71 83 .121.233!50,5. 
143.023.714 f 26,8 18()~148.112!-
633.392.175 f 62.7 824.513.679 63~0 
39 .56'1. 'i89 \ 40,11 54.090. 93'7145,2 
27 .S76.S89! 46,6 38.~~ .014 52.2 

140.685,638 155.7 ( 194. U2.401162.l 
7.&28.172134,91· 8.774.120 47,7 

11.625.002 37,0 f 15.498.209!37.4 

l l 
I I l 

1.278.023.336! 46,5 11.685.131.462153,1 

t t I 
esta. possibilidade é, :w. absoluta malo
rla. dcs casos, propore1onal ao mon-. 
tante da.s despe.sss etetuadas po.r cada 
contribUinte. Os pagamentos, que vão 
sendo feitos pelos cidaà~, no l1ecor
rer de sua V"J.tia., eonst1tuem. real
mente. os melhores i:odices de suas 
possibllids.des de pagar. Em CODSe
qüênc!a., o impOsto ~ conveniente 
é o ]Jnpôstt> sôbre os pagamentoo, sO
bre a despesa. 

O lmpôsto de vendaS e ~es 
- como <>S de transm\Mã.o de proprte
àaõe, consumo, importação, etc. -
é 6atamente um 1m?Osto sObre a 
despesa.. Assim sendo tal tributo 
se coost1tu1 num !a.t<xr c1e eqUldade. 
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rea.11zando jUSt1Ç81 fiscal automática. 
o maJs rico, tem. ma!s gastos, !az mais 
pagamentos e sua despesa é ma1s ou 
menos pro-porcional à sua riqueza.. 
Logo, no regime em que o ImpOsto 
grava. a. despesa, ê seln:pr.e o rlco, na: 
proporção de suas posses, quem recebe 
a maior carga fiscal. 

E' verdade que o homem rlco, que 
vlva como um pobre. não efetuando 
senão as d~pesas 1In:presclndive1.s pa
ra a manutenç~ de sua: vlda. pagd.rá 
impôsto :de vendas e consignações 
1gu.al ao que pagara. o pob..:e. Mas, 
nêste caso rigorosamente excepcional, 
a fortuna do homem rico não consti
tui uma autêntica, riqueza, porque ~ 
um bem 1nut'llizado. por ass1m d!ze!o 
perdido, não tra~endo vantagens a 
seu proprietário, como se !ôsse uma 
tn1.na de ouro alnda 1nevelada., no sub
solo -de um sitio pertencente a algum 
agricultor m.iSeráve~. 

o 1:np0sto de ven<tas e c':>ns'ignaçoe.s 
representa a. ju.sta part1cl'pa·;ão <10 go· 
vêrno nas vantagens acarretadas pela 
riqueza. Ora, tais vantagens se produ· 
zem, quan:do a rlqueza é empregada. 
.Nos easc.s em que a rtqueza :::no ê 
empregada, ela. não produz va:11tagens. 
Nesta hlpOte.se, não há. ren<la ou va
lores <1e que possa o gove:no . pa.rn
cipar. E, mesmo nesta hipótese, .tal 
tiqueza enclausura'Cla. sera, um dla, 
gravada pelo fisco. No dia em que 
falecer o· homem rtco, :Ne n!io em
pregou sua !ortun.a, e q-ae de1a na.o 
auferiu va.nt3.gens, o impOsto de t!'ans
m!ssão causa mortts substitul~·á o da 
vendas e consignações, e a. fortuna, 
tanto tempo acumulaua sem provelto, 
concorrerâ para o bem da colet1v1da· 
de. 

Além do mals, o reglme fiscal ~uo 
deve ser geral cor:1o todos os regimes 
lega1s, não pode se pre-ocupar com ca
sos de e.xceção. 

o lmpOsto de vendas e ccnslgnaçoes 
não ê um "tributo C{)ntra o pobre·•, 
como à.s vezes se declal'a. E.. istt;> s1m, 
um tibuto a. fa.vor do pobre, pols que 
não entra-va a produção d~s utlliàa.des 
6e que êste ::J.ecess!ta, sendo aDenas 
]lroporcional ao montante das despe
sas, e portanto, proporcicng.l aos bens 
e às possibilidades de i)agamento de 
cada contribuinte. 

Alegam os detratorcs .dêste tributo 
que êle ê "'contl'a os ,i)Obres", !)Orqua 
aearreta o aumento do cus~ de 'lida. 
Tal aumento, referido <:em uma. certa 
freqüencla, não passa., ~m verdade, de 
urila len4A. 

O que se poderia. afirma!' é, prec'l
samente, que, de todos os Impostos 
ê êste, po!' ventura, o que menos con~ 
corre para s. elevação do cu.sto de 
V1d3l. 

E' claro que todo impõsto sendo um 
encargo~ encarece a. vida. Mas uns 
pod~rão encarecê-la de modo razoa.
vel, e outros, excessivamente. Os pri
meiros são bons 1mpastos; os últimos, 
inaceitáveis. ... 

A refutação cabal da alegação de 
que o impôsto de vend~s e cjnstgnn. .. 
ções a-carreta um condenãvel aumento 
do custo de vida, é fornecida pela ma.· 
temâtica. Conslderando que as merca .. 
donas passam, em ·média, por q:Ja.tro 
transações, desde o produt"cr até o 
consumidor, um simples cálculo . <:e
monstra que: 

1. Na hipOtese em qu~ o lJll• 
põsto d~ ve:1dn.s e ccn.>ign.a~Oes 
seja fixado em lAO%, uma mer
cadoria, cujo preço 1n1cla.l é de 
Cr$ 100,00, passando por quatro 
transações, desde o produtor até 
o consumidor, sofrendo um au
mento comercial de p:;:-eço ·de 10% 
em cada transação, cu.stará, :na. 
última transação, o preço de 
Cr$ 140,70, em que ..,e acha 
incluida a importância de CrS 
6,60; correspondente ao total . do 
im-pôsto de ·venda.s e eonslgn?.
ções pago quatro vezes <uma ve2 

. em catd.a transação) . Essa impor
tância total do impõsto é igual a, 
apenas. 4,69% do último preço da. 
m.ercadorlc:. 

2. Na hipótese em que o tmpos
to de vendas e consignações seja· 
fixado em 1,40%, u.ma m-ercado· 
ria, cUjo · preço inicial é de Cr$ 
100,00, passan-do por quatro tran
sações. desde o produtcr até o 
.consum.idor, sofrendo um aumen-

. to comercial de 20% em cada tran
Gação, custa:-á, na últil:l!a tran
sação, o preço de 182,70, em que 
se acha. inclui-da a importância 
de Cr$ 7 ~ 70, correspondente t~.'G to.. 
tal do 1mp&to de vendas e c~n
signações, pago quatro vêzes <uma 
vez em cada transação). E'\sa im· 
portân::ia. total de impõsto i iguaJ 
4 a.penas. 4,22% do últtmo preço 
dá mercadoria. 

3. Na hi.pótese em. que o ·n:c. .. 
pôs"110 de vendas e ~ 
seja !ixado em 2%, uma. merca
doria., cujo preço inictal é __ de Cr$ 
100.00, passando por quatro · tran· 
sações, ~e o :Produtor ao ~-

, · 
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sumldor, so!.rendo um a't!IIlento 
ro:mercial de 10% em cada tran
sação, custaró., na. última. transa~ 
ção, o preço de Cr$ 144

1
00, em que 

se acha inclUida. a. importãnci~ de 
Cr$ 9,60, cc-rrespondE::nte ae> total 
<lo impÕSto de vendas e con.Slf?
na.ções; :pago quatro vezes lum&. 
Yez em c a 'tia transação) . Es~a 
1.mportdncia. ·total do fm;Jôsto P. 
fgual a, apenas, 6,66% do último 
PTeço da merca.dDrl.a.. 

4. Na lúpótese em que o 1m
pOSto de vendas e consignações 
&~ja. fixado em. 2%, uma roercz.
dotia., cujo preço inicial seja de 
Cr$ 100,00, passando por quatro 
transa.ções, desde . o produtor ao 
consumidor. sofrendo um aumen
to comercial de 20% em cada tran
sação, o preço de Cr$ 187,70, em 
que se acha inclUi-da a il:nportân
-cts. õ.é Cr$ 11,10, correspond~nte 
ao total do iru:põsto de vendas c 
consignações, pagc qua·tro vez~ 
<uma vez em cada transs.ção) . 
Essa importância total dQ impôs
to é iguaZ a. apenas 5,90% do 
último preço da merca.d.oria. 

Os quatro casc..s dta.do.s demonstram . 
que, na hipótese de ser o preço da.s 
mercadorias · aumentado de 10% Em 
cada transação o ilnpõsto de vendas s 
consignações, a 1,40%, enca:rece o: 
produtos entregues ao consumidc.r, na 
proporção de 4,69%; c, a 2% os enca
rece na proporção de 6.,66%, propor
ções estas que s~ão ta:1to menores 
quanto maiores forem os a.ument<.~ 
eom.erciais de p!'eço em cada t.t'3ll-
sação. . 

Assim, uma. mercadorla•, cuJo preço, 
após quatro tran.$ações~ fOsse de Cr$ 
10~,00, custaria. no mínimc, 'em o 
imp6sto de vendas e consignaçôes, c 
1mp·ortâ.ncia de Cr$ 95,30 (<:alculando .. 
se o \:m:põsto a 1,40%). ou a l.nlpor
tância de Cr$ 93,30 (calculando-se o 
1mpõsto a· 2%). Uma. m~!'Cadoria, cujo 
preço, após czu,a.tro tra.n.sações, 'fôsse 
de Cr$ 140,70, custaria, no mfn1mo, 
sem o t:m:p.ósto de vendas e constgna.
ções, a. importância de Cr$ 134,1C 
<~ulan-do-~e o impôsto a 1,40%) . 

Não será. justo que o Estado part1-
clpe, em Cr$ 6,60, do preço de u::1 ;3ro
duto; que custa Cr$ 140,70, sendo certo 
que o m.~mo sof,....,.u, por motivos va
rios aucrcs d<>s lntermed!ârios, trete, 
etc.) • um aumento comercial de C:$ 
.((r,7G, já incluitio no referido l)reço? 

··· Ou· qt~~ o Estado parlicipe, em CrS 
7,7<•. do preço de um produto. oue 

custa. Cr$ 182,7{), sendo certo que o 
mesmo sofreu também por motlvos 
vários, um aumento ccme:c~l c1e 
Cr$ 82,70, já · induí<Jo no re!er'~do 
preço? 

Quem afirmarã. dlante dos !ates e 
<:!os números, que um impõsto de Cr1 
6,60 seja responsável pelo aumento de 
preço de t:n-:.a merca.Qorla ·que, de 
Cr$ 100,00, passou a custar Cr$ 140,70? 
Ou que um 1mpõsto de Cr$ 7,70 seja 
culpa.'C!o pelo 'Preço de Cr$ 182,'l0, a.J.-. 
cançado pela m~a. mercadoria.? 

E' evidente que o impôsto de venda:! 
e conslgnaçOes n!io tem nenhuma 1n ... 
fluência. ponderável no aumento do -
custo das utilidades. 

Outros e vários são os motivos dO 
encarecrmento da. v"!da . Quer".'.~ a.tr1~ 
buir ao mencionado impôs to a culpa de 
tal fato é pretender tapar o sol com 
a. peneira - talvez para prccurar en
cobrir, em certas o:a.siões, as verda ..... 
dc!!'as e 1ncCn!\:'ssáveís causa& do en
carec1mento verificado. 

O que é certo é que êsse tributo, 
m~eâvel, impessoal e anõn!mo, acom·· 
panha.,· com precisão matemática:, tts 
oscilações da prosperidade nacional. 
Na~ épocas de fartura., as transações 
são mais numerosas: mals rendoso. 
para. o Govêrno. fies. o impõsto de 
~·endas e cons!gnações. E=l cu.tras épo
cas, os mercados se retrae.l.ll: ma.l3 
leve, para o contribuinte, se torna o 
mencionado tributo. 

llllpôsto discreto, mUito menoo os
tensivo do que os impostos "lallçados .. 
o contribll!nte paga: sem quase o sen
tir. Confundido no preço de uzna. mer
ca.dol1a, arrecadado na ocasi§..o de um 
pagamento, torna-se, por assim dizer. 
imperc~l)tíve!. Não colocando o con
tribum·te em relação direta ~om o fis
co, não o irrita, não o incomoda., não 
o importuna. E à pr!>Va· do que se aca
ba de afirmar é que êstc= imposto ê 
o que menos provoca reel.amaçóes e 
recursos aos órgã.o.s !ls"'a1s competen
tes. Tal fato deve ser levado em con
sideração, uma -vez que, como ~ sa
bido, os efeitos psicológicos. causados 
n3. massa dos contribUintes pela arre
cadação fisCal, influem clara.mP.ute na 
receita. tributária. 

outra vantagem do unpôsto fie ven
das e consignações é o baixo custo de 
sua arrecadz:ção e 1isca~áol COD"..O 
adiant.e se verificará. 

25. Impôsto também de boa quali
dade, perte:o.cente aos Esta-tios, e o 
de tra.nsm f.ssão de proprleã.ade 1nter .. 
cifX'JS. Equânime e produtiv~ • . não gra-
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va.ndo fontes de riqueza, possui lla
tureza sçmelha:!lte a do impôsto d ;: 
vendas e consignações. zs~e3 dois tri
butos som3.dos atingiram as seguint-es 
pe1;ceri.t~ens da. receita tributâria es
tadual: . 

Exercicio 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

,. ..... . , .. .... . 
........ .. . -.. 

45.50 
49,4:1 
:>3.'15 
59,2 
67.4 

26 . Contrastan-do, íla~antemêntt!, 
com o impõsto de vendas e consig
na·~ões e o i.m:oô3to de tra'!'.s!ni::.so.o ce 
prÓprieda'Cl-e fnter-vtvos, do~ nnpos
tos existem, a macular c sistema tl'!
butário estadual: o impO-'>tu d~ indús
trias e profissões e o t~rpôsto t2'It1-
torial rural. 

o impôsto ãe indústrias e profissões 
grava o trabs.~o; o terrí. ~O!'l.tl n~rai 
grava.· a ter.ra. Ora, c traball1.~ e a 
terra são tontes de prod~tç(w. Logo, 
êsses dois tributos gravam fontes Cie 
produçao. 

Não oneram a riqueza ji:. praci-u.ztaa., 
o lu.:ro GbtidO, a renda au/P-rid:t. On~
ram as fontes da rlqucz<l, do lucro, 
da renda; tunclonando, portanto, no 
sentido de estancá-las. All~!'; mesmo 
da verificaçáo de qÜalqucr vantagem 
econOnuca, proveru.ente ti.:> traball1c ou 
da teL· .. ':l , Ja os dois mencwuado.s trl
bl.4 ~ .~~ pfn ~ s6bre a teJ.·.:.·.:i. e <-' ~r:·
balho-

E.uz .;;onsequen.cla, o lmpO -=t~ ~e J:l
õti"t·l'lãs · E profissões e ~ tel':"HL·.'! : 
rura' sav encargos que cc""C '~lalt1 :-· 
~tlvidae!es. arrefecem as en~r·~:as, cf " 
sal€!'H a...a a. produção. l!.'n ~.r3Y<: m · · ·· · 
. truem, dif:cultam tudo. Desaoonse
lh3nL I.·o·/os empreen:iL.'llcntc~. ar.;·
t.a · .~. ~I.! ~ampo posslvel-3 agn.:ultcrc: . ., 
São i~to:i::.t.os- êstes .:;::~ -- riue . : ~:1 -
s1·ln~d'l~ o encarecimento d.ts nt!~ l.:l~ 
c!es c: o .... umento do c.zsc~ d :t ·: ; 

O h ... I õ~tc de ind'Wtrl:.'l.: e y:.<.41~
CS~€3, ~!a \'ando o traba. :,..,_ castiga : 
tr:tb:lj, '2.ctr e premela .> va~al:m.n.:Jc . 
O 1cr.;-êMG territorial rur::.l. gj·avand~ 
a tt.-:-ra. cria o des:l.mrtr pela gleb:. 
concita. ao a.bandcno dos campos, ~ .. 
timula o êxodo para as ~idg.jes. 

São. ambos. tributos ant1-soc1a1~. 
contrârios aos 1nterês.ses humanos e 
brasileiros. · 

Nem o tra:balho, nem a terra, c~ 
mo !entes de proe1uça,', dev~rlam ~a
fr.er grav~es !1sca1s. P~.!:> contrarto, 

tL'jos os que se dispó~m a p;oduztr 
cevi.r.Lã.m me:ecer a S.J:t!d3. e o lll~~n
tívc c.: c~ governos. 
Q4c.ut~~ e quanta:; vezes, um tra

ba l:.lu que se inicia, ~ma te!'!'a qne 
<:e e..;ta cultivando, lon~:.; õe se-r ton
tes de rl.queza·, são fo:::~.t~ de prejul
zo! Entretanto, os õ.o~;5 menc!.ona.d~s 
1ropcstcs. 1ndiferen~s . ~ rucros ou 
preju.izos, gravam t~ts lú~te:>. 

Eis porque o Imposto ~::,ore o tr~ 
balho e o imrpêsto sõbr~ a terra se;n
prc atratrare. em tõàas as n::tçóes do 

•mNo e sempre atra~ã~ oa!'"'· a. ca-m. - "" . ' - ~ , . . -
!:,t.;a 41!:-s quE. o cobr~rn. ~ _ma.ruçao 
i~l:·opítá vcl dos que sa ~ oorlgac.cs a. 
p~.gã-io~. A prova do qu~ ~~ r~c~?a de 
~f!~·n"!a't' é o elevado j-..ll!nero (11.! 1 f;

clama.çóes e recursos d~.., c:-ntr:lmm
t.;::,, a~.. órgãos fiscais con'Petent~ .. , 
t~"n·;~ :r,..o1 objeto os mcr.•en ~ad.~,3 ~L·r
bl~ ~:··l Le.ia-se, sôbre a ,t:-:> ~1 :H.:> . ,_ :o:
gubtc t.rt.cho do relató:~"., ~te c~:n!=~
lho Administrativo do E~tfLàt.> à€ Sa~ 
Paulo relativo ao exercic1o de 1~44. 

1' FuÍlctaa.as em tabêla3 i:J:l'Jr c-.:Isas, 
em crltér1os vagos ou e.;1 . es~;map1vas 
n.:rbj::;r~:ia.s, o impõ.:;to ~::! ~!1::tUstn~s e 
profissões e o territorial tem ~USClta
c!u desconfiança .tfu ~o.ntnbtúnte . 
Pode· ~fir;_lar-se com ;egura.nça, que 
a carg:::. d.e traballio r;,Hn 1 . .rn~ arcam 
a.s reç~r;.ições julgadorr .. s de r~u.rs?:s 
e reclamações, quer n~ s~:!·etatl:l. oa 
P2.Zet!d:l, quer no Tri:1un a1 ele lmpos
tt~:> .e 'l·aÃas, tem sido mouva~a, f"m 
m~:-:Sma parte, pelos t.mpos G~·~ ~e In
dúStrias e profissões e terrlt0r1al. 

·• ?.;.:.1 a. <'cmprovação ci '.! >; L ::t.Ss·~rtlva, 
ba:.,t2 • • o ICP-1Stro da::; recta.;naçoe.;; c 
rl.r:t.J.·.:ot e;tractos. em 19 .tJ., l'C~)f' tl
~:an~er, t~. ·na D1retori<l. ~~'1. Recen_l e 
Tt 1:' _ o-...uial de lmpo.sl.o3 e Ta~n.s · 
s~:l:- , .' •.1 i.otal de 12 . ~Sl red;,,mayO~~ • 
apresenta das no citado exercicio · · • 
~ t :.;:1 01~~ :1m respelto · a o 1mposw ::w 
lntd ústria.s e pro!issões e 1. 009 ~ ter
ritorlal somando ambas a.s reclama
ções 9 ~ S7~ . ou seja 78,88% óo to
tal. Sôbre um total de 1.963 rec~
sos mterpcstos no mesmo exerclc:~.o, 
1 s'19 se referem ao impõsto de 1n
oÜ.str1as e profissões e 109 3.0 ~.::t:t
torlal somando ambos, 1. 428, ou ~eJs 
72.56<io sõbre o total'· . 

com todos os mendo!ladc~ de!e1tos. 
~tn ain<ia êstes dois trlb'ltJs a des
va.ntagem de serem im:prod·.1t1v~s. 

27. Para que se tenha. uma. f.õ:é~~ DJ... 
tlda da: di!erenç~ existente t.:at_... a 
r~e1ta provinda. d~ b<Jns c do.~ màU.S 
lm.posto.s, 1sto é. entre a. ncelta. dos . 



EXBRC1CIOS DE 1940/42 

• Transmissão de TransmisSão de Indústrias e 
Território propriedade propriedade Vendas e conslgnaç6es Expo~açl!.o Bl!lo 

causa-mortis lmóvel inter-dvos profissões 

N.• ·Unidades Eler- ----- ----- ---- -
federadas 

'''~l 
.. 

Crt % CrS % CrS % crt % Cr$ % CrS % . Cr$ % 

1 Amazonnst 
194o I 100.021 1,06 248.888 1,40 413.548 2,32 7.435.1:ÍO 41,75 2.337.919 13,13 1.423.667 1 7,99 591,.337 3,32 
1941 207.016 . 0,88 419.501 1,79 601.280 2,56 10.219.958 43,56 3.353.275 14,29 1.39:\.867 5,94 578.764 2,47 

1942 237 .392 0,75 144.750 0,46 997.281 3;16 13.112.586 41,54 4.486.452 14,22 1.740.845 5,52 562.355 1,78 

, 1940 327.962 1,41 571.582 2,45 1.036.330 4,14 14. 438.617 61,36 2.895.145 12,40 1.000.000 4,28 694.273 2,97 

2 Pará •. . ~ 1941 262.48!i 0,87 923.559 3,05 1.158.'169 3,83 1'1.633.697 58,31 4.038.045 13,35 831.253 2,75 5'11.804 1,89 

l 1042 329.873 0,92 631.606 1,75 1.211.322 3,36 22.706.288 63,10 3.163.018 8,79 999.109 2,78 552.695 1,53 

3 Mnranbâot 
1940 - - 158,625 0,88 328.077 1,81 8.495.730 46,91 4.506.772 24,88 1.891.968 1M6 473.291 2,61 
1941 - - 257.027 1,09 516.454 2,18 10.491.019 44,39 6.515.660 27,57 1.798.258 7,61 535.501 2,26 
1942 - - 348 .687 1,28 848.951 3 13 12.494.672 45,96 6.308.614 23,21 1.996.045 '7,34 508.880 1,87 

·{ 
1040 531.807 3,03 320.663 ' 1,88 4!6.114 2,37 6 .. 572.575 37,50 '1.384.639 42,14 851.614 4,86 302. 670 2,24 

-t Plnuf • 1941 560.081 2,16 443.780 1,71 461.982 1,79 9.336.449 36,0'7 12.131.095 46,86 880.335 3,40 481.944 1,86 
1942 531.904 2,26 351.403 1,49 4'/5.358 2,02 8.641.635 36,70 10.729.261 45,56 1.028.217 4,37 479.478 2,03 

5 Ceará •• f 1940 - - 287.806 0,89 2.170.420 6,70 7.219.546 22,28 12.449.048 38,43 4.866.365 15,02 1.224.996 3,'18 
1941 - - 350.881 0,79 3.014.782 6,81 10.152.014 22,94 17.719.076 40,03 4.928.003 11,13 1.441.106 3,26 

l 11142 1fi.132 0,04 291.753 0,80 3.545.908 9,71 9.326.155 25,55 11. 2'17. 066 30,89 5.207.865 14,27 1.209.126 3,31 

G R. O. doJ 1940 308.461 1,86 193.'163 1,17 636.314 3,83 2.470. 773_:~14,86 4.762.1'18 28,65 2.016.963 12;13 431.301 2,59 
Norte .• 1941 348.855 1.79 215.7C9 1,11 824.166 4,22 4.192.077 '118,21 5.082.214 26,04 2.131.048 10,92 478.343 2,45 .. 

1942 338.381 1,96 205.010 1,18 97'1,740 5,65 5.259.839 30,41 2.780.022 16,08 2.010.6.96 . 11,63 512.223 2,96 I 
I. 

r 1940 1.580.712 5,84 282.029 1,04 1.246.109 .4,60 8.570.848 31,68 6.792.806 25,11 4.088.034 15,11 1.136.675 4,20 

., PI\Tilibl\, 'l 1941 1.140.367 4,08 258.605 0,93 1.547.523 5,54 11.094.243 39,'11 7.349.270 26,32 2.959.214 10,60 -1.214.361 4,35 
1942 1.212.128 4,49 308.963 \ 1,14 1.924.884 7,12 12.121.477 44,35 5.551.482 20,55 3.172.726 11,74 1.127.837 4,17 

8 Pernnm·J 1040 1.634.587 2,04 2.660.700 3,3~ 3.795.801 5,75 33.166.522 41,49 16.243.383 20,32 9.615.099 12,03 2.061.147 2,58 
lluco ... 1041 1.815.680 2,29 2.451.070 3,10 3.649.289 4,61 38 .721.816 48,91 ' 13.386.849 16,91 10.372.480 13,10 1.999.543 2,53 

l 1942 2.324.150 2,63 3.171.941 3,59 6.161.526 6,98 46.044.860 52,15 10.319.970 11,69 12.216.330 13,84 1.966.473 2,23 

O .Alagoas. . J 1040 453.489 2,78 455.177 2;79 866.001 5,32 5.029.102 30,87 6.162.117 37,83 1.313.742 8,06 359 .229 2,21 
1941 541.507 3,24 436.492 2,62 973.863 5,84 5.864.954 35,16 4.821.366 28,90 2.110.038 12,65 445.048 2,67 

l 1942 1.365.061 7,40 690.385 3,74 1.275.184 6,91 7.6ll3.802 41,67 2.876.368 15,60 2.959.259 16,05 612.729 3,32 

10 Sergipe. . r 1040 532.726 3,24 185.200 1,13 020.557 5,60 3.636.218 22,11 2.538.882 15,44 2.216.912 13,48 537.164 3,26 
194.1 552.359 3,26 171.101 1,01 881.020 5,20 4.216.796 24,91 2.386.129114,10 2.279.229 13,47 525.983 3,11 

l 1042 572.589 2,92 7.82.593 1,44 1.295.432 6,60 5.189.832 26,43 . 2.445.471 12,46 2.788.522 14,20 4'13.006 2,41 

l1 Dnbla . ·{ 
1940 3.532.766 3,86 3.235.496 3,53 5.471.653 5,98 25.583.292 27,95 20.686.692 22,60 9.686.535 10,58 2.238.066 2,45 
1941 4.047 .926 3,44 3.385.418 2,88 7 .787.561 6,02 32.878.849 27,96 30.646.744 26,06 15.655.556 13,31 2.188.164 1,86 
1942 4. 136.99:.! 3,27 3.739.676 2,95 11.124.763 8,78 38,064.277 30,03 24.567.020 19,38 22.005.321 1'7,36 2.409.101 1,90 

r 1ntl"\ II'Jn ')tu oc., 1., .,n 1t. .,,u, onfi. .,.,., I 'I~ oH 'lnll l,n on n'l no11 0'14 '1'7'11 1'7 OO'l 4?R '1 4Q 32 . 102.466 14.06 25.925.902 11,36 



I J 
:r:a!sdo de I Indlist!'ias e 
:pneda4e , Vendas e consignações Exp<>rta.ç!.o Sêlo · 
, Inter-viVO$ pro!lssôes 

I 

~ 'lo Cr$ ' % CrS % .Cr$ % crs % 

:.181 I 5,89 19,78 
I 

5.768.975 28,38 4.017.797 - - 918.639 4,52 
.954 6,23 9.102.010 30,95 7.186.493 24.43 - - 936.153 3,18 

·.431 8,1.2 9.363.581 37,04 4.952.194 19,59 - - 1.034.772 4,09 

3l..928.912l39.09 
-

4 .445.1l2l ;.(104 14,24 10.651.424 13.04 5.009.525 6,13 5,44 
:. '%5l 18,72 38.1.98. 839 4Ul 7.972.237 s.ss 5.331.679 5,74 5.067.289 I 5,45 
~-983 20,20 46.1S89. 733 44,63 8.273.659 7,91 5.187.277 4,96 5.010.811 4,'19 
i 
í 
\-88'1 5,'28 78.619.668 22.90 - - - - - -
~-- 6.54 95.166.660 24.23 - - - - - -
!.tsn 7,97 113.518.557 25.73 - - - - - -
: 
:.094 10,07 311.160.077 53,06 - - 75 .217 . 165 12,83 25.191.789 4,30 
:.376 11.45 376.741.714 56,05 - - 76.659.084 11,40 30.022.954 4,47 
:.s9'l 11,75 434.618.577 58,06 - - 80.675.378 10,78 30.441.494 4,07 

:.313 
I 

6,39 18.576.841 27,92 11.158.08311~77 4.610.545 6 93 2.096.987 3,15 
:.oso 8,91 25.40&.659 34,72 8.191.496 11.10 6.023.223 8,23 2.041.673 2,'la 
:-069 8,87 30.5!lZ.814 38.92 7.604.419 9,67 6.410.9()4 8,16 2.186.858 2,"18 

;.929 6,20 12.6()4.114 34,96 4.456.758' 12.36 5.505.861 15,27 2.047.482 5,68 
:.32S 7,11 15.665.455 38.~ 5.003.337 12,14 5.320.545 12,92 2.159.786 5.24 
;.st~ '1.~ 20.702.332 41,91 5.439.261 1~.01 5.898.137 11,94 •• 459 .... I 498 

~ 
í 
:.514 7.00 7.5.200.963 41.20 11.161.680 ~11 23.793.ss2 1 1302 l2.350.01l 6,76 
L951 7,88 85.209.736 45,69 12. 643. 66'7 6~78 21.958.367 11,78 12.446.087 6,67 
;.211 9,.32 109.482.406 53.47 16.027.035 7,83 10.390.812 5,07 12.781.205 6.24 
' ·I ·-I < 

1,383 9.52 3 .619.818 23.27 4.562.429 29.33 1.465.680 9,42 650.507 4,18 
!.506 10,.30 4.480. 858 27,06 4.267.797 25.78 1.590.067 9,60 608.227 3,67 
t.oss 10,62 5.912.085 32,63 3.704.048 20,44 1.694.807 9,36 511.808 2,83 

l 
i.%16 18,73 3.906.159 23.44 3.543.383 21.26 1.934.801 11,61 1.102.849 6,62 

1·'73'7 1--1'7.75 4.990.051 24,78 3.412.492 16,95 . 2 . 583. 869 13,33 1.000. 054 4,97 

!·323- 22.07 7.4.'12.864 31,72 2.964.974 12.59 2.0!71.223 8,79 968.168 4.11 
! 
~.GSl 8,.2l 7.26.160. 434 37.27 153.404. SôO 7,87 l~-613.494 9,68 84.869.427 4,35 
!-651 8.23 881.P41.99S 40,37 l_i70.389.219 7,80 197. 094.357 9,02 90. 991.949 4,16 ._ ........... ~fl'l .. ~ !>On~AS.--43.54. 43A319_._3_19_L-s•~- __ 20~!..~.:.352 _ ---~·~-. 92.307.471 3,48 

.. 
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impostes que grsvs.m a rtqueza 14 
proàUzf.da e a. dos que gravam tont.es 
tle produção, basta compax-""r o que 
representam, na.s :finanças estaduais, 
o imi:>Osto de vendas e coru.ignações 

Impostos 

Vendas e cons~ões .......•.. ·} . 

Trall.Smis.são inter-vivos . .......• 

· us nas e :pro-lssoes .. . ......•. 

I 
\ 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
l 
I 

som&do ao de transzni.ssão de propne
t1a.de inter~vlvos, e o 1mpôsto de 1n• 
dtístriàs e profissões somacio ao ter
:rltorial rural. Conside.re-st' o qua
dro abaixo: 

I I I 
1940 I 1941 I 1942 I 1943 

I I I % I % 1 % % 
f I I 
1 I I 
I I I 

45,50 I 49,41 I 53,57 I 59,2 
l I I 

I l I 
I I 

14,92 13,86 I 12,99 I 11,9 Ind. t. f" - 1 
I I ' ' Ten-ito:ria.l rural ..........•.••. l 
I J -i 

Em 1944, o impOsto de 1ndústrlas e 
p:rofissões somado ao territorial rural 
rendeu, no pais tnteiro, n. ~m.portã.nc~a. 
de Cr$ 446.605.615,00. o impõst.o de 
vendas e consignações, só êle, durante 
o mesmo exercício, no Estado de São 
Paulo quer dizer, numa s6 'lfnidcu!e 
da. Federação, rendeu o dõbro dessa 
1m:portAn.da.. · 

Os impostos de vendas e consigna
ções e o territorial rurai sãc p~~::~s, 
sem que o contribuinte quas~ os pet-
ce'ba. - e rendeu cinco '·ezes mais ~o 
que os clois outros. O im!)ôsto de in
dústtlas e :pro:fissGe.s e o territorbl 
rural vão se tornanco caci;:!. vez mals 

insignificantes e !ne,."Pre5Sivo.s - e 
~ão pagos com suor, lágrimas e ódio. 

28. Além de serem m-:.nto menos 
produttvos, os impostos d~ indústria 
e :profissoos e terriLol'lal l'Ul"al exigem 
dos Estados despesas matares,. :para 
sua. fisca~çáo e arr~adação. 

Sõbre êste assunto, faltam ds.àos 
d1scr1m1nados, referentes 3. cada uma. 
das unidades da· Federaçã(). No Esta
do de São Pa.illo, a desp.e.3a. acaneta
da. pela fisca~ção e a:recacaçã.o dos 
impostos, relativamente à :enda que 
:produzem, e,.-prime-se na2 seguintes 
pe:rcenta-gens: · 

Impostos 
·\ 1940 \ 19fl \ 1942 I 1943 l 

I I 
l l I 
I % l % l % 

·1 I I 

\ 11 11 
Vendas e ~onsignações .......... . ... J 3,2 t 2,9 I 3,0 

T.r:ansmissão inter-Vivos ...••••••..• } 4,2 } 3,8 I 3,8 
l l t·-

lndústrlas e profissões ...•...•••... J 11.5 1 13,2 1 14,4. 

T~rritorial rural .............. - ..... ~ 5,8 t 6,7 \ 6,7 

I I 
I % I 
I I 
1
1 

1
1 

f 2,3 l 

l 2,5 1 
r r 
1' 13.3 1 
I I 
I 6,3 I 
I I 

2.80 

3,57 

13,0 

6,37 

Assún, portànto, o im.pObto de in
dústria e profissões .e o terrlto~al 
ru..~ consomem, respectivamente, 13% 
e 6.37% do ·pouco que produzem, en
quanto o de vendas e consignações 

e o de transmissão de l)topri!.-dade in
ter-17fvos cus-tam, apenas, 2,SO% e 
3,57% da grande renda. eom . que -oe
neflclam 0!5 . Estados. 
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29 Diga-se, :tin~lmente, que o 1m-
pósto de indústria e profissões se 

confunde, ·na prática, com o impôsto 
municipal de licença; e o impôs to ter
ritorial I"Ural, com o impôsto ceó.ular 
de renda, a que se refere o art. 57; da. 
lei que regula. o impOsto de renda. 

Logo, a imposição dos tributos d~ 
inàústria.s e profissões e territorial ru
ral constitui flagrante caso de bi-tri-
butaçáo. . 3 (\ · ~as, a maior falha na aplicação 

v do sistema brasileiro de disc:rlmí
r:.s~~o de r~~d~s é, sem dúvida, z. re-
fe::-er..te aos Municípios. · 

o melhor tributo munic!p~J consis
te na meta.de do péssinlD impôsto es
tadual de indústrias e profissões! E é 
de se nota!' que, por circunst~ncias vá
rias, os Mu:nicipios não r~ebem, in
tegralmente, nem. mesmo essa me
tade! 
.·outro im.pc:rt2.nte tributo munic1p:?..l 

é o ir.:rpósto de licença., que grava o 
trabalho e. r..~resenta, portanto, todos 
os defeitos do imoosto de indústri3.s e 
profissões t • 

O irn:pôsto terrttorl·al urba-no é im
produtivo, pois g-rava ·as terras situa
das nos arredores da. cidade, geral-' 
mente desvalorizadas, qua.se sempre 
ocupadas pela parte mais miser~l·el 
d:?.. popul:?..ção t:.rbsns.. 

O impô.sto . de jogos e dtve!'~<5es 
p...'T"àtlcamente inEXiste. uma. vez C'Jl.C. na. 
grande maioria doo Municip!os b!'2.st
leiros, os raros jogos e as esca.ssas di-.. 
versões são isentos de quaisquer tri
butos, a fi~ de q'..le sejam incentiva-
de~. . 

J'ião é de estranhar, po1s, que os 
M:1~cipios cz.i.a.m na misél"i~. ccm
!)rovad::L pelos impressionante~ · ~1za.
rismos, referidos no número 19 dêste 
trabalho. 

o Munic!pio vi·;e em regime de s~n
. f;!·i.-~ continun, c m;:;.ntido em estado 
de jejm-:1. pcrmaner~te; 

E, ent::-~anto, tôda a. economis e 
t&d~ a íinança nado:"'l.al se funda. na. 
vid~ dcs 1\f'.tr!id~ios! 

3 1 Após a cr!t:.c::-, q'!.!~ .c..c::t!~:, c.~ ~~! 
I <"el''·~ r'o S:S}C'!"Vl"' b··'"l~l··!.,..~.,.o "'"' r..~,·~"-• ~- ~ .. ,J,....,\.4 4. w .......... ·- 1 .......... ::--·--- l.,.;.- .a.-

C!"lF!li!"'-Ç:lO de :rendas, ftca ev~d'?n
ci.~.d.:; q:.:e ~s princip3is falhas na l'l!)li
c~ç$o do r~~gime t.ribu.tário do Brasil 
s~o as seg-uintes: 

1. Disparid!ló.e .n~ concel
t\!açãc dos i opostos. 

2. Ex!st2~~.da. à~ in postos 
&ntl-económiccs c êntl-::ociili. 

3. Insuficiência. ds.s :rendas 
ttibuté.rias municipais. 

Cumpre col'rigir êstes defeitos. Com 
ts.I objetivo, são apresentadas as su
gestões contidas no3 dois ca:p!t~ :se
guintes. ~ · ·· .·: .. . .. ._ 

SoZuções para .as talhas na apZicação 
do sistema brasileiro 

3 2 Para sanar a d!sparide.de e:rds-
tente na conceituação dos impos

tos, há um reméc!!o: a codificação tri
"lrJ.tária. Só U.."ll código, de!ini::J.do e re
gu!am-entando cada espé-cie tributá-· 
ria, evitaria que um mesmo nome de 
imrhsto seja atribuído a impostos di
vasos, ou que impostos considerados 
uiversos incidam sôbre a.s mesm:J.S 
fontes. 

b código tribU>tá.rio é uma. garantia 
para o contribuinte e para o Pode:
Público. E' garantia oo.:rr.. o col'!tri
bulnte, porque o defend-e contra a.s 
n;ancbras, os go1pes, as int.erpreta
çoes fadósas, os .sci~smas com que os 
órg~ fiscais, às· vêzes, assaltam os 
cldad.ãos. E' garantia para o Pod-e!' 
P'J.l;;i.ico, :porque dá-lhe autoridade e 
scgu.=~nça. na .a:rrecaciaçã.o dos impos
tos. 

3 3 N8.o basta. entretanto, a simpl(:S 
e:tist~"ncia. de um código. É pre

ciso que ·o mesmo seja rigorosamente 
c~'Y-"P'Z'ido. ?ara isto, ~ exoeriência 
mu::1·(i2,1 t.e~ demonstrado a- necessi
c1.?.·de d€ órgãos espeda.lizados, que fis
roli:;em tal cumprimento. 

l::s!-es órgãos teriam, por fu}lções 
precrpua.s, esclarec-e-:..' o Poder Public<? 
e demais interessac'!.cs sõbre as ques• 
t5-es tributá:-las, e \"erificar se ~s nor
rr~cs 1-:;gais de matéria fisc~l estão 
:::-~c~o cbservadas. Com"'eti.r ... lhes-ia 
c':':- s c:?. ~~~ trib"t~to seu e~. to conceito, 
e !n.:!icar, em cada. c~so, o v-erdad.eiro 
proc~sso dt: ~.1-re-cac!aç.;.o . 

'I'-=riam, km bém, f".i..'1Ç~s aoessó
r.ia:~. d~ .acentuado inter:!sse, coco 
.s~j.: o lév::mt~menta ele estatfstice.s 
p::-{'.-:::::;.5 s6~re todos os n.ssi.mtos tl'ibu
t:~-:-ins. e ~ re:!Jizaç~o ·de mi.nucioscs 
es~udo-s sôl::-re e:ssa matéria. P:-esta.
r.iz.m, corn · bt.o. como é ób7io, um ser
·;:-;::. h·!·:C.St~:~üv~1, para o prosp-essivo 
~::-:::~:::: :;-o2.::..-:12::to do sistema tributá
rio. 

O l3:r~sn cont.~;~., atualmente oom um 
órglo 0e.ss~ natt::!'cza: o Conselho Téc
ni·~o <le l::conc:::1i.a. e Fi~nnçs.s. Se
ctia::lc na. Cs;~.~l da Tie'!Jú'bl!c:-1., ês~ 
ó::sr..o, rncdehr e eficie:;.1tíssimo, tem 
pc-:- :m:..:s;lo 2.COm·p.:'"l.nhs.r e fiscal.iz..1.r 
a ~'ida financeira dos Estados, pres
tand.o, 2 êstes, assisrencia ~::licu, · e 



-398-

of~r~ndo, aos interessa-dos, o fl:uto 
de suas obs-ervações e estudos. 

O sistema. tributál"io, que fôr ado
tado no Brasil, só será corretamente 
aplicado, em todo o território nacio
nal, tlua.ndo eXistir aparêlllo seme:
lhante. em c.1da uma <ia.s unidade3 
da Federação. 

3 A P :l.ra a outra f~lha na aplicação 
~do sistema tributário brasileiro, 

isto é, ::t existência. de tributos anti
econômicos e· anti-sociais, que gravam 
foi'vtes de produção e não a rlqueza 
p:rcduzida (como, por exemplo, o im
pósto de indústrias e profissões, o ter
ritori~l ,rural, o de licença.), há um 
r E;r:lcdio: suprimi-los. 

Com a supressão de tais im!)ostos, 
o Poder Púb.r.ico nada perde. 

Ficou demonstrado que os tribu
tos an ti-econômicos são, sem;pre, 
pouco produtivos e de arreca<lação 
custosa. Por outro lado, suptimf-.las 
é desentrn v-ar a produção nacional. 
Aumentando e, por conseg\ti.nte, ba
rateando a produção, desenvolve-se 
a riqueza, ativa-se a. circ~ação das 
mercadorias e cto dinheiro. Em con-

, seqüência, cre~e a receita provinda 
dos bons impost os. Pode-se a::t:irmar, 
em verd.g.de. qG.e .a supressão de im
postos anti-econômicos, além de di
minuir o preço ele venda das Utilidades 
e de f a.zer õctixa.r o cttSto da ~ida, 
a.carr~ta a majoraçiio da receita. tri- · 
õutária. 
, A conferência Nacional de Legisla

ção Tributária, realizada na CG.pltal 
da. República, em Inaio e junho de 
1941, por iniciativa do Conselho Téc
ruco de Economia e Finanças, e.pro
vou, e."Cpressamente, a abolição do 1m
pôsto de indústrias e pro11ssões. 

o impôsto t erritorial, por gravar 
tlnl.l. fonte de produção e não a. ri
queza produzida, precisa, igualmente, 
ser lnn.ido do sistema. tributário 
b'rssíleiro. · Na. hipótes~, porem, . à e 
ser mantido, não deve pertenc·e!' aos 
Estados, ~. sim, aos 11.!uni~1~ios, uma 
vez que grava. um pa-trimônio emi
nentemente Municlpa1. 

Aliás, ~xiste. nc Br:::.sil, a intenção 
1n~qt:h·oca de a tribuir aos Muruc:tlios, 
tanto o im!)ôsto rerriwnal :"".U"al , c~mo 
o de indústnas e profissó~~. Ora, 
cox;~ide!"a~do que êst:=>~ t1·i~utos são 
an;.,J-economico~; conslc:::tel ~ ....... o. a!nda. 
qu~ c;s Estados (com <!Xce;~o. í..it.lvez, 
de Minas G erais). se ccol"ormam em 
~crcê-los. em favoi" dos Municipios; 
considerando, finalmente, que os Mu
nidpics. para aumentar su3-s rendg,s, 
dêles prescindem, como adiante !!ca.rá 

demonstraclo, tudo leva à convicção de 
que tais tributos deven.~ ser simpl\!S
mente suprimidos. · 

S-uprimir os impostos que gravam 
font es àe p.!"oduçáo, é atender às duas. 
sibi~.s te~o~endações seguintes, con., 
tiêas n~ Ca.rta Econémica de Teresó .. 
polls ; 

1. Que o sisi:ema tributãrio 
sobrepo::rú! ao inter~sse p ura ... 
m ente f i scal, o interêsse eco-. 
zz ê.Jmico do pais~ como 1tOi'11tQ, 
jundc.rr~ntc.Z de palitica tribu-
tàna. 

2 . Que o sistema tributário 
elimine os tributos criados sem 
/u:rul:zmento econômico. 

A SOLUÇlO :CO PRO:B!::EMA 
FIN.A.!i CB1RO DOS MUNlCtPIOS 

"... P~ssar para os Municípios o im
j) !JÕSto de indústrias e profissões e o
territorial rural é dar-lhes um pre
sente de grego. 

Para os Estados, que contam com os 
ma·gnificos impostos de vendas e con ... 
signações e de transmi.."-c:;ão de pro
priedade, fazer tal e>fer~a é cô~odo e 
!áeil porque os maus tnbutos nao lhes 
podém int e:rassar. Psn os M;un.ldp1os, 
a. dádi-va seria uma irrisão, por~ue os 
maus tributos são improdutivos e de 
arrecadação difícil e custosa. 

E' evidente que os Municipios, ape
sar de tudo, não hesitariam em acel
tar o impôsto de indústrias e profis
sões e o territc:ial -ru.nl. Pois, ..::t.uetn 
Zlá.-o tem nada, -contenta-se com bem 
pouco. Mas o Probl€ma !inan~ell'o 
municipal continuaria sem solução. 

Os Municipios, em plen(;. miséria., a.r
recedaram, nos ült:mos exercícios, as 
seguintes importâ.ncias: _ 

. -
Exerctcio - Milhões de cruzeiros . . 
1940 . • • . • • • . • • . • • . • • • . . . • • 937 
1941 ••.•• • . •••.•.•• • .• • , •• l.C02 
1942 . • . • • • . • . • • • • . • • • . • . • . 1. 063 
1943 . • . . • • • . • • . • . • • • • • • . • . 1. \j~::; 
lS44 .•. . ..•.. • .•. _. . . . . . • . . l. 261 

A L."'llJX>rl.ància de wn l)!lháo ~uzen
tos e sessenta e um milhões de cru
zell'os, qü~ foi quE~!n.to cs Municip!cs 
arrecadaram. no exercicio de 1944, re
p:-esenta 8% da re.:;eit:::. ~rlbutá.ria. total 
do pais. 
:~o mesmo exercíciv, o impõsto de 

ind~!::~~ e pro!issõés e o t~n1torial 
rursl, ·so~c'os. :enderazn quatrocen
tos e quarenta• e sei~ -'lbões e seis
ce!lt')s l!lll cruzelzv~. .t.stv 6, 2,9% da 
receita: tributária. tots.T ti~ p~i'c: . Se 
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tal importância. fOr entregue aos Mu
nicipios, êstes, em: vez .de morrer na 
Iriiséria com. 8%, .morrerão na miséria 
eom 10,9%·. 
Note-~ que a receita proveniente 

dos dois re!eridos impostos, se os mes
mos !'êssem . cobrados pelos Municí
pios, seria. certamente menor do que 
a ~tun.l. Pois, os Prefeitos Ccuja 
sorte política. depende de seus eleito
res ... J raras vOzes, ou nWlca, ou
sariam enfrcr..ta'r a massa das quei
xas, das reclamações · e dos r~cursos, 
sempre acarretados pPlo lançamento 
e cobrança dêsses tributos. 

E' preciso que o legislador brasileiro 
compreenda, de uma vez por tõdas, 
que, ·quando os Munjcipios solic!tam 
um aumento de renda tributá:-i:::., não 
estão mendigando. Bstão, isto sim, 
exigindo que lhes seja entregue o que 
lhes é d~vido, em virtude de sua im
portância .!131 organização nacional. 

Õ de que os Municípios necess1ta.m 
não é a m.1galha de 2% ou de 3% da 
renda tributária 'do pais. Necessitam, 
em verdade, que sua renda seja du
plicada ou triplicada, a fim de que 
ela se torne proporcional aos. encar
gos municipab. 

Nessas con.dições, o problema finan
ceiro dos Municípios se coloca nos se
guint~ têrmos: como triplicar a. re
ceita tributária municipal, sem preju
dicar 8.6 finanças estaduais ? 

A prim.eixa verdade, da qual n§.o se 
pode fugir, é simplesmente esta.: os 
municípios necessitam de uma. receita 
tributária, que corresponda. a uma 
proporção justa da receita tributária 
total do pais. 

Ora. nenhum tributo mu.nicipal é 
capaz de lhes assegurar essa propor
ção. O mais produtivo àos tributos 
m}lDicipais representa cerca de 1,5% 
da receita tributária total do país. 

Come> fazer ? Salta aos olhos que os 
Municípios só a.lcançar~o êsse objetivo 
se puderem recorrer aos impostos es
~duais. Mas a que impostos esta
d'..!Sis? O Lnpôsto territorial ruro...l não 
chega a representar 1,2% da receita 
tributária total do pais: o impOsto de 
indústrias e profissões (a. parte dos 
Est2.dos) não chega a 1,7%. Os deis so
mados não chegam a 2.9%. Só restam 
o impõsto de transmissão de proprie
dade inter-vivos e o impOsto de ven
cla3 e consignações. ~tes, somados, 
repres~"ntam 25% da receita tributá
ria. total do -pais. 

E' evidente que só êstes dois lllti
mO! tributos estão em condições de 

por têrmo ao jejum :financeiro dos Mu
nicípios. 

Mas; · ao se passar para os Munic1-
pios uma parte da. renda prOdUZida 
por tais impostos, é necessário, entre
tanto, não privar o Estado dêsSe mes
ma es~do de . sua vida orçamentária.. 
Para isto, basta deixar aos Estados a. 
faculdade de fixar as taY.as das men
cionados ímpostos em quar..to fôr exa.
tam.ente preciso, para que a. renda. 
dos mesmos cubra o desfalq!le, so
frido pelos cofres estaduais, com a. 
referida passagem de receita para os 
Mu~cfpios. 

E' oportuno lembrar, aqui, o pnncf
pio doutrinário, re!erido no n.0 7, dês
te trabalho, de que não é aconselhá-. 
vel outorga.r s. uma entidade receit.a. 
sob a administração de outra. No caso 
brasileiro, entretanto, como ficou de
monstrado, não há., para os Municí
pios, outra alternativa. ser...~o a de re
correr à receita dos Estados. A ·tim 
de diminuir clificuld.a<ies, de ordem 
mais administrativa do que financt;ira, 
cada Estado poderia. optar, em con
formidade com ' as circunstâ.ncis.s re .. 
gionaiS, entre~ a) atribuir oos Muni
cfpios uma parte· da .renda propria
mente produzida pelo impôsto de ven
das e consignações e pelo de transmis
são de propriedade inter-vivos; b) 
atribuir aos Municfpios uma part-e. de 
suao renda tributária totaL Deviào à 
importância dos mencloris.dos impôs
tos na receità. tributária estadual, os 
dois processos .são equivalentes. 

Diante de exposto, e eonheclda a 
impossibilidade em que se acha a 
União de renunciar a qualquer parte 
de sua arrecadação tributária em !a.
vor dos Munioip1os, ft. solução prática. 
e imediata do problema financeiro 
dêstes últimos ·é a seguinte: 1. o) En
treguem os Estados aos Municípios, 
em cada exercicio, a. importância per
centual que lhes p~rmita particip3r do 
progresso geral . que êles ajuda:n a· pro-
mover e de maneira a lhes facultar 
uma ascençã.o de sua receita tribu
tária, pelo menos paraleb a das uni ... 
dades federativas a que respectiva
mente pertencem. 2.0 ) Fixem os Es
tados a taxa de seus próprios impostos 
(e em particular, a dos impostos de 
vendas e consignàções e de transmis
são de propriedade), de modo a. que a 
rE.nda dêsses tributos cubra o des!al· 
que acarretado aos cofres estaduais, 
pel!l. referida transfe-~ncia de recei~ 
aos Municípios. 
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Da quota global das rendas esta
duais a ser atribuída aos Municípios, 
a l)arte de cada um. dêstes deverá 
ser proporcional à respectiva. popu
lação. 

Esta é a solução geral, aplicável a 
tOdas as unidades da Federação. En
quanto, repita-se, não seja. possível 
aos Municiplos apelarem também para. 
uma participação substancial nas ren
das da União, nenhuma outra solu
ção seria tão completa e radical; ne
nhuma, tão con!orme à realidade bra-
sileira. 

CONCLUSÃO' 

36 Em sintese: 
As principais falhas d.o atual 

sistema brasileiro de discriminação 
· das re!ldas trlbutár:la.s .ficariam deci
si,;anlente atenuadas com as seguin
tes providências: 

1. Organização do Código 
N3.cional de Impostos e 'I-axas. 

2. Criação de Conselhos Es
taduais de Economia. e Finan
ças, que fiscalizem a. exata. ~pU
cação da. legisla.ção tributária., 
re:1lizem completos estudos sõ
ibre t0da6 as quesr.ões fiscais, e 
e~erçam !unções consultivas. 

3. Proibi cão àe existência. 
de . impostos· Que incidam :.ôbre 

fontes de produção, como sejam 
o trabalho e o capital <e, em 
conseqüência., abolição dos tri
butos que tenham a natureza. dos 
impostos de indústrias e pro!is~ 
sões, territoris-I rural, licença, 
etc.>. 

4. Entrega. aos Municípios, 
por · parte do ~tado, em cada 
exerc!cio, segundo o critério que 
a lei ordenar, de uma cota per
centual dos jznpostos estaduais 
\sobretudo elo impõsto de ven
das e co~ignações) , ficando 
ressalvado ao Estado a facul~ 
dade de fixar a taxa de seus 
próprios impostes <e, em parti
cular, a dos impostos de vendas 
e consignações e de transmissão 
de propriedade imobillária in
ter--:..ivos) , de modo que a renda 
dêsses tributos cubra o desfal
que rep1·csentado pela ref~rlch 
cessão de receita. aos Municí
pios. 

Se a nova Constituição deter
minar tais mediàas, é muito 
!Provável qu-e o Brasil conte com 
o melhor sistema. de discrimina.-

. ção de rendas t!i.butirlas, a que 
a.s atuais circunstâncias l!'le per
m.i te aspirar . 

Rio, 9 de maio de 1S46. - Go~nzoo 
~ JVMOR. 



67.a Sessão em 21 de Maio de 1946 
Presiàêncía dos Senhores 1'-felo Viana. Presidente; Lauro Lopes, 2.0 Secre

tário e Hugo Carneiro, 1.o Suplente de Secretário. 

As 14 horas comparecem os Senho
res. · 

Paitído Socia_Z Democrático 

Acre: 

.Hugo carneiro. 

Pa;rá: 

Nélson Parijós. 

Maranhão: 

Pereira Júnior. 
Crepori Franco. 
Luis Carvalho. 

Plauí: 

Areia Leão. 

Ceará: 

Frota Gentil. 
Raul Barbosa. 

R. G. Norte: 
José V areia.. 

Para.iba.: 
Jandui Carneiro. 
José J'ofili. 

Pernambuco: 

Osvaldo L!.ma. 
Pessoa. Guerra. 

Ala zoas: 

Medeiros Neto. 
Jcsé Maria. 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 

Vier~ ce 1\1elo. 

E. Santo: 

Eurico Sales. 

Distrito F~eral: 

José Romero. 

R. Janeiro: 

Alfredo Neves. 
Carlos Pinto. 
Getúlio Moura.. 

M. ·Gerais: 

Melo Viana. 
Bias Fortes. 
~srae1 Plnhelro. 
Wellington Brandão. 
:Milton Prates. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 

Noveli Júnior. 
Costa Neto. 
Horácio Lafer. 
Alves Pa1ma.. 
Honorio Monteiro. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
Galena. Paranhos. 

M. Grosso: 

Argem.iro Fia lha. 

Paraná: 

Lauro Lopes. 
Goml Jünior. 
Nereu Ramos. 

S. Catarinna.: 

Ivo d'Aquino. 
Aderba.l Silvs.. 



Ota<::llio Costa. 
Rogeric Vieira. 

R. G. Sul: 

Ernesto Dom eles. 
Teodomiro Fonseca.. 
Daniel Faraco. 
Gllcério Alves. 
N icolau Yergueiro~ 
Mércio TeiJ.;eira. 

União Democrática N acion.aZ 
Amazonas.: 

Severiano Nunes. 
P ialli: 

Mati~s Olimplo. 
José Cã.ndído . 
Antônio Corrêa. . 

Ceará: 

Fl!rnandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Egberto RodrigUes. 

Paraíba: 

João Agripino. 
Ernani Sátiro. 

Sergipe: 

Leandro Maciel. 

Bahia: 

Aloisio de Carvalho~ 
· J'uraci Magalhães. 

Manuel Novaes. 
.João Mendes 
Rui Santo~. · 

R. Janeiro: 

Praào Kelly. 
Soares Filho. 

M. Gerais: 

Monteiro àe Castro. 
José Bonifácio. 
~gaUhães Pinto. 
Lopes Ca:tçado. 

Súo Paulo: 
PIL.'"'lio Barreto. 

Ga.iáz: 
Jales Machado. 

Paraná: 

Era. Cito Gaetner. 
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R- G. Sul: 

Flores da Cunha. 
Osório Tuiuti. 

Pa.rtiC,o Trab~Zhi.sta BrasiZeirc 

.Amazonas: 

Leopoldo Neves. 

Distrit.o Federal: 

Baeh Neves. 

M. Gerais: 
Ezequiel Mendes. · 

São Paulo: 
Eusébio Rocha. 

R. G . SUl: 

Artur Fischer. 
Partic!o Comunista do Brasil 

Bahia: 
Carlos Marighela.. 

R. J'aneiTo: 

Alcides Sabença. 

São Paulo: 

Jorge Amado. 
PartidO RepuõZica.no 

MaTanhão: 
Lino Machado. 

Sergipe: 
Ama~do Fontes. 

M. Gera~s: 
Jaci Fígueireào. 
Felipe Balbl. 

Paraná: 
Mollhoz da Rocba. 

Pa.rtiito Popula:r Sindicalts·éa 
Pará: 

Deodoro Mendonç~. 
Pa:rtiào .Repuõlícano ProgressiSta 

R. G. Norte-: 
Café Fiiho. 

Pa1·tida I..iõerta.dor 
R. G. Sul: 

Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - Acbanc!c
se pr-esentes 92 Senhores RepTescu
tantes, declaro aberta a. sessão. 

Passa-se à leitura da ata. d::~. sessll.o 
anterior. 
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O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
ple-nte, servindo como 2.0 Secretário) 
procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em dJs ... 
cussão a ato.. 

Não havendo quem peça a palavra. 
sôbre a a ta, encerro a sua discussão 
e vou submetê-la a. votos. CP a usa) 

Está. aprovado.. 
Passa-se à l-eitura do expediente. 

O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre-
tário, servindo como 1.0

) procede a 
!eitm:a do seguinte 

EXPEDIENTE 
Ofício 

Do Presidente da arco-Iris Viaçao 
Aén.n. S. A., · comunicando sua insta
lação e of-erecendo un1a passagem grá
tis em seus aviões aos Srs. Represen
tantes .. - Int:tirada. 

Carta 
Os abaixo assinados, homens de le

tras, professores e jornalistas brasi
leiros, s:olicitam a V. Ex.a seja presen-
te à Assembléi.a Const"ltuinte a ne
cessidade do Br::!sil dar ao idioma que 

-falamos e que tã.o acentuadamente ja. 
diverge "<lo dioma :falado em Portugal, 
·a denominação - Lingua Brasileira. 
Não envolve esse pedido oposição de 
espécie alguma ao velho pais que nos 
color...:..Sou e do qual hoje nos declara
mos sinceros e devotados amigos. O 
que- pleiteamos ::-epresenta uma reivin 
dicação de ordem política, tão impor
tante como a de natureza filológica, a. 
qual poderá ser discutível, apenas, pe
los que fazem da ciência da !ing<.la .. 
gem um campo de eternas des1ntel1-
gências e contendas. 

Lembramos a V. Ex.:l que pedido 
idê!ltico, co-rpor'..ficado em projeto, !o1 
apresentado ~a passada Cãmar:.t (pro_ 
-jeto êsse que obteve, facilmente, a as
sinatura da maioria dos Srs. Depu-
tados) só não se tornando lei em v!r
tud€ da dissolução do Congresso no 
ano de '1937. . 

Contamos com o patriotismo e aju
da de V. Ex.a 

Renato :Travassos. - Newton Bra
ga . - Lima Figueiredo. - Múcio 
Leão. - Candido Campos •. - Carlos 
Mauz. - Bastos Tigre. - Márcto Sil 
t>a. - · M. Paulo F i lho. - Anibal Ga
ma. - A imprimir. 

Abaia:o assinado 
De portuários e estivadores desta 

Capital, sôbre a situação do perto de 
Santos. São Pau!o. - Inteirada. 

INDICAÇÃO N. 0 47-A, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo me
clià.cs que determinem. a instala
ção de Escolas Normais Rurais no 
Nom e Nordeste do País, e~ bem 
assim, a. instalação de estabeleci
mentos de ensino secundário no 
int~r e de cursos de capata
zes; com parecer da Comissão de 
Estudo das Indicações . 

A indicação n.0 47, de 1S1:6, :m~ere 
ao Poder Executivo a neçessidade de 
instalações de Escolas Noroais Ru
rais no Norte e Nordeste do País, de 
estat~lecim-entos de Ensino S: cundá
rio no interior, e d~ cursos de capa
tazes e pequenas escolas t écnico-prc
fi.ssionais. 

Pelo enunci:.do se ve.."'i.fica que 
abrange um vz\sto prog::ama de en
sino, pois as Escalas Normais Rurais 
vis:~.:n a formaç5.o de professoras paru 
o m eio rural, pr.ra alfs.betiz~.ç5.o do 
interior do Pai3; o estabelecimento de 
Ensino Secunüário, para fa:ilitar Q 
ace:.so a êsse curso dos residentes no 
interior: e os cursos de ca?:~.tazes e 
escolas técnico-profissionais, para dar 
ofícios e especializações a-os trabalha
dores rurais. 

E' um programa de ensino rural. 
p~ra atender à popul~ç:lo C:o interior, 
sempre esquecida dos gr~ndes centros, 
apes ar de constituir três quartas par
tes do País. 

Por sermos intran.s-!gcntem-:>:nte ru
ralistas, opinamos pa:ra que seja en
caminhada ao Poder E-.hecutivo a su
gestão ~m aprêço, como a voz da As
sembléia N':::.cional Constitut!nte, !lO 
grande anseio de elevação cultural e 
profissional dos b"-'asileiro:::., úni':!a .!or~ 
ma de v:.:oJcrizar o homem, dando-!he 
eficiência :maior, em benefício do 
Brasil. 

Sala das Sessões, 16 de l..-~aio de 
!94.6. - Alfredo Sé, Presidente. 
Sampaio V i da.l, Relator. - Jorge 

. Amado. - Segc:.das Viana. - Ga
briel Passos. - Daniel de Carvalho. 

- A imprimtr. 

Th~ICAÇÃO N.0 47, DE 1945, A QU!:: SE 
R!::!''Ett O P ARLC~ . 

Requeiro à. Mesa, que, ouvida a 
a Assembléia, sejam feitas as seguintes 
sugestões ao Poder Executivo: 
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a) a instalação. quanto antes, de 
Escolas Normais Runis no Interior 
dos Ests.dos do Norte e No:rdeste 
Brasileiros; 

b) a insta!2.ç:lo de est2.belecimen .. 
tos de eru~ino secundário oficiais no 
interior do Brasil; 

c) a ·inst,alação ele cursos de ca
patazia c peq,uenas escolas técnico
profissionais, jtmto aos es tabelecimen
tos ele e:n.sino s~cundário que venham 
a ser instalados no interior dos es
t: .. dcs do Ncrte e do Nordeste Bra
silêiros. 

INDICAÇÃO N. 0 60-A - 1946 

Sugere ao Poder Executivo, por 
intermédio dv Mirz.istério da Via
ção# a melhoria cf.os salãrios dos 
s~.-vid:ores maíitimos, de ·que tra
ta a Portl!.ria n. 0 105, do mesmo 
Ministério; com parecer da Co
missão de Estudo das Indicações. 

A indicação número 60 solicita que 
a. Mesa da Assembléia sugira ao Po
der Executivo, tendo em vista o dis
posto na portaria n.0 105, do Minis
tro da Viação, posteriormente modi!i
ca.da pela de n.0 265 e por outras, que 
o acréscimo de salário deferido na
quela primeira. portaria seja mantlco 
e, mais, ·passe a abranger também os 
empregados em EmpreS2s ce Nave
gaçãp Nacionais e Estrangeiras que 
tenham agências no Brasil, sem ex
clusão dos funcionários que sirvam. a 
part.iculares que exploram o serviço de 
.na vegaçã.o. 

A indicação vem atender a reivin
dicação mttito justa e sou de parecer 
que deve ser aprovada.. 

Sala ãa. C'.)missão, 16 de maio de 
1946. - Alfredo Sá, Preside:~.te. -
Jorge Amado, Rel::l.tor. - Segc.das 
Via.nr..a. - Gabriel Passos. - Joaquim 
Sampaio Viàal. - Daniel de Carva
lho. - A imprimir. 

INDICAÇÃO N.0 60, DE 1946, A QUE 

SE REFERE O PARECER 

Indicamos que a Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte teneo em 
vista o disposto na Portaria n.0 105, 

do E..'"<lno. Sr. Ministro da Viação, que 
t!"3.ta do reajustamento dos salários 
dos servidores I:laritimos, ulterio:men
te modificooa pela de n.0 265, e por 
outras subseqüentes, interceda junto 
ao Poder Executivo, a fim de que o 
::tcr~sc~o justíssimo, deferido naque
b pri~~!ra Po::ta:-ia, seja mantido, 
a l::rangendo, também, os empreea.dos 
em escritórios de Emprêsas de Na·.;e
gação N2r~iona!s e Estrangeiras, lo
calizadas nos v:irios Estadcs da Fe
deração cu com agências nos mesmos, 
sem c~clus&o dos que sirvam, por ou
tro l~o. a particulares que exploram · 
o ser;riço de navegação. 

Sala das S~ssóes da Assembléia Na
cional Constituinte, 30 · de abril de 
19?6. - Antônio Feliciano. ·- João 
Botelho. - Lino ft1achacio. - Jaci Fi
gueiredo. - Novelli Júnior. - Carlos 
Nogueira. - Toledo Piza. - Pau!o 
saras ate. - Agostinho Monteiro. 
Plínio Barreto. - Acúrcio Tôrres. 

INDIC~ÇÃO N. c 62-A - 1946 

Indica se constitua uma 'Comis
são pcr:ra. apresentar . sugestões ao 
Govern:o no sen-tido de se fixar a 
data ão descobrimen-to ã.o Brasil; 
com parecer da (;omissão ;de Es
tudos das Indicações. 

A proposta do nobre represent::m~e 
Sr. Altamirando Requião e outro~, 
destina-~e a coLStituir uma l!crr..iss~o 
pa:ra o fi::u de articular ::1s neces:::i:-!.:1s 
sue- estões no sentido de corrigir-~~ o 

Cl • • 

êrro da comemoração do descoo:-l-
mento do BrasH a 3 de r..iaio, fb:J !l
do-se of!ci3.lmentc, como data v~rc!~t
dei:ra a de 22 de Abril. 

1t velha a questão qu~ os sign:.tá
:1os da indicação consideram resul
'Vida no sentido por êles exposto e c;ue 
é a de uma das correntes em dissidio. 

Tamtém me alisto no rol dos de
fensores da data proposta na indic?..
ção e, como velho professor de his
tória do Brasil, sentir-me-ia tent::\
do a desenvolver o tema embora su
cintamente. 
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Acontece, porém, que hayendo res
peitáveis opiniões ~;n sentido con~r&
rio, parece-me prudente não dar, de 
antemão, co:no definitiv:?..mente errõl.
da a orientação oficial e constitu~= 
um.a comissão para re!!nir os e!~
mentos necessé.rios ' tl. o.vt=riguação da 
dat:1 e p:;:.ra apres~nkr uma concl::.
são que si.'~ia remetid-a ~o PoC.er 8x·~
cutivo com cs razões e documentos 
er.11 ~ue se fundar. • 

Opino, pois, :peh aceitação d~ pro
posta cem a novn. r edação. 

Sala dus Sessões, 16 de oaio tie 
1946. Alfredo Sá, Presidente. 
- Daniel de Carva!.lw, Rebtor • . 
Sa:rnpdo VidaZ - Jorge A·mado . 
SegU!as Via. na. - Gabíi.el Passos. 
- A imprimir. 

II-..""DICAÇÃO N.0 62, ~E 1946, A QUE SE 

REFEr.z O ! ' .'.REC!!:R 

Com a oportunidade q:1e se !lOS 

oferece, no transcurso da. d:1ta de 3 
à.e maio, indebitamente cousagra õ.a., 
pela tracliç5.o, s~m ne~hum funda
mento, histórico ou c".Iltu.ra.!. à ccme
mor~çlo do DescobrL::..1emo do B~·~:.!': il, 
r equeiro que sejam encarnir1:'la~a~ 3.-o 
Poder Executivo, por intcrmó.::io do 
Ministério da Educação. as ~ect:ssãrias 
s1.:;estées, articuladas por uma. Co:ni:>
são, nomeada peh ·Mesa, no se!ltido 
de corrigir-se a erronia em aprêço, fi
xando-se, oficialrr..ente, a dat::t ve!·da
deira de 22 à.e abril, como a q_ue cor
responde, no c~lcndário, ao memorá
vel acontecimento e:n a.prêç.o. 

Sala das Sessões . da Assembléia 
Constituinte, 3 de mo.io de 1S ~v . -
Altamirar,.~Zo Req~ião. - Aloysio de 
Castro Filho. - Luiz Barreto. ·- Fr~:Es 
da !.i"at a.. - Anibctl Duar te d'Cl:'Deira. 
- Euna:pio de Queiroz. - Dantas Ju
nior. 

INDICAÇÃO N. 0 79 
Solicita ao Govêrno proVidencias 

Q"Zfe impeçam a cn ula.çC.o de con
trato de prédios situa.dos na ca
:;;ital de São Paulo. -

Considera=.do: 
1) que é, no z::c:nento, impraticável 

e a r..ti-l_:.c; -:.!lar, a r =::.lizGçã<.. do ccn- . 
trato j á. exist:::!t~ c:! tr~. de um !::.do. 
a Prefelt~a. de S :>.o Pa-.::o e :l. ~ni&o, -

e doutro, a Cur!a Metropolitana da
quela cidade, contrato êsse inoportu
no que objetiva a transferência da 
Delegacia Fiscal :pa1·a o p:-édio recere
construido sito à Avenida lpiranga es
quina com a Rua Santa. Efigênia; 

2) q·1.1e essa. transf~;ên.cia.. <no me
mente em que sofremos as conse
quencias da verdadel=a. calanudaà.e 
·pública de falta de habitação) ; 

cz) inut iliza uma ccnstruç§.o nc•12. 
co!n. 150 qi.l<:.:-t os com banhos, quando 
há. carência absoluta de hoteis; · 

b) ~carreta uma despesa fabulosa e 
inútil de CrS ô.230. C0D,OO (seis rnilhões, 
duzentos e· trint2. mil crt:zeiros) assim 
distribuída, de acôrdo com o con
trato: 
Aluguéis de 24 meses a.di-

ant:::.dos ............ . . . 
Adapt"'ção do Pl"édio 

novo ........... . ..... . 
Mudança .............. . . 
Instalação provisória da 

Delegacia .... . . . . ... . . . 
Re:pcsição do imóvel . .... . 
Perd~ ele impôsto (Ind. e 

Profis.:::õcs, locativo, ven-
das e consignações, ren-
das) .•. . •..•.•••••. • • . . 

Selos de co!ltrato 

3.360.00ú,OO 

720.000,00 
100.000,00 

100.000,00 
l.500.0CO,OO 

350.000,00 
120.000,00 

6.230 .o o o ,00 

3) que essa transferência promso
ria exige que alguerrL assuma tácita 
res;or.sabilidade pelos perigos que cor
rem processos importantíssimos de 
desa:parecere!ll. daquele Delegacia; · 

4) ainda: que um gra!lde e !amos~ 
prédio de ::s. Pa u!o, o do Sr. Sérgio 
Carmine, situado na esquina feita en
tre a A·;enida Brig. Luis Antônio e a 
Rua Humaitá, est{s. sendo adquirido 
pelo Govêrno <le S:.lo Paulo pars. ali 
insta!a:- a Policia Civil, prédio que 
está n a iminênL:a de se-r vendido por 
Cr$ 22.000. ooo,oo (vinte e dois Ir.i
lhões de cruzeiros) ; · 

5) que o r~ferido prédio Sérgio Car
mine possui 110 apartamentos, abri
gando cerca de 700 pessoas. que s.e 
vê~n. no ,i.Jerigo de serem desalojadas, 
se::.n te::em p:.1·a onde ir, em virtude 
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da falta absoluta de habitação em S . 
Paulo. 

6> que ~ ads:ptaç~o dêste prédio para 
a Polícia do trahallio exige despesas 
volumo~:as, qu2.r.d o govêrr.o de São 
Paulo r:.} o tan rec1.4:-sos para gc:.star 
em bc.:eiício do povo a f:m de me
lhorar súa precária sit11:1ç2.o alimen
tar; 

7) . Qlie continuam, pê.ra a~ravar a 

s~t\1~çã.o d~ inqt!il;nos, tanto residcn
Cl::!S ~·CCl~1G c:-!!:1.:·:-~.~:s. dt São Pauio, 
R io de . J~n~iro. B =!o :S:c:~zonie, R eci
fe e out:-:::s r;r~~ld!:~ c:~~~c'. <::s do n osso 
P~; s a .. ·~ c-.,- - ' · -c.... .. \.. :., ',:.1 2-~ !.::it.'.~~::-.\~r=~ para en-
tre;a ce p:(:dic.s, "~~e vf:o ser demo
lides pz.r!l d~1 iu:;:J. r ~ càific ;-:.çü.o dE: 
grande n.:lto". co!11 a ccm:Jetcnte 
am~~c:c. d~ ~~ç.[; .. o d.e d~S}J:jo; 

T'p_,.,,..,ro ' C.. me · · · · · · "*- 1 . ... _, • .. ~ 1c.. Ct3. ~tlgn!~~ ! !113. 

~~-3a, é::msultada a colenda .Assem
bl~.:.a com ., d-v'd- " -· ·· -, c'~ e··· .,.. d ... 

o1,., • r-~ .... ,...,...; :..,· • ,.' ' #. !/ '""' '"" ' "' .'\. ... .::. - ~ 
p.__ ... ... ~v -"-.· -·.0. -=>~... S:\..~.:c:u: ~ ao Pvde!' 
T4'-.·cctt .. i··c - ~- •. , 1; .,., •• _ •· • ...... .. •.. · •. ;:;. .-. ~ · ~ , - ·~ ~· · m~·a·<t ::=s "Cau-
tel:7.do:::2s 3D he·;1 c:~~r -~übl:~o;" . 

l . 0 ) D(:te!."m~r.e ~ ~:i.il:?.ç :i.:: do cor.
trdo cxists~1te e::.~tr~ ., PT"er,,;t,,.a 'TI"'"u 

.. ~ - • " """' '"' \.4.- ·""- -

!licl·,._..,, ,lr """;- ,.... - ., ·i .. - . - • 
.. !--'.;..... ...... ..; ._,/_ .J r ... :..: ... o e ~ u11:c~o . a~ 

unl ,,..r1,... " a Ct·-''"' .. ,_ • · · • •w - ..... , "' ~~ .. - ~':1.z=: , :-cr' c!:tc..r .. 2., c~ 
out:-o, ccn~ra.to ês~e r:. ier::~;;,;: ~o l).,.é
d j o de pr0~):::ie:d~de ci::-.::; té.. s~~u2.dÔ -na 
capital P<~ul.ista à f...v::!"l:da IDlran.:,.-a 
esquina cem :::. R il::l ~3:mta 2fizênia, r~
sc.rvar.do-se êst-: im6-;·c1, sob fi.sca.
liza\~o da Preíeitur2, f:. l~?.çãa :")a-ra 
faml!!as: 

2. 0 ) q~c se opon.h2. .". ccrr. :::a L!ue· o 
G€Vêrno d~ ~fio Pz.ulc est:~ - rcc.:i7..s.n
dc do P!'édio S~rg:.c C::- , .. ,,..,;ne c::; tua
do em S~w ?:.ulo, fa7.c:1d~··;~~n~':r:~ en
tre à AVC:1ida 3:::-ic . fJ't;<: r.·~ t-· o"r'.·· c a .::, " ........... ;.. .. ...... ..., 
Rua Eurn ::! it~. e ~~ t· ~ de:~ tina ~- in.s-· 
ta~ação da P01k'ia, a f ;;·•1 de (1Ue não 
seJam despejE-das as f<'.milias ,..,~ ... ~ ... ~ -

ocupam s~us 110 z.paTt~mc:J.tcs. 

Sala das Sessões, em ::o de !ví:aio àc 
1946. - . Campo~ Ve;gaZ. A imprimir. 

O .s~. PRESIDEN'l'~ - Esti fi:.1ci:1 
a le1tura do expcdie.:1tc. 

Tem a paln.vr::! o S:-. Getúlio :r.a:oura. 

O SR. GETULJO 1\'l:OURA ("') -
Sr. Presidente, S:-s. Rel)rc>scntant~s. 

(*) Não foi revisto pc~o orador. 

na sessão de ontem, nos dez minutos 
que me restaram ds. hora do exp~
diente, tive oportunidade de tecer 
considerações ce ordem ga:-al sôore 
o p1·o::ler.1a da citricultura n:?.·:ional. 

Salientei, ne:s:;a c~asião. que a la
ranja havia adqulr1do imnortãncia no
tive! n:::.. econc.::1i~ elo ~;is, L<n:la ·;ez 
que, pelas ciivi~as c-uro, resu!t::tdo da 
exportação do fruto, a la::anja se co
locou, :p.o quadro da exportação r..'l
cional, em qui:lto lugar. 

Iioje, p:rosse~ulr:d.o, devo tratar 
mais cctc:lh?.damcnte do asst!!lto, ex
pondo à Casa - cem o conh2címcr.:o 
~ue ten...'1o, de !'2l")rcsentz.nt2 ào ~;'Iu
n icípio .• 1ais citricol;~. d o Brasil - os 
asL)ectos p::-i:"!cip~!s cl~sse 0r:1ve p!."o
ble:-c,a, Qt:e n~o rr-.ercC(:U. ainda, ~o~ 
luç1o aàe::;:ua,:.a. · 

Já. me foi dado salientar Qt:e a ú:1ic3. 
m~:dicla adot~da p:::.::-~ n. s~h·:>.~:lo ~a 
laranja, no pc~·iodo d~ crise, foi a cri::1.._ 
ção da ch:tmaõa Comi::3c':o E~:c.::t:.~ .. :va 
de Frutas, de cuja açiío canh:::ço, 
apcn:::.s, êoi3 ates: a instituição d~ 
cota de clnqüent:. ccn~:::.~·os, p~T<L 
caixa de laranjas efetivamente 
portada, e a fixaç:!o de cotas 
o mercr.do argentino. 

cau."l .· 
e~-

"\ter:.;lc=:.-sc, p4ir.1ciramcntc, a ln-
coe:-êncb e o ~le~conhccimento dtss:J. 
Cor:üss5.o no que resp~it:. i capacidade 
da h!·an ja, para r~c ;:; ber. n aquela al
tura, qualqüer tribu tação. 

Se a l:l·!'anja nr.o era vendida, em 
1~3S a 1!:J45, n em mesmo por um cru
zc~ros, no hnnjal, porque ali ficou 
ab?.nccn~.da, sem ser colhida, não se 
cor:1pr~endc que um ó:-gã.o cdado pars. 
s1:a d 2fc::a, t i v esse a p:-~ocupação ini
cial, s2n~.o única de es~abelece~ a ta
~:a d.~ cinqüenta centavos p::t~:a onerar 
um prcdu~o que já não tinha fôrças pa·ra. 
SU.l~ c:'ta-r fr~t~.l e outros im-pestes. E, 
qu:-..c~~o à í:b~::1çfio de cotas, ocon-eu nes
sa matéria injust!ç:L grave, dando em 
re~ult~.do, tambt!m ali, o chama do cã.m
b~o nc:;ro d!ls cotas. Enquanto 0 pro
du.to:-, como tL-n que conheço, que foi o 
1·ei da hr~mja, possuindo sessenta mn 
ca!xr:s de fruto, obtinha da ComissS.o 
de Frut?.s apenas tr-eze mil cotas de 
exr.c:-tação, firmas que n5.o tinham U."n 

·:a:i::o real invertião. na exp1or~çáo da 
lannja, que não possliliUn chácaras 
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nem casas de beneficiamento, apenas 
um escritório comercial, uma máqui
na de escrever e uma datilógrafa, ob
tinham dessa· mesma Comissão cento e 
Vinte a, cento e oitenta mU. cotas. E - o 
resulta<lo dessa política errada da co
mitSsão de Frutas é que tais comerei- . 
antes, de posse das cotas, impunham 
o preço aos infelizes plantadores, por
que _quem possuia lara-nja e não tinh~ 
cota n2..o · obtinha export~ção. Conse
qüentemente não tendo circul:l<;ão pa
ra o produto, não conseguia qualquer 
resultado para sua. explorz.ção agríco
la. E sa·bem todos quantos cuidaram 
õa citricultura, no pericdo gr2ve d~ 
1939 a 1945, que a:s cctas eram nego
c!adas na Comissão de Frutas à r~zão 
de um e. dois cruzeiros, através dos vá
rios interessados, com prejui:::o dos qu~ 
à irctame!lte tin!1am tr~b!llh~.do a ~er
ra e a haviam b::mhado com o suor 
honr"'-dC de seu !'Os to. f: con tr:1 ess!'.. 
polftic~. que foi pior do que a güérra 
para · a lar~mja, que venho protcsb!\ 
pçdindo Srs. Constituintes, que se 
olhe com c2.ri~ho, com atenção, pare. 
um produtc que terá, certamente. na 
economia nacional um efeito benéfico 
e s~lutar. Urge, portanto. salva:r do 
desastre final a pomicultura brasilei
ra que teve na laranja o s~u princip8.! 
e. mais valicso produto de exportaç::io. 
Apesar da variedade do clima e àa 
excelência de nossas terr~s. não s:>
mos um pais pomlcultor; só exporta
mos banana, abacaxi e laranja em pe
quena escala. A guerra, por si só, não 
teria tiào a virtude de levar à ruinct. 
a citricultura brasileira, se n~o fôr~ 
o mal crônico de nossa desorganiza,
ção econôrr..ica. Realmc:1t8, perdidos 
os mer.:ados europeus, o qu~ se itr-pu
nha era incrementar inte:::namcnte o 
comum o da laranja. ?ara logr!lr êss~ 
objetivo. a medida preli::ninar e indis- , 
pensáv~l era. favvrecer a circu!3.ç~o do 
produto, de modo que t ivesse . acesso 
fácil e direto ~os centros consumido
res. 

O S-r. Fernandes Távora 
Enquanto, aqui, as branjas aoodre
chm nos lara.nj~is. nós, em todo ·a :ter
te. pa~áva~cs a lo.r~·!lja a um e até 
dois crD.7e!:-C'3. e ru:m . . Tudo is~o uor
~t:.e nio !:~ cuio.o:1 do transporte.· E s-

ta, a grande desgraça. do pais, infeliz
mente. 

O SR. GETúLIO MOURA - Agra
dcç.o a. contrit'uição de V. Ex. a. No 
moeu àisctzso f~ço ref.erência à cir
cnr..stâncis de qt:-e as p.~ças do Norte 
S~e!ri::~:aJ. ex.cel-en-lies rr..erc.a.dos conswni
dozo.es r,ara a ii!"Uta br::-.silei:-a, s~ cnt!'e 
nós e e1:1S ru~ ~stive.:·.s~ a. nav-egação 
ca.ra e dilícil. 

O Sr . Erasto G!!.e1:tner - V. Ex. a. 
permi-te Gn 2. p3 .. r ~~? 

O SR. GETOLIO MOtB.A- C.:>-m 
r.:.1uH;o p.!'azer. 

O Sr . Erasto G ::?.ertner - Que.:-c dar 
:1 V. Ex.n a cont..ril:i::!~5.o d·~ !'l'l'inh!l. 
c.::-:.!')e::.-i~n::i::l. meb::Jcé!:c-:-t. t~n;::.b~m r...a ci
t:ric:.ütu::-~.. p-o-rque ~c.>~i.!o 1~::1 sitio 
~bZ:.!1>ÕO!"'-:.do, em ":'J0~.'a I~1~;.:-·.J;tt . v. 
Ex.a não acredita que o ocorrido com 
a !:l·i~mj3.. foi a-p~r.ns um (!c-s ~.sp:~tcs 
C.e üi.·~·<.·r.sã.o ~3. rr,crê...lií:~::..:i~ e da ho
n :!" .. ~ id:::..cie qu~ s. clit:1.ciu.ra no.s impri
mi :1? 

O S~. GETúLIO MOURA - Re
alment·~ qu~~e tôd.:t s ns ch.~c?.!'as estão 
ab~;!-don:.d·~ e é vultos·o o p~.t.!imô
nio que rxr·eceu com o pa~ue cit.ri
col::l n~ciono.l. 

:~.c~!l. m a.té-ria, c que S::! fez foi ex.a.
t~m~n-t.e o cont.:-á:::-io . Ao invés õ.e- re
duzir-se os fretes, pa..--a torn·v.r ~ fru
t.:l ac·~ssiv-el à. bo1sa de todo~. abusou-. 
se na el-~vaç:!.o de~ fret~s. qt~:e fic.a:-aril · . 
v~.!'d::~~h·ame~·t-e !T:'Oil.Jlti\•os. 

Um ''~gão com 500 ~'l~:~s d.c 1all"'3!!1-
5~. ne Nova I:;u..'lç.u p::tn. &lo Pa·ulo, 
cr.1 1!3Z8. p~:;~va d~ frete. n ... 'l C~nt~al 
c~o ::s.~,zil, C!·S 1 . 120.00, o qu-~ j::i. ccns· 
tituia ~1 c~·=:"!.~~ro. .s:lben:i''-~e qu~ o 
f::.":Ç.te c>3. m~ior que o ·.-~lca- d:t. f.:-uta. 
per S.2'!" es·ta da c~ se refugo . 

A ~r.-.opc.:-ç;!J qu~ ~c acrava~ a cri
Sê cit:5~c1!'1. e a mi·:::~ria. in":3d'i.~ o lM' 
C.o r.-:J!T'..iculto:r, a. C<:ntrnl C.o Bras!l, 
c~m t:ma f.ri-0zn r.~b i: a. r~ve13.llco uma. 
n~ntt:~·=3. hc~:licio.de à economia bra
silcirn, que ajudr.v3. a de.sc::·z~niza;r, 
ia ~um~n.~..ar...do. r.-c a .1'10 p3.ra ano. os 
reus f r.:::tes, a po.nt.:) de cob!"al.", entre 
N. I;;uz~u e &lo F;:o...u!o. por um ~cão 
de Ia...-::mj.:t.. em 19t:5. a . bagatela de 
c~s 4.440,00. ~lém dos impostos que 
o~m em CrS 219.60. 

O S-r. Ca.r.v~OS Verga.! - V. Ex.c. 
dá lice~ç3 p.a.."'"a um aparte? 
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O SR. GET'OLIO MOURA - Pois 
não. 

o Sr. Campos vergal - A balbúr
dia reina.n.te na Coordenação de Mo
bil..i.z:ação Econômica. · atingiu a tal pon
to neste particular que - informo a 
V. Ex. a - em São Joã o da Bôa. Vis
to. encon.tret extE;n.sos l:.r<mjais, cti- · 
.m..<tmente o~gznizados, quaS€ ao aban
~ono, qu~do, logo adea.nte, em Cam
pinas, én nr..os forçados a paga;r Cr$ •. 
0,50 per hi:'anja.. Vejo. V. Ex.~ a que 
:s.::t l.~~.-:: ~o ch~z~~cs . 

O SR. GETúLIO MOURA - Agra .. 
deço a cont,;ibuição de V. Ex. a. . 

A ~ntral. do Brasil, patrimônio da 
União, no tocante à laranja cheg~va 
a agir cc:::n malícia, revelando má :!e 
acentuada. No período de fevereiro a 
setembro, que é o da entre-safra e 
não h á, :portanto, embarques de la
ranjas, os fretes para Sã o Paulo, como 
ocorreu em 1942 e outros anos, eram 
reduzidos, para serem novamente ma
jorados a partir de setembro até ja
neiro, isto é, no período da safra. 

Assim, em 19-1Q, por exemplo, de 
fevereiro a setembro o frete era tte 
Cr$ 1.060,00, passando, em seguida, 
para CrS 1.980,00.· Quasi o dõbro, por
tan.to. Como se verifica, a Central 
tinha o propósito deliberado e anti
_patriótico de cUficultar a circulação 
da fruta na época das sarras. 

O .Sr. E rasto Gaertner - Foi, por
tanto, uma. campanha organizada con

. tra. os agrtcultm:es e a economia Na
cional. 

O SR. GETúLIO MOURA- Com 
inteira razão está V. Ex.t~. 

Para Juiz de Fora e Belo Horizonte, 
dots c~ntros consum1d01'es de Iaranla, 
o frete é também escorcbante: 
CT$ 3 .200,00 e Cr$ '3 .500,00, respecti
vamente, sem incluir os impostos co
brn.dos no ato do despacho da mer
cadoria e que montam a Cr$ 219,60, 

· como tivemos oportunidade de acen
tuar. Uma cai."U de laranja para 
'São Paulo, partindo de Nova Iguaçu, 
à.esp.aA:hada eomo encomenda., paga de 
frete Cr$ 23,20, msfs do dõbr'o do 
frete para Buenos Aires, que é aJ)ena:! 

'de Cr$ 10,00 em porões ventilados. 
Para a Marítima, a laranja des

tina.da à. exportação paga. de frete e 

i.m.postos Cr$ 1.199,60, quando, em. 
1941, pagava apenas Cr$ 180,4(). 

Mas, a faina' da Central contra a 
laranja não para ~1. Vai mais longe. 
Criou uma taxa de armazenagem verda
deiramente· absurda. Cobra Cr$ 200,00 
para cada perfodo de 6 horas que 
o vagão carregado permanece no 
Cais do POrto à espera de embarque 
nos nav!os cujas praças foram prê
viamente tomadas. A taxa prec1taela, 
além de exorbitante, é injusta e tni
qua, pois n enhuma cul!)a cabe ao ex~ 
porta-dor pela demora · veii.ficada no 
Cais do Põ~to, eis que a êle não com~ 
pete o serviço de carga e descargg. dos 
vapores. 

Conhecidas as deficiências do Põrto 
do Rio de Janeiro, ainda mal apa
relhado para um serviço rápido de 
estiva, pode-se avaliar o gravame que 
a ta.~a de armazenagem representa 
para o exportador . Conhecemos casos 
em que essa taxa de armazenagem 
atingiu a Cr$ 800,00 por vagão, apesar 
da fruta ter sido remetida no dia de
signado pela Comissão de Frutas, que 
então controlava os embarques e as 
respectivas prl'lças . . 

o que é mais grave. entretanto, 
é que, à proporção que a Central 
ia elevando discricionàriamE>nte seus 
fretes, a eficiência dos seus serviços 
decrescia assustadoramente, ~Jcasio
nando prejuizos irreparãvets aos in~ 
teressados. Basta salientar qu~ o 
~ercurso de Nova Iguaçu 9. São Pau
lo oue deve ser vencido ordinària~ 
m'ente em 12 horas, levava, às vêzes, 
dez dias para. ser percorrido, ~om in
tegral sacrifício da laranja tL"anspor
tada, que chegava ao destino intei
ramente deteriorada.. 

E• assiln q_ue se defende, am~ars. 
e estimula. a pomicul.tura nacio
nal! 

J{ão se compreende que a ~ntral 
do Brasil, estracia de ferro de ~e
netração, construida. e custeada. com 
o dinheiro do povo, vise lucros co
mereiais, quando a .sua :finalidade 
pr~ipua é a.judar a e~ansão ~o
nômica do País, favorecendo a. crr.,. 
culação dos seus p~odutos . 

sem transportes seguro, rápido e · 
barato, não era possivel incremem.:l.:
o consumo da lara.nja n·~s n1ercados 
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internos. Dai a agravação da crise 
que levaria à ruina. à citricultura 
nacional. 

No B~asil, nunca nou•'~ um. plano 
econônuco de conjunto, abrangendo 
todos os aspectos da nos:ia. produção, 
de modo a discipliná-la conve-niente
mente, evitando onus ou taxas pre
judiciais à criação da riqueza .. 

Enquanto a laranja, sem mercados 
para consumí-la.S, apodrecia n2.s á.r
vor~s. o Govêrno prosseguia !111 co- · 
brança de impostos anti-econômicos, 
que gravam a produ.çáo mesmo quan
do esta perece por !alta de col.heitz.. . 
O imr;ôsto de lotação, que é uma 
moc!alida..de do -de Vendas e CcnsiO'-- ~ naçoes, grava a produção em qual-
quer hipótese, pois é cobrado junta
mente com o impõsto territorial, te~ 
nha ou não o produtor vendido ~ 
sua safra, obtendo ou não resultado 
financeiro. .Mas náo é só. Se o 
produtor eX!Jorta o seu produto, no 
ato de despachá-lo, na Cent:al dO 
Brasil, pà~a novamente o impôsto de 
vendas e consignações, havendo fla
grante e ilegal b\-t'!1.:butação. 

Sob o pêso de fretes e imp'J.stos, 
feneceu uma das mais pronússô:ras 
riquezas nacionais: a citricultura. 

Cumpre :ao Govêrno, agora., ;ncs.rar 
r~allsticamente o problema, !lo e.3 ... 
iorço louvável de salvar o que =-esta 
do outrora. rico e opulento parque 
citricola do Brasil. 

Convencidos do patriotismo e do 
espírito de iniciativa, p1.·ático e r eali
zador, . da atual administração !e
deral, que se mostra e::npenhada em. 
fomentar e desenvolver as nos%.:. 
fontes de produçáo e riqueza, van!.o~ 
sugerir medidas e alvitrar 5ol-:2ções, 
aco:1selhadas pels. pr:!.tica, pe!a ex
periênda c p21a observ&çáo, pedin~.-to 
para elas a 2t ~'!4.ÇSO n~o só do G o
vê::-no m~.s também clos técnicos e 
estudiosos do assunto. 

Por uma quest~o ce rnétcdo, va
mos encarar as causas áparads.me=..

. te, indicando, para. cada. uma delas. 
algumas sugestões. 

Como é natural, devemos começ~'..t 
pel3. sanidade dos pomares. ser.u. 
árvores sadias, nlo há .frutos sãos . 

.As laranjeiras, de um .modo ger2l. 
carecem de tratamento. A falta de 

capinas e pódas, nas époc?.s próprias, 
concorreu para o enfraquecimento 
dàs árvores, que se tornaram vítimas 
de doenças e pa.rasitas. A conse,.vu
ção de · um pomar, h oje, peh falta 
de mão de obra e custo elev~do d:::s
ta, é um problema angustiante. 
P()ucos, muito poucos são os citricul
tores qt;e estão em condições de tra
tar devidamente seus :pomar~s. Im
põe-se, pox:tanto, que o Govêrno ve* 
nha em ailxilio dos mais necessi+,.,._ 
dos, pondo à sua disppsiçio o ~rédito 
necessário e em condições favo:::-â
veis. O custeio da. entre-s~lfra, nos 
moldes em que é feito pela cart~i!'a 
de Créàito Agrkola · do Banco do 
Brasil, não resolve, pela etigüidade 
do tempo para o resgate do emprés
timo, pelos juros ~Jtcs e ~s fo•ma
llcb.~~s complicadas e caras que a 
burocracia C.o Banco exi;;e dcs il1te
l"éssaclos. .A.té que a pomicul~ura se 
resta.beleça, a . taxa de juros não deve 
exceder de 5 % c o prazo do em
préstimo não deve ser irue:·ior a três 
ano3. Com rect~rscs fi u r-.n<.:êi:;:os ao 
'5~u. a\c~l'lc~. o c\~;rk\'~tt,-r nst:1m?.ra. 
as suas chácaras, d::ndo vida e saúde 
à lara.:1j (;i:' a. 

No n'lomento, o probl~ma m:1is 
:;;rave · e urgente é o comt~te ~ 1nosca 
do mecztterréi.neo, t::rrivel ins'=to que 
destrói, anualmente, m:lhées P. mi-

- lhões de frutos . S~m a extinçrlO des
sa praga., não se pede · !)ens2r r.o 
re-floresc.imen to da pomicultura n a
cio::J.al. 

Cs r:~t::.C:os U:-dcos ji 5~ -:i:-:'\:-r. a 
b=aç,:s c0n1 i~~~l~~i~o !~:· o::!cm~ , z:c)_s ::". 
-:~~o~c-: c!.o me~~terr.::n~.o i:t·,:-~C.:t~ n Ca
li.fó::ni~ e p0s em grave r.!sco a pa
rr .. lc.~::lt,_:.-r~ ~·.l-::t~tica.t1.? .. , a l!lS..is C1Julen
t::. elo ~.!'...~ndo. 

N~ ;·:.·~.nde :;:-.~;;,o c4o :r.:o~.'t8, Cr.S pro
bler::aas ecc·r.ô;:.~.ucos ~co cr.::::..:::.:l:::.s cor ... 1 

ser.l~~ad~ e esr,r.:.~:to c~ ·~ d ~cis~c. Em 
clois ~!! c~, r.::cn:; s, c:;~J.·,·:t ~::;ti_2~a o 
terri~ .. ·cl f1~:;~lo c S:" . .J,.~:·os cs =.!a.:;:-.dflcc3 
l:::.ranj::~ is d2.. ?ló!·i::!?. . 

Ce ~cô~:do com 2. e:~periênch · ~me
ric~na, os ~st~dos a serem r.dct::Hios 
no co:n.':J::t~· e e:x:) :lç:.:l.o â:l terrh•e1 
pr5~;a seta os scg,_~i:1t:s: 

a) O Gov~rno Fede=:-al, em do:s 
anos cov.secutivos, s.dquirirá tôda a. 
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safra, que será colhida e destruida 
antes do amadcrecimento dos frutos 
para impedir a alimentação e repro
dução da mosca. 

o) Tôdas as árvores, cujos frutos 
serv2m de alimente e hospedagem à 
mosca, fa.dlita.ndo a sua propagação, 
como goiabeiras e mamueiros, serão 
extermin~das. 

c) Pulverizaç!io intensiva das re
giões afet2.das pela praga. 

As meà.i~as que acabamos de pre
conis::tr são radicais e de resultados 
prontos e seguros. 

Se ao Govêmo, por simples questão 
de economia, não parecer aconselhá
vel a destruição integral de duas sa
fras, poderá &dotar solução n1enos 
drásticas, qual seja: 

a) Determinar que a safra -em dois 
anos conseclÃ.tivos, seja colhida nos 
meses de julho, agôsto e setembro, de
posit~ndo-se nos frigoríficos o núme
ro de caixas que a capacidade dêstes 
comportar. sendo o excedente, parte 
distribuidc pelo mercado interno, e 
parte doado a crnrra, como meio de 
propaganda da nossa fruta e socor
ro às populações da Europa, o aue 
traria certa economia ao Govênw, 
pois a venda da laranja arril.a:renada 
nos frigoríficos seria sobremodo com .. 
pensadora . ,aliviando os gastos com 
a debelação da praga. 

b) Colliidas as laranjas, dar-se-!a. · 
inicio :\ pulverização dos pomares, im
pedindo, pela retirada precoce, o 
amaduredmento das la~njas tem~
rãs, que alimentam a cosca e ser
~em de hospederros. entre uma e ou
tra safra, o que convém evitar. 

P:?~9.. o êxito dessas meõidas. im
põe-!'e o emprêgo de milh~ res de tra
balhadores, :pois a pulveri.z::l.ção dos 
pomares deve abranger, de cada vez;, 
ume rectão inteira, s:-'1:1 ;r>ena de não 
prc..:uzir os re!;ul~'ldos ~~ - .... jados. 

Objetar-se-á, portanto, {!Ue a . m~
di~ é impr~ticável, no momento, pela 

C::lréncia de braços com q-:...e lut-1 !l 

zc~::-. rural. ~~as, a debelaçâo d2. ci
tada praga, :pe~o vultv e importância 
dú cometimento, eSCQ.~:.=!. necessàrla
=~nte aos recursos oroi~irios tie mão 
de . obr~. T~rá que .ser realizada com 

o emprêgo de meios extraordinários.'# 
_-\ exemplo do que se fêz na Califór
nia, em situação idêntica · a que ora. 
se encontra o nosso parque citricola. 
a União poderá mobil.iza.r, para es:>e 
fim, part~ das nossas fôrças arma-ias, 
entregando ac patriotismo e oôa vou
ta:de dos nossos heróicos soldado'.:> ~ 
tarefa ingente de cop:1bater'e destruir 
a terrível praga, evitando, dêsse modc-, 
que pereça uma das nossas fonte~ de 
riqueza. O Exército Nacional, glori'>
sc.. e de tradições fúlgidas em no.5sa. 
h:1stória, n ão estaria pràp:-iamente 
:fora de sua. alta missão. A lut:t bél1c2., 
que tudo dtsorganizou, deve suceder 
o trabalho h&Illlonioso e fecundo da 
paz. o . Exército bem pode ajud3.r o 
Brasil na batalha da produção. eis 
q_ue esta, nas guerras modernas, vale 
tanto como o aço das armas. 

l'BANSPORl'S E FRE'l'ES 

No que concerne a êsse aspecto cio 
problema, impõe-se .a adoção das se
guintes medidas: 

1.0 Os ·fretes nas estradas de f.erro. 
:principalmente na Central do Br~sil, 
no tocante ao transporte de laranjas 
e caL...-..as vasia.s, deverão baixar ao m
vel de 1939, :para possibilitarem o 
consumo da laranja nos merca-dos in
ternos, o que hoje não~ é prat1eá.vcl 
pela falta de cireulação do produto, 
pois os fr{;tes são ver(bdeiramente 
proibi tivos. 

2.0 Por \'ia maritima, para os por
tos do Sul e Norte do Prus, é poss1ve1 
também a remessa de laranj2., desde 
que o:; · respectivos fretes oaixas~em 
razoàvelmente. Com os fretes atuais 
não é econômico nem comercial a. 
venda de laranjas para os citado~ 
merca<ios. 

3.0 o transporte das madeiras des
~!nadas ao fabrico de caixas, do Pa
raná, e Santa Catarina para os Por
t.os de Santos e Rio de Janeiro, deve 
se1 facilitado, reduzindo-se também 
os f retes. 
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ALvrtRE PARA :rNCENTIVAR O CONSUMO DA 

LARANJA NOS ~RCADOS INTERNOS 

Scluc10ns.da a questão dos fretes e 
feito o Abastecimento regular dos 
mercados i~ternos, é possivel aumen
tar o consumo da Laranja com c em
:prêc;o dc.s scgUlntes providências: 

a> fi:!:ar, ae acôrdo com os oroma
tolog!stas, c teô!' da laranjada nos 
g":"~ndes centros consumidores, 'Xlm::> 
Rio de Janeiro, São Paulo, Jmz ac 
Fo:-a e B~lo Horizonte, rmpedmu : o 
abuso qtte hoje se verifica de pô:r-s~ 

à venda, pele pr(;ço· de CrS 1,00 a .... 
Cr$ ~.oo, um copo dágua assucat'ad!l. 
com algumas gotas de suco ou extra
to de laranja. 
· Com o estabelecimento da quant!
dacle múúma de suco de laranja para 
cada larz.n;~da - um têrço de água· 
para do1s de st!co ou quantidades 
iguais - por exemplo -, obteríamos, 
~utomàtic:i~ente, um aumento ae 
300% no consumo atual de lara!lja 
nos bars, botequins. restaurants, etc. 
com sensivcl valorisaçiio do produto 
não exportável. Para impedir a resis
téncia p<J.ssiva dos negociantes ganan
ciosos e lmpa trióticos, as càsas do gê
nero seriam obrigadas a servir laran· 
jada aos seus fregueses. 

b> ao invés de azeitonas, prod~to 
de importação e dispensável às refei
ções. os restaurantes, hotéis e casas 
de pastos ern geral, incluiriam no <:ha
rnaào :s~n-iço uma laranja, que, con· 
sumida ou não. estava paga. ::o::no 

· acontece com as azeitonas. HOJe é 
hH.bito, nas refeições, como ·aperitivo, 
a consumação ·de frutas. 

A fiscalização seria fácil, pois cad-a 
estabelecimento do gênero acim~ in
clicado teria que adquirir, no curso c!o 
1:1ês, lar:anja à razão de uma por !rc
guês atendido. Apurada -a média da 
freqüência não haveria possibilidade 
de grande burla. 

c> aos escolares, nas merendas, e 
aos sold11.dos, marinheiros e oficiai~ 
de terra. mar e ar, nas refeições for
I'ecidas nos estabelecimentos .mi.uta. 
res. navais e aéreos, uma vez por d1a 
ser-lhes-ia dado como sobremesa uma 
ou duas laranjas. 

... 

Com essa providência, o Govêmo, 
além de auxiliar a citricultura, esLarla 
fornecendo à mfâncía das escolas e à 
mocidade dos quartéis e navios. uma. 
fruta nca em vitaminas, concorrendo 
para melhorar o índice alimenta: dl! 
milh~res de b:rasilei.ros sub-nutri•:to.s. 

Quanto a medida alvitrada neste 
iLem só vigoraria nos meses próp-rm
mente de safra, tsto é, de agôsto a 

• dezembro, ·quando há abtindãnc1a de 
frutos. 

1'.-IE:lCADOS EXU:WOS-EUROPEUS 

O desenvolvimento e florescimento 
a.o parque citr icola nacional ad velo 
C:! exporr.a.ção dos frutos para os mer
c~.dos europeus, sobret udo Londres. 

Precisamos, preliir..inarmente, afas
tar as causas que nos levaram a perde:: 
êsses mercados. A maior delas ·- a 
guerra - felizmente já desapareceu. 
Restam as outras, porém menores. 

a> Por meio de negociações comer
ciais ou mesmo a assinatura de wn 
convénio ou tratado de comércio. o 
Brasil precisa obter do Gàvêrno Inglês 
a abolição da taxa que onera a· entrada 
de nossa laranja na Inglaterra. en
quanto que a laranja que procede da 
Africa do Sul, recebe. como prêmio ou 
estimulo, uma subvenção, o que ;·e
sulta afinal em sério gravame para a 
laranja brasileira na concorrência com · 
as demais. 

Antes da guerra, quando o custo da 
vida e a mão de obra não haviam .lin
da atingido a ascensão astronõmica 
que hoje se verifica. era possivel a nos
sa fruta, pela sua melhor qualidade, 
suportar o ônus alfander;á.rio inglês. 
E:oje, isto não é absolutamen te poss1-
vel, pois o desajustamento da econo
miD. !rente :\ inglêsa é alarmante !.2., 
o custo da vida suhiu 30% em méclia; 
aqui, atingiu a 300% . Assim, o preço 
que a noss::J. laranja obterá no mercado 
londrino não pagará siquer o custo da 
produção, si tivermos que supottar 
qualquer ônus alfandegário. 

b) A França, a .t-Jem.anha, Bélgjca. 
Holanda e Suécia são também merca
dos consumidores de laranja brasilei· 
ra, se o nosso Govêrno obtiver a redu .. 

.ção dos direitos alfandegários que atu-
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almente oneram. a importação de fru .. 
tas naqueles pa.tses. 

MERcADO ARGENTINO 

No momento. é o único mercado ex .. 
temo que recebe laranjas de :rrocedên .. 
cia brasllelra. 

Sua incapacidade para absorver s. 
nossa produção, mesmo no seu estado 
átual, é manifesto. Sua capacidade 
aquisitiva varia de 800.000 a 1.000.000 de 
~a!xas. Ex-po-rta!' mais é sujeita'! o p-ro· 
duto a fracasso pela quêda vertig1no .. 
sa dos preços. 

Presentemente, a exportação para os 
mercados pla tinos não é animadora 
nem roes~10 compensadora. Em pri .. 
melro lugar, não há orientação ou 
contrôle deSsa eÃ-portação, que os ar .. 

· gentinos conduzem ao sabor dos seus 
interésses comerciais . Enquanto o 
Brasil não possuir frigoriricos que per
mitam armazenar o :produto, aqui, pa ... 
ra e,.,-portá-lo metódicamente, os nos
sos exportadores continuarão à mercé 
do jôgo ou manobra dos i.!nportado:-es, 
eis qu.e as lz.rn:njas são remetidas em 
consignaçZ.o, sem· nenhu!na garantia. 
real. Premidos pelo tempo e a neces
sidade de colherem os frutos já !Sazo .. 
na:=:~s. os nossos exportadores cu pro~ 
dutores remetem grandes partidas de 
!rut.a!; p~ra os portes argentinos, onde 
s§.o recolhidos a frigorlficos. Sempre 
que o estoque &tinge a determinados 
limites, os compradores fórçam a que
da do preço . Não há nenhuma novida
de nisso. E' a ve!ha lei da oferta e 
da procura. A retenção da laranja por 
dilatado tempo é danosa, pois a re~ 
sistência da frut:;o. tem d'l,.ra~ão lL.-nt~ 
tada ti~ n:.o de·.;~ se:: \':Jt::~::;x:.s~atla. 
Além disso, a fnta, em virtude ã.e 
!ioenças e máu trato das árvores, ofe
rece menor resistência qt!e ~ntigamen
te, sendo d-= notar que a den~oro. do 
transporte, às n-..a!s das vêzes em na
Vios n3o refrigerados, concorre para o 
enfraQ.uecimento dos frutos. 

1\.ssitn, o maior prejuízo dos expot-ta
dores e produtores não reside no preço 
que a .fruta alcança nos mercados €:4-
ternos, ma.s na avaria c:ue o~ frutos 
apresentam. 

Para obviar t;sse 1ncon-v·eniente, pre
cisamos: a) melhorar o estado de sa ~ 

nidade dos nossos laranjais; b) trans
porte rápido e adequado nas estradas 
de íerro; c) r~sfrtar o produto antes 
de expm:tá·lo, contando para. isso com 
frigorificos reguladores da exporta
ção; d) naVios ftigorfficos para o 

·transporte, de modo que a tem
pe.ra. tura, no decurso da viagem, ma:n
tenh.a~se inalterável. 

No que concerne a navios frigorífi
cos é bem triste e desalenta-der o que 
ocor.reu no Brasil. Antes <ia ~uerra 

· po.ssui:m1os dois ou três navios fri.
gorfficc-3 . Sob o pretexto de conse
gui!"' m~l.s csp:1ço para carg·as, foram 
retirada-5, àêsses navios, as máqwnas 
õ.e rerrigeraçã.o ! Estas coisas s6 
oco:Te:m no Bras!.l! Enquanto agfa. .. 
mos dessa forma, .a; Argentina, qu-e 
não possuia navegação transatlântica, 
tem hoje uma frota de bons barcos, 
tnclusive alguns frigoríficos, com os 
quais e;.:porta regularmente seus -pro
dutos, principalmente fruw e cãr
nes. Só com o transporte d-a. la
ranja brasileira a Argentina há. ob
Ud.o ~xce1:ente~ '!esultill:lcs ~a.'!~ "3. su-a. 
navegação, enquanto que nós vivemos 
na. dependência da nação irmã. Sem 
tlln3. li::1ha regul:l:- de vapores :frigo
r!fi<:os, é quase impossível estimular 
a "Pomicuitura entre nós, tais os óbi
ces. a vencer no momento da expor
tação. 

FISCALIZAÇÃO 

~ oQUtro capítulo .amargo na histó
ria da citrjcultura brasilei:a. 

Pelos regulamentos em vigor. a la
ranja está. suje!ta a três espécies de 
fiscaliZação: 

a.) i..··u;;~w;.i.o üo -poma=~ 
õ) classificação dos frutos na.s ca~ 

s:::.s d= embalaz~m; 
c) fiscaEZ3.ÇáG no Cais C.o Põrto. 
A rlgo:-, não existe nenhuma des

ss..s tr-ês f !se~ !:zaçõ~s. o Cfl.1~ c;dst~, 
e::1 lug3.!· delas, é a. extorsão pura. 
e simples. 

Os pomares não são absolutamen~ 
e~:unin?..c!os pelos téenicos do :Minis
tério da Agricultura, que não visi
tam. as chácaras e nem . sabem on.d.·e 
elas estão. situadas, mas, para obtel' 
o certificado de- sanidade, o €xporta
dor paga, por pomar que tenha a.d-
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quirido, Cr$ 50,00 em média, e o.o; 
atestados· são fornecidos de uma ~6 
vêz, por atacado ou -a varejo ... 

Colhiüa a fruta é -ela encaminha.da. 
às ~as ô:e beneficiamento. Aí exis
te outra fiscalização teórica e one
l'osa. Os fiscais deveriam verificar 
se a fruta estava sen-do embalada de 
a.côrdo com as exigências legais, 
quanto a tipo e classe. 

Mas, à casa de embalagem, tam .. 
bém, não comparecem. Não acom
panham o ·~~rviço nem fa2Jem inspe
ção de qualquer natureza. A fruts. 
é embalada conforme o critério do 
e;:portaeor, .sem nenhuma assistência 
técnica dos órgãos fiscais. Depois de 
carregado o vagão, o motorista., que 
'fêz <> último carregamento, · vai à 
casa. do fiscal e obtém dêste a guia. 
de expo:taçáo e os demais documen
tos ne~essários. O fi~al não viu 
nada. Não .:;abe de nad-a, mas for~ 

nece os papéis indispensáveis ao de
sembaraço da fruta, recebendo in .. 
va.riàvelm·ente mna gratificação. Sem 
esta, o ~_st.ado não sái. .. 

o Sr. Campos Vergal Tais 
f~tos prec!sam cair no domínio pú
blico, para· que essas extorsões cri
minosas não mais se verifiquem em 
nosso pafs. 

O SR. ,GETúLIO DE MOURA -
~sse o obj~tivo dn meu discurso . 

O Sr. Campos Vergal - Con.~ 

gr.a.tulo-me com V. Ex.n pelo 'brilh:m
ti.smo de sua oração. 

O SR. GETúUO DE MOURA -
Arrrad~cido a V. Ex.n. 

Como se vê, a fruta, a cads. o~e
r~ção, vai fic:?.D.do msis onerc::ls.. 
Não t-e:'Illina, ai o ca!~·2.rfo do expo:_-, . 
t~dor . N~ Cais do P&rto cs:i o Gól
gota fi r-:~1. Agu~::-d:.:.-o a mais !'3...
rnigerada à as fis::::.llz::çõ;:.s. Co~ a 
che~a·da do vag-á ::> co'!'lduzindo a f:-u
ta. surgem as turr.1~ d~ ~g;rôr.~.omoz. 
F-azem de.sc~"l"~gar e abrir três 3. àeJ 
cai=>·as de frutas , conforme o critério 
c:> cada. um, e pr.Jeedem ~ um exame 
pe.rfuntório. Se o des:i)achante c•J 
o exportador já entraram em enten
dimento com 9s fiscais, a fruta é 
aprova-ela. sem :r..ais delongas. M:as, 

se o interessado é recalcitrante e não 
gosta de distribui! propinas, a fruta 
e 1nvaravelmente condenada, perden
do o exportaàor mais de Cr$ 20.000,00 
por vagão impugnado. Conhecen-do 
os métodos da fisca.lizaçã.o, todos ós 
exportadores tratam de ajustar-se 
com os fisoojs . As grandes f.innas 
pagam-nos mensa.lmente. Os peque
nos exportadores pagam por vagão. 
Uma. verda-deir.a calamidade ! 

Em 1944, na época da grande esti<:.
gem que assolou os laranjais, a fruta. 
murchou ·e apresentava pouca resis
tência. Nesse periodo, os fiscais ele
varam o preço de suas gratificações. 
Uma firma exportadora, entretanto, 
que possuía g·randes pomares e situa
dos em zonas diferentes, poude esco
lher a fruta e fez um embarque de 
500 caixas em excelentes condições. O 
despachante telefonou avisando que 
os fiscais estavam com o faro aguça- . 
do, mas tôdas as frutas iam passando, 
mesmo as que se apresentavam em 
lamentável estado de conservaçã o, 
desde que a gratificação fõsse refcr
çada. O exportador a que nos referi
mos, convencido de que a sua fruta 
era realmente boa, não autorizou o 
pagament o da gratificação. O tesul
tado não se !ez esperar; a fruta foi 
condenada. A partir dêste momento, 
o citado exportador deliberou :::ttender 
às exigências da fiscalização e sua 
fruta embarcava incólumz como as 
demais. 

Nesse clima de desonestidade, n.té 
~u~ a frut:l a1c:1ncc o tom1:adill1v do 
navio, ji se dil~iu, em fretes, im
postos, · !;Orgetas e ~?.tificações. o 
lucro eventual do exportndor. O rc
sult~1o, como é obvio, reflete a f\nal 
no !)rod.ut~=-. É que o exportador, ao 
Cixar o prcç'J -:e ::..~:-:..lisi\f..o , leva c-:r.. 
conta a sc:r.a ce s~r::::-i!'íclos e sangrin.s 
que lhe ::-.guard~m no longo !)ercurs·:l 
da e:c-:p::>rtr!ç2.o, onde t erá de vencer. 
pelo. ~êrça do dinl:ci~o. as emboscá
das da fiscalização. •. 

U:rge, em primeiro lugn.r, acab:J.r 
com a fiscalização no C:1is do Pôrto, 
c;u.e é morosa, cara e prejudicial. N:=i.o 
se compreende que o atc:;tado ii:::-ma:io 
pelos fisc~is da Secretaria àe .Agri
cultura do Estado do Rio, que, no 
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caso, agem com expressa delegação do 
Govêrno Federal, não baste ao de
sembaraço da :fruta .- Se é necPssária 
a ação dos agrônomos que funcionam 
no Cais do Põrto, o curial, o lóglc.? é 
que êles exerçam a sua fiscalÃZ~ção 
nas casas de beneficiamento, onde a 
i.nspe~o poderá ser completa e efici
ente, evitando os prejuízos da fruta 
ser condenada no Cais, depois de em
balada e onerada pelo frete, o que 
representa um prejuízo irremediável 
para o exportador. 

A fruta só deve ser examinada no 
Cais, quando ocorrer algum atraso ou 
acidente no transporte, . que faça 
presumir a existência 'de avaria. Nos 
demais casos, o atestado que acom
panha a fruta deve bastar para o seu 
desembaraço. 

Com .e~a providência, a ação ma
léfica dos fiscais perderia muito de 
sua nociVidade, aliviando o exporta
dor àe gastos supérfluos e llicitos. 

Saneados os pomares e libertada a 
laranja, dos fretes, impostas e fisca
lização arbitrária e maliciosa, é po~
sível ainda recuperar o parque citri
cala n~ional, com a restauração das 

· árvores existentes e a plantação de 
novas. 

E' precisa, entretanto, que haja um 
plano de defesa. e uma certa unidade 
na ação do Govêmo, para · prevenir a 
improvização, o desacerto -e a. descon
tinuidade adm'nistrativa. 

No ter:reno da citricUltura o campo 
2. explorar é vasto e as perspectiv~ 
são as mais aninl~doras, se houver 
ordem, método e planejamento prévio 
na execução d.o trabalho. 

o Brasil pode e deve tornar-se um 
pais citricultor p<Jr excelência. . Nada 
ainda. produzimos, tendo ~m vi"ita que 
a América t!o Norte e a Espanha pro-
duzem,· por ~no, 117.000.000 e ..... . 
22 .. 000. 000 de caixas de laranjas, res· 
pectfvamente. 

A nossa fruta, em qualidade, sabo\ 
e :- ::":~téncia supera as s;m;Jares. Pai· 
ta-nos apenas organização. Obtida 
esta, passaremos a influir, em futuro 
próximo, no mercado mundial d~ fru
tas cítricas. coil"! =..:saltados salutares 
pa:ra. a nossa. econoin1a.. 

O Sr. ~arreto Pinto- V. Ex.~ está. 
sendo ouvido com a maior atenção> 
pelo grande conceito em que é tido. 
nesta Casa. Permita-me, entretanto, 
que acrescente ao brilhante discurso 
de V. Ex.D êste aparte: antigamente, 
quando nada tinhamos, passávamos 
fotne, dizíamos que estavamos "a pã.o. 
e .laranja." Ontem, um cr~:n:l.lsta ra
diofônico, o Sr. Carlos Brasil, na Rá
dio :Mayrink Veiga, repetia a m·~su1a. 
coisa e acrescentou: hoje passamo~ 
fome e não temos nem pão nem la
r~nJa ... 

O SE. GETlJLIO MOURA - Eu
tendo que o Brasil deve encarar seria
mente o prob1ezna do trigo. Precisa· 
mos libertar:.nas da s:.tuação . humi
lhante de importadores. Pretisatn.os. 
fazer campanha nacional para plan
tar trjgo, trigo e mais trigo, até que 
obtenhamos, .·como no Império, o ne
cessário ao nosso consumo e à ~"-"'POr
tação. Deven;tos plantá-lo com serie
dade, não para o efeito de filmes ou 
fotografia, mas com vontade de pro
duzir, de prosperar, de bastar~nos a. 
nós mesmos e, se possível. expartal' o 
produto. 

O que acabamos d-e expor, Sr Pte
sidente, são verdades palpáveis, ex
traidas de tatos vivos e co.ricretos . .Em 
as aflorando, visamos tão somente . 
concorrer com o nosso depo~ento 
-para a solução de um problema fun
damental para os interêss-~s econômi
cos do Brasil, que estão mais ligactos. 
ao .. campa que às cidades. Nada, toda
via, lograremos realizar de útii e per
durával, se não modüicarmos as no.s-· 
sas tendências. e diretrizes, tôdas 
orientadas no . sentido das soluções 
empiricas. 

Que a adver~ê.ucia. de Alberta Tôr~ 
res tenha a virtude de desoertar a~ 
fôrças vivas da nacionalidade, curan· 
d.o-as do seu " estado endêmica de 
c:lissolução: 

..O nosso Pais precisa, de uma. vP:r. 
por tôdas, formar m:n espírito e u.ma. 
diretriz prática, que o conduza., sal
vando-o do atravancamento das opi
niões e d:ts tendências particularistas. 
e sistemáticas, .em que está d!V:dido, 
~ org:..:l!Zar e põr em movimento u 
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sWLS próprias fôrças." <Muito bem. 
muito bem. Palmas.; 

O SR. PRESIDE:t\TTE - Devo· co
municar aos Srs. Representantes que 
S. Ex."' o Sr. Ministro João Neves da 
Fontoura, compareceu Il3. sexta-fe!ra, 
à tarde, a esta Assembléia, a fim de 
transm1tir-"'~e convite para se fazer 
reprcst!ntar na posse do Exmo. Sr. 
Presidente do. República Argentina. 

Constalto a Cnsn. sõbre ':ie dá aqui
escênct:l. n. css;~. representação oe:m as
sim quanto ~ r o~ mn. pela qua.·· se deve 
fazer a. escn!b:l :1::s m~::n~bros ~ue a 
devam compc,r. Qun.louer cios Srs. Re
presentantes qu~ d:~cjar m.anife.sta.:.-
se n rl!spc1to poderá usar da palavra. 
(Pausa.) 

Aceito o (;()0\'itc, a Mesa. solicita. 
sugestão sõbrc 1 ~(.rmn. da .represen
tação: se o. A~scmhh·in QUt!,. indicar 
por eleiç!lo \lU :ic pre!'('re .ncumo1·J.a 
de escolher :l:; repnwcntnnte~. 

O SR. JUU.ANDIR PIRES <Pel4 
ordem> - Sr. Pr~~ldcnte, ereto que 
tro.duzo o pcn:snmcnto dos dema.Js co
lcgo.s oropondo que o. Mesa fique m
cumbh.lt\ dc:o~Hn. tn.rcta.. <Apoiados.) 

O SR. PRESIDD:NTE - O ilustre 
Rcprcscn tanto Sr. Jura.ndir Pires. 
apolo. do pelo Sr. Aureliano Leite e ou
tros colcglls, propõe seja a .Mesa en
co.rregnda c1c proVidenciar quanto à 
escolhD. dD. Comissão. 

Os Srs. QUe concordam CJm a. pro
. post..'\, . quclrnm levantar-se. CPausct.) 

Está. nprovnda.. 

O SR. . PRESIDENTE - Está finda. 
a. boro. do Expediente. 

Pnssn.-so ~ 

ORDEM DO DIA 

Compurt•cem mn.1s 168 Senhores 
Rc prc nt~ n U-l n t,cs: 

Partido SodaZ Democrático 

Acrv : 

Cn.at.clo Drnnco. 

.Am&ll.OJ\1\:l: 

Alvnro Mn\n. 
V&Lldemar P~drOSD.. 
Leopoldo fleroa. 
PerclrA dl' suva. 

Pa.rá.: 

Magalhães Barata.. 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira.. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 
João Botelho. 
MÓura Carvalho. 

Y.-ara.nhão: 

Clodom.ir Cardoso. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Afonso Matos. 

Pia ui: 

Renault Leite. 

. Ceará: 

Moreira da Rocha. 

Rio Grande do Norte: 

Diocl.écio Duarte. 
Valfredo Gurgel. 

Paraíba: 

Samuel Duarte. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Etelvino Lins 
Agamem.non A!agalb.ies. 
JarbaS Mar!lllhão. 
Geremo Pontes. 
Oscar Camell'o • 
Costa. Põrto. 
Ulisses L1ns. 
Ferreira. Lima.. 
Barbosa.~-

Alagoas: 

Teixeira. de Vasconcel~. 
Góis Monteiro. · 

Sergipe: 
Leite Neto. 
Graco Cardoso. 
·- Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas • . 
Aloisio de castro • 
Regis Pacheco. 

Negreiros Falcão. 
Alta.mira.ndo Requ1§.o. 
Eunáp1o de Queiroz. 



Espirlto Santo: 

Carlos Lindemberg. 
Vieira de Rezende. 
Alvaro Castelo. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 
Pereira. Pinto. 
Amaral Peixoto. 
Paulo Fernandes. 
Heitor Collet. 
Acúrcio Tôrres. 
Brigido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 
~ Levindo CC'elho. 

Benedi+:o Valadares. 
Rodrigues Seabra.. 
J oã.o Henrique. 
Augusto Viegas. 
Gustavo Capanema. 
Celso Machado. 
Olinto Fonseca. 
Lair Tostes . 

São Paulo: 
Cirilo Júnior. 
Gofredo Teles. 
Antônio Feliciano. 
José Armando. 
Lopes Ferraz. 

Goiás: 
Diógenes Magalhães .. 
João d,Abreu. 
Guilherme Xs. vier. 

Mato Grosso: 
Ponce de Arruda. 
Martiniano :Araújo. 

Paraná: 
Flávio· Guimarães. 
::i:~unhoz de 1\!do. 
João Aguiar. 

Santa Catarina: 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher. 

Rio Grande do Sul: 
Gaston En.glert. 
Brochado da. Rocha. 
Elól Rocha. 
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Antero Leivas. 
Manuel Duarte. 
Sousa Costa. 
Bittencomt Azamb,lja. 
Pedro Vergara. 
Herofilo • ..Uambuja. 
Baiard Lima. 

União Democrática Nacional 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 
Epfiogo Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéa. 

Pia ui: 
Esmaragdo de Frei tas. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 
Plinio Pompeu. 
Gentil Barreira. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Ed:;ar de Arruda. 

Rio Grande do Norte· 
Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 
Aloisio Alves. 

Paraíba: 

Vergniaud Vanderle1. 
João úrsulo. 
Plínio Lemos. 
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquíno. 

Pernambu~o; 

Lima C a valC9 nti. 
Alde Sampaio. 
João Cleofas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcanti.· 
W.&.ário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 
Valter Franco. 
Ee:ib!lldo Vie1Ia.. 

Bahia: 
Otávio Mangabeira. 

\ ., 



Luis Viana . . 
Clemente Ma.Iiani. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá.. 
Nestor Duarte. 
Alio mar Baleeiro. 
Alberico Fraga. 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: 
Romã o Júnior. 
José Leomil. 

Minas Gerais: 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 
Paulo N oeue1ra . 
Aureliano Leite . 

Goiás: 
Domingos VCJ..lSCO. 

Mato Grosso.: 
Agrícola de Barros. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 
T<>más Fontes. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia:, 
Luis Lago. 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 
Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Segadas Viana. 
Benfcio Fontenele. 
Barreto Pinte. 

São PaUlo: 
Guaraci Silveira. 
Romeu Fiori. 

Paraná: 
Melo Braga. 

Partiilo Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Gregório Bezerra. 

-~17-

Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. · 

Distrito Federa!: 
Carlos Prestes: 
Maurício Gràbois. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
Claudino Silva.· 

São Ps.ulo: 
Osvãldo Pacheco. 
Caires ·de Brito. 

Partiélo Repubi.icano 

Pernambuco: 
Sousa Leão. 

Sergipe: 
Durval Cruz. 

Minas Gerais: 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Mário Brant. 

Partido· Popular Sindicalista 

Bahia: 

Teódulo .Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 
.Arruda Câmara. 

Partido. Republicano Progressista 

São Paulo : 

Campos Verga!. 
O SR. · JURANDIR PIRES <Pela 

ordem) - Sr. Presidente. pedi a pa
lavra para. em complemento a meu 
discurso d~ ontem. encam.lllhar à Mesa. 
o seguinte requerim~nto de informa
ções: <Lê.) 

REQUE:!U:'MENTO N. o 158, DE · 1946 

Solidta. informações do G01J!r-
1W a respeito do caroão entregue 
pelo Govêrno america-no â Estra
da de Ferro Central ào Brasil. 

Requeiro a V. Ex. a que peça. ao 
governo as seguintes informações: 

1) se o govêrno Americano adian
tou a. entrega das cotas de carvão 
destinadas à Central do Brs.sil nas 
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vésperas .da. invasão do Continente 
Europeu. 

2) Se a Central do BrasU negociou 
com firmas particulares parte dêsse 
carvão e em que qpantidades, e em 
que condições. 

3) Se uma das firmas retardou a 
sua retirada. do Parque Carvoeiro. 
sendo mu1tada pela própria estrada. a 
razão de Cr$ 1,00 por tonelada e por 
dia. 

4) No caso afi1'l:nativo, se essa mul
ta foi dispensada. 

5) Se a Central do Brasil reduziu 
os seus trens em virtude· da falta de 
carvão. 

6) Se, ainda por essa época, a. Cen
tral - não estêve ameaçada de parali
sar o seu tráfego por falta de car
'\7áo. 

7) Se a Marinha de Guerra socor
reu a estrada nessa emergência. 

8) Se a América não aumentou a 
cota de carvão e em que quantida
des . 

. S) No caso afirmativo, no intervalo 
que decorreu até a chegada da cota 
suplementar· do carvão, quais os na
vios torpedeados -na nossa costa. 

O SR. · PRESIDENTE - Acbs-se 
sõbre a mesa ·o seguinte requerimento 
:fim:l.ado pelo ilustre representante Sr. 
Medeiros Neto e outros, para .:tue se 
consigne em ata um voto de nezar 
pelo fa~imento de S. Em. a o· Car
dial Gasparri, ocorrido em. Roma, a 
19 do corrente. · 

Requeremos a V. Ex.a que, con
sultada a Casa., mande inserir, nos 
anais dos nossos trabalhos, um. voto 
de pezar pelo falecimento do emlnen
te Sr. Cardial, Dom Henrique Gas
parri, ocorrido em Roma, aos 19 <lo 
vigen~-tnês. Cumpre salientar que s. 
Eminência, como arcebispo titular, 
funcionara, por dlll:'atlte dez anos, a. 
testa. da. Nunciatura. Apostól.tca, jun
to ao nosso Govêl"no, na qual rele
vantes Seniços prestara, no sentido 
da intensificação dos nossos laços 
diplomáticos com a santa Sé. 

&Ia das Sessões, 21 de mato de 
1946. -MedeirOs Neto. -Luis MéT
cio. - Daniel Faraco. - José Ma-

Tia.. - Wc.lfredo G11:rgel. - N!co'UZ.u 
Vergueira.. - Manuel DU4Tte. 

Os senhores que concordam com a 
a inserção em ata dêsse voto de pe.. 
sar, queiram levantar.se. <Pausa..) 
Está. aprovado. 

O SR. ALFREDO NEVES - Se
nhor Presidente, peço a palavra pela 
ordem. , 

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

O SR. ALFREDO ~S (pela 
ordem) - Sr. Presidente, tenho sido 
interrogado por algu't'.s ilustres co
legas desta Casa, relativamente 9. atl
vidad~ da Comissão de Investigação 
Econômica e Social. Quero explicar 
à Casa que nosso tra calho tem pros
seguido a. ti v o e regularmente~ Mas, 
Sr. Presidente, todos nós conhecemos 
as dificuldades com que lutamos 
sempre que precisamos coligir da
dos que poss2.!!1 r ealmente esclarecer 
a situaç~o eco'!lômica e social do país, 
aproximando, em relativa exatidão 
numérica, as impressões que pode
mos formar, quer pela. observação 
pessoal, sempre limitada, que:r pelas 
superficiais e reduzidas informàções 
do conhecime:!lto ou alcance mais 
geral. 

Essa dificuldade decorre de alguns 
fatores principais: 

- a grande dispersão das fontes 
coletoras e elabc:radoras de informa
ções, a qual foi sem dúvida redUZida. 
pelo louvável esfôrço de coordenação 
do Instituto Brasileiro de Geogra.tia 
e Estatistica, de sorte qne, conhecer 
as fontes chega a constituir uma es
pecialidade. diminuto como é, o ma
terial publicado~ 

- o de.saparecill'l~nto dessas fontes 
para elabOrar, analisar e publicar os 
dados colhidos, dos quais ·existem, 
como verificou a Comissão, grande 
massa de material por aproveitar; 

- as discordâncias e contradições 
existentes entre dados rebtivos aos 
mesmos fenômenos, oriundos de fon
tes diversas; 

- a insUficiência dos inquéritos es
tatísticos e dos estudos econômicos e 
sociais; 

- a falta de um órgão que estu
de permanentemente a conjuntura 
econômico-social, uma. espécie de la.· 
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1loratório estatistico, PTO'Vocando e 
orienbndo os inquéritos, e servindo 
de clearing house dos estudos dos vá
rios órgãos especializados. e de recur
so de pronta in!o~ção para os vá
rios serviços administrativos e para 
<l Poder Legislativo. · 

Seria facílimo à Comissão e a cada 
um dos seus ilustres membros ela
bora!' TelatóriOS, apontaT aspectOS ge
rais da. insuficiência alimentar, da 
precariedade dos transportes, da in
flação monetária. e tantos outros as
péctos, sem ·que; porém, isso avan
çasse muito mais · do que é do conhe
cimento ou da discussão geral. 

N5.o poderia bastar à Comissão o 
método dos depoimentos, que ela, en
tretanto, está utilizando, · compreen
dendo o seu alto alcance democrã:tico, 
pela oportunidade de fazer ouvir re
presentant~s de vf.tios grupos de in
terêsses e de opiniões, bem como de 
técnicos e pessoas categorizadas de 
várias classes e regiões do pais, es
tranh~s aos quadros do Poder Le
gislativo. Muitas informações auto
rizadas são por êste modo colhidas. 
Mas sabemos que n5.o podem bas
tar, até porque os depoentes não po
derão satisfaze!' a. tôda.s as dúvi
das . e interrogações que todos for
mulamos sôbre a situação do país, 
porque também êles, por mais espe
cialistas que convidemos a falar, não 
podem dispor no Brasil dos dados su
ficientes. 

o grande mérito dos depoimentos 
é provoca:&.· constatações e enãlises, 
tanto mais que, nesse setol' de ati
vidades, não podemos julgar por con
vicção, mas com provas objeti"\'as. E 
só sôbre dados desta natureza., cui
dadosamente analisados, é lldto, no 
delicado campo dos problemas eco
nômicos e sociais, sugerir soluçõ~s 
que aspirem à efetividade. 

Nosso trabalho tem sido, na maior 
parte, silencioso. Pedimos a colabo
:ração de alguns distintos técnicos, 
que acumulam esta atividade às suas 
funções ordiná.rte.s, e sem qualquer 
-compensação material. :esses técni
cos. por sua. vez, solicitam a. ajuda. 
de outros especialista e de serviços 
públicos e entidades prh'adas. 

Estamos assim. colhendo um mate
rial abundante, em parte inédito, 
cujo maior mérito é o de coligir os 
informes das vaTiadas fontes, permi
tindo comparações, correções e a ve
rüicaç2.o das lacunas. Sucedem-se a.s 
reuniões !echadas entre os senhores 
Deputados das Subcomissões e os 
técnicos, para o estudo do Inaterial 
e a sua elaboração. f:ste trabalho, 
realizado, pr2.ticamente até agora sem 
contar com pessoal auxiliar, tem sido 
penoso, e naturalmente demorado. 
Temos nos Ya.lido da ajuda de vá
rias repartições e entidades, devendo 
de logo salientar a do pessoal e dos 
serviços da Fundação Getúlio Var
gas, do Dcpart.cr:ne:nto Nacional de 
Indústria e Comé::-cio. do Serliço de 
Recenseamento e outros órgãos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, da Confederação Nacional 
do. Indústria, e da Comissão Órga
niz&àora do Instituto de Serviços So
ciais do Brasil, em cuja sede fre
~üentemer.te nos reu..""limos, cercados 
dos seus gráficos e cartograma.s, e 
utilizando o seu materi~l e alguns 
dos seus auxiliares. 

Solicitamos a alguns serviços públi
cos e entidades Privadas dados e in
formes muitos dos qua.i'S têm custado 
a chegar. Com o material já. reunido 
e a reunir dentre de alguns dias, cre
mos ficar de posse de um docillllentá
r:!o que permita. à Comissão conclu
sões ma.is seguras . NãJ se suponha, po
rém. que apresenta·remo-s completas ra
diografias da s1tua.ção nacional. Não 
possuímos recursos para isto. Nem foi 
possh•el rea1izar todos os exames, mes
mo superficiais, nem rennir tôda a 
documentação existente, mas que pre
cisa, ser desintegrada, com mais tra
balho, dos arquivos, dos fichários .e 
dos mapas Ho11erith. Os dados ~ue 
serão apresentados se referem à pro
dução primária, ao consumo dos a.rtl
gos essenciais, à. produção industrial 
e ao consumo de certas matérias pti
mas e energia·. bem como de materiais 
de construç&o, ao número de trabalh:l
dores, salários, custo e padrões de vi
da, sobretudo alimentar. a alguns as
pectos do problema agrário, ao co
mércio exterior, às finança-s da União, 
Estados e MuniCÍpios e aos principais 
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índices monetários. Seria longo deta
lhar. Examinado pela Comissão todo 
êste material. como já está sendo fei
to, surgirão dúVidas, a serem esclare4 

cicias. quanto possível, a·través de no
vos interogatórios , e inquéritos. Evi
dentecente, nezn tôdas as dú~idas po
derão ser afastadas, pois, co:mo escla
reci de início, a documentação exis
tente é precl.ria. Basta d.izer que o 
Brasil a-inda não realiza o cálculo da 
renda nacional, e os levantament':·S 
do balanço de pagamentos internacio· 
nais e dos indices de preços. A Comis
são iniciando o exame e envolvendo-se 
no emaranhado das pesquisas de ele
mentos necessários a bem cumprir a 
difícil tarefa que lhe foi atribuída pe
la indicação Mangabeira compreende~ 
que a sua missão é de âmbito mais ls.r
go do que áquela que, segundo muito:; 
críticos, porventura bem inspirados 
na sua impaciência, lhe teria sido atri
buida. E à proporção que prossegue 
na suas indagações e melhor se en
fronhá nas nosas estatísticas de asun
tos econômicos, financeiros e mesmo 
sociais, mais se convence que a realiza
ção da sua finalida-de precipua me
lhor será. conduzida se iniciar também 
e desde logo a coletânea de uma do
cumentação permanente para o Con
gres:;o, a qual servirá de base aos ft<
turos tr~ba~os das contissões enca~
regad.as dos problemas econômicos e 
financeiros, de assistência e seguros 
sociais e áté de diplomacia, no seu 
asl)ecto, hoje tão decisivo, de politic.::t 
comercial. ~sse documentário, deverá. 
a seguir, · abranger mo. índice minuciv
so de legislação e de fontes bibliogr~
fica-s. incluindo periódicos, e ainda c 
prosseguimento da ·documentação esta
tistica, agora, iniciada e entregue a 
técnicos de reconhecida competência r 
indiscutível probidade profissional. Sô
bre tais propósitos tive m~mo oportu
nidade de conversar com o Exmo. Se
nhor Presidente da ~l)úbllca, que 
acaba de colocar a() servic;o da Comis
são que tenho a honra. de presidir e 
que com tamanho desvêlo e dedicação 
se entrega ao estudo de elementos bá
sicos para poder concluir Gõbre a.S con
dições exn que se encontra o país sob 
os pontos de Vis·i;a da inflação, 'custo 

de vida e greves, instalações e outros 
recursos de ordem material e o pessoal 
ãa I.S.S.B. , instituição que recomen
da e confirma a alta capacidade orga
niz91dora de seu ilustre presidente o 
Sr . .João Carlos Vital. Mas, Sr. Presi
dente, as düi~uldades para cumprirm.cs 
a nossr.. tarc.Ca são c!e tôda ordem. Ain
da hoje, tive:::ncs ouvindo á dois dignos 
operários, o Sr. Sebastião dos R~is. 
tecelão, e Sebastião IV"'-'!.gall1~es Sobri
nbo, marcineiro, que trou:~eram ele
m entors valicsos para o trabalho da 
C<>m.isSão, i:n.forma.ções qt:c n ão pode
rão ser totalmente aproveitadas para 
exames posteriores, pc-r isso que os dois 
funcionários. que aliás n 5.o pertence1n 
ao Cõrpo taquigr~_.fico da Casa , que 
fazem o apanhamento dos no.sGos de
bates não puderam comparecer s.o 
trabalho, o que vêm fazendo principal
m ente per espírit<> àe colabol"ação. E 
dadas a natureza e a· iinportáncia à~s 
investigações a que estamos procede:n
do na parte referente a inquéritos pes
soais não pOdemos também prescin
dir do auxilio de esl~nóV"afcs. Por isso 
solicito a V. ~.a. as pro-..ridênciaG que 
julgar necessárias e possíveis para 
que às térç~s e seJ:tr..s-feir~s não nos 

·faltem tão út eis colaboradores. <Mui
to bem.) 

o' SR. PRESIDENTE - Tomando 
em corJ.~ideração o apêlo do ilustre Pr2-
sidente da Comissão de Investigação 
F,conômica. e Social vou procurar a ten
dê-lo. Acontece que o .côrpo t~quigrá.
fico . da casa não dispõe de profissio
nais em número exc~ssivo, sendo a.ind3. 
de acentuar que os mesmos também 
estão atendendo ao apanha·mento das 
sessões da Comissão da Constituição. 
Terminado êsse serviço, talvez seja 
possfvel satisfazer, no q~e terei gTn.n
de sa.trsfação, ao pedido do nobre R e
presentante. 

O SR . .AL..~EDO NEVES- Ag:-a
decido a V. Ex. a. pela. atenção. 

O SR. Rüi .ALMEIDA Sr. 
Presidente, ~o -o. palavra, r~la or
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o n-obre Rep~senta~:~te . 

O SR. RUI ALMEIDA Cr:ela orêem) 
:__ sr. Presidente, apesa..r de alguns 
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jornais - aliás, em pequeno núme
tro - a.sseve.ra...-em que o Pa:tido Tr.:.
blhista BrasHei:'o não cuida dos in
terêss~ dcs traba.H1.3..-dores, de~ejo ler 
um telegrama dirigido a V. Ex.:l., na 
qua.lidade de Presid-ente d€sta Casa, e 
um ofício do Síndica to dos l\t!úsicos 
P~of~i-ona.is do R:.o d-e Jan-eiro, de
samp~dos, -êstes, eepois do fecha
mento dos cassinos. 

O telegra:m.a está assim re.c.ügido: 

"O Sinõic~:d.o c!cs Mús.!cos ?ro
fisslor..:ais do Rio de Janeiro como 
orgíW representat ivo de sua nu
nl~osa c~ vem testemunha'!" 
seu profundo reconhecimento pelo 
apo!o espont"3.neo prestado pelos 
Dcputad.cs Rui Almeida e Benja
mir.. Para h. que dem.:mstra.xam 
pelo desvelo e abr..egaç~o em fa
vor d-os ir..texêsS>Es ligi~..mos desta 
cl~~e o quanto hoillrnm e enobre
cem o P~~..ido Tra b!!.lhista ~si
leiro pt Com..i •• ~o Executiva pro ' 
interêss.e Músicos Cao:-los Nilo Ro
meo Silva Geraldo Miranda. '' 

o oficio a que a1udi achá-se con
cebido n-os seguintes têrmos: 

4'Compa.nheiro - Deputado, Li
de-I ca Ba.ncada Trabalhista na 
C<l~ Con.s·tituinte: 

Os ab.M.."'Co-G.SSina.dos, membros 
da Comissão Executiva. Reivindi
ca.dora dos DL"'eitos dos Músicos 
designada. po.r ass-embléia do Sin
dicat<.. dos l'.1ú.siccs Profissionais 
do Rio de Janeiro, em vir-tude 
do.s oons result.accs que estâo sen
do colhidos pela intervençzo dessa 
bancada ~ solução do caso re· 
!ativo ao enoerramen:to legal das 
a.tivi.t.aC.-es de jcgo, que:r ~'"T.ade
cer a tôd~ balnca.da. tra balhis.ta o 
muito que V€m fazen-do ~-a a. 
T-e~~io d-os direitos trabalhistas 
que ru:siz+.;em aos mú...~os profis
sionais e a. todos os dem~s e.m
pl·.cg:a.dos que ex~cem p.Tofissáo 
nos C-assinos e compl~xos hcte
lerros que exp!or:a v.2m a. a.tivida.
de hoj~ c<mSid~ p.Toibiàa. 
Cer~ de duzentos mil p!IO!is

sionnis, de tôdas as esp:::d::s e c.a
t~s-orias, mereceram a. plena. a5Sis
~~ do Partido Tra:baJbi5ta. 

Brasilei!'o, mórmente ~~través da. 
i.nsig:r-..e coope..-cç.5.o dos Comp-De
p.u~'0\5 Rui A LT!leida, Benjamin 
Farah e Segada::; Viana além do 
muito que, em apolo à~s:sa ação 
fez o DiT.etóxio Regional do P. 
T. B. 

Outras medidas ainda :resstam 
tom·3JI", m2s ó.e cujo suce~o não 
res+.,a dúvid9. . em face do muito 
que tem feito, e concre.t~m·~nte 
=-~.aliz:l.d.o, o P2.:rtid.o Traball'ili::~.:t 
Brasileil·o. 

Dcze.nlS e dezer..as de Il'lilha..-res 
de pesso~ acham-se hoje muito 
espe_--at:ça..das que a fome, a mi
sé~...:a e o dezempr~go não os en
C{)ntrem ab:!n~on2.dos . 

Co:::stitu.il·ia gr.av-e injustiça não . 
f,risar o alto sentido de assistên
cia social qu.e lhes vem pr~stando 
o Poder Ex-ecutivo, ~ pessoa dos 
ilust:-es Presldente d:3. Nação e 

·Ministro do Trabalho, os Exm.os. 
Srs. Ga.l. Gaspar Dutra e Negrão 
de Lima, que bem demonstra~ 
ccmpr-eendeT o qu-e sej:.tm os 
prc.b~~s C.os trabaihadores. 

Pedim·os inclua o Ccmp~ei:ro 
nos a:r-(iuiV·OS do P~.rt.ido est3. men
sag~m de agradecimento." 

Era ttt:do qu-e tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem) . 

(Durante o discurso do Sr. Ruy 
Almeida. assume a presidência o 
Sr. Laura Lopes, 2.0 Secretário. ) 

O SR. MILTON PRA'I'ES- Senhor 
Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. MlLTON .PRATES (pela or
dem) - Sr. Presidente, venho à tri
buna pa:ra tratar de assunto de rele
vância excepcional - a ligação ferro
viária entre o Sul e o Norte do pafs. 

Pediria a V. Ex. a, Sr. Presidente, 
fõsse incluida em Oirdem do dia a in
dicação n.0 35, assinada por alguns re
presentantes de Estado da Bahia, e 
pela qual se solicita desta Assembléia 
seja sugerida. ao Poder Executivo a con
clusão do trecho ferroviário de Bru
mado, na.quele ~o. a. Monte Azul. 
em Minas Gerais. 
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Basta dizer que se trata de ligação 
entre o Sul e o Norte do Brasil; e, mais, 
que essa ligação per!!litirá a junção de 
tôdas as rêdes de Sul e Centro com as 
do Nordeste, para tornar desnecessário 
qualquer outro esclarecimento. Com
preende-se, de relanc-e, a importância 
singular dêsse cometimento, que pro
duzirá , sem sombra de dúvida, os maio
res benefícios de ordem econômica, 
social e ínvolve medida de caráter es
tratégico. de relevante L"lterêsse militar. 

O 110nrado Govêrno do Sr. General 
Eunco Dutr a, nesta hora de inicio de 
sua 2.d.r:ün:st~:~~.c . a.~otl p.:roV:: ~ên~las 

·seve:r:-1.s de economia, no intuito louvá-
vel d:e pô:- c:-:l·~m n :as fit43.nç<!.s de Psís , 
aba!-a.d.as cem a c:-!Se ~csult:t.nte da 
guerra. 

A fim de cumpri:r-se êsse acertado 
inte:lto h:! recomendação no sentido de 
ser st.~S !Jenso o andamento de obras 
a di i v eis. E:;.tendo, Sr. Presidente, que 
a construção do tr echo ferrovi~rio que 
liga cs ~·c.:S c:-:t!·-em.~s do F<: is nf..~ é 
e não d:ve ser ccnsiderac1a como acü.ã.
vel: e, ao ccntr t!rio. Sr. Presidente, 
impõe-se il1.1perath;:l~ente a sua tcrmi
:n.a::~o d~n:'c.:'-o do m :- ! s ctu·to ... ,~ az""' N 'I; S 

"'J • t-' · .. J, •.J'- 4 ' 

pela sua natureza -, tais obras não 
devem e não podem ser paralisadas, 
~endo respeito com a própria se
gurança naeional. Além disso par
te do material da · via. permánente 
(sejam trilhos e ac-essórios) oue fo1 
encomendado na América do ·Norte, 
já se ncha em Salvador, na. Ba.hla. 

Dos 358 quilômetros de exter..são total 
da linha. ccnstruí=:.m-se 114. oue .:-stão 
em tráfego, no trecho comp!'eendido en
tre Contendas e Brumado, no temtó·· 
rio bahi:mo. Com o leito preparado e 
pronto a receber trilhes. há já 132 qui
lômetros, faltando para terminação das 
obras 112, que se acha:n c:n construção. 

.Assim sendo, Sr. Presidente, a As
sembléia Constituinte, penso, não ne
gará seu apelo à indic~ç5.o n.o 35, 
na qual se revela o intuito patriótico. 
de não deL~ar desf~ita uma ob:::-a no
tãvel e de g-rande alcance poUtjco, no . 
elevado sentido desta expressão. Sus
pendendo-se a con.c:~'"'llção da linha !"ü
rea, a que :::c venho r~fc:indo, t.:l.l me-· 
dida detenrunaria: nãc economia u~
cuniária, mas um giande preju17.o de 
serviços já feitos, de materla! empre-

gado, de obras d'arte a se de~morona
rem, causando ainda la..."llentável dece
pção a todos que vem na "grande lon
gitudinal'', retraçada por Francisco Sá 
e i!'Jciada pela brilhante adm1:llstração 
dêsse benemérito brasileiro, u•a obra 
de alto e no'b::-e sentido econômico, po
litico e social. 

P eço, pois, Sr. Presidente, que a :M:csa 
inclua em ordem do dia a indicação 
n.0 35. <Muito bem; muito bem.> 

O SR. PRESIDEN'l',!:; - li indi
cação a que se refere o nobre Repre
sentante já. e:;tá na ordem do dia e 
consta do avulso . 

O SR. PESSOA GUERRA - Se
nhor President e, peço 2. p~Javra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE -Tem a pa
lavra o nobre Reprcsenta~te . 

O SR. PESSOA GUER?.A _ CPeln 
ordem) - Sr. Presidente, a crise de 
produ.çã.o e conseqüentemente o en
careciment o do nfvel de vida, consti
tuem s.ssunto de interêsse nacional. 
Quase diàri~mcnte, te:rnos ouvido nes
ta t!"ibtma, a palavra de ilustres .re
presentantes, abordando, numa at!tüde 
cola!:oracionista, as causas e os efei.
tos dêsse larrtentãvel problema econô
mico. Filho do interior, homem do 
campo, ocupo hoje est3 tribuna, em 
defesa. da minha gente, gente · a t.é 
hoje esquecida pelos poderes públicos. 
Sr. Presidente, estamos reunidos em 
Assei!1bléia democrátic::t. Temos aqui 
reprcsE:ntantes de tõ<!as as cl?..sses do 
Brasil. Vejo en;randecendo êste re
cinto, figuras a5 m~is notáveis de 
juristas, de médicos, de sociólogos, de 
economistas, de jornalist~s. de mili
tares, de sacerdotes, etc. numa fep:::-e·
sentação das m~is di;nas que ji in
tezrou o parl~mento n ndonal. E, Se
~~o:::-es Cor..s:;ituintes, vejo também 
se cn~ran1eccudo e:n t :io honrosa ~:om
panhia de rcp:-esento.ntcs das duo.s 
m:::.io-::es cb.ss~s da nossa produção -
operários e agr ic".J.ltores, o !ato rep:-e
sc:nta evidente conquista dessas du<~.s 
cl:lsses !a.bol'ioso.s do país, cb.sses que 
muito têm contribuido para a noss3. 
grandeza e para o nosso progresso. 
Sou, Senhores Corutltuintes, com 
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muita honra para mim, um dos re
presentantes, nesta Assembléia., dos 
agricultores. 

Até hoje, Sr. Presidente, os h.~
mens pú~licos do Brasil, ainda não 
se convenceram da im!)ortãncia que 
merecen1. as classes agrícolas do pais. 
Atualmente estamos diante da maior 
·crise ele produção da nossa história. 
Crise que no pré-:timo ano será m.mto 
maior, porque, Senhores Represen
tantes, o agricultor que vencendo 
todos os obstáculos, incentivou a sua 
produção, e que não conseguiu meios 
para transpc:-tá-la aos centros con
sumidores, não se lançará no ano pró
ximo a outra aventura. Diàri:.\mente 
podemos ler nos jorn:tis. verdadei:..·a 
inflação de palavras sôbre produção. 
mas até agora, nenhuma medida foi 
iniciada, no sentido . de resolver t:!o 
angustiante problema, nenhuma o ri- · 
enta.ção planificada foi pelo menc.s 
cogitada. 

Pensam alguns, que produzir, é 
sõmente man-dar plantar; de que 
serve mandar plantar se o go
vêrno não oferece meios para tal 
fim; p~ra que produz;_r, se os 

·. agricultores não têm transportes que 
assegurem o escoamento dos seus 
produtos; que importa incentivar a 
pecuária, se assistimos de braços cru
zados, o fazendeiro atravessar a maior 
crise da sua história, sem recursos, 
e sem e~contrar no mercado o arame 
farpado tão necessário à organização 
das suas f~endas, que adianta acon
selhar a intensificação da lavoura, se 
o N.llnistro da Agricultura, não tomou 
providências no sentido de tornar a 
enxada acessível a todos os lavrado~ 
res, quando sabemos que êsse r~di
mentar instrumento agrícola, custa 
2-tualmente no interior do p~í~. cêrc::l. 
de CrS 30.00: por qu2 se fala b.!lto 
em prodücão, q'Uandc. a nação · não 
.Possue nenhum estabelecimento ban
cário, destinado a s(m fomento e que 
faz o financiamento à sua agricultura, 
através da carueira agrícola do Banco 
do Brasil, cnJa orient~ção varia sem
pre com a rm.:dança de dirçtor. 

Que adia1!.ta tanta ir .. fl:Lçá<l de p3.la_. 
vras, se o n-;)zso trab~lhador rural, 
se:n z. tr::.c!l~:' a~~i:::tê~cia médica, nã~ 
dls,5e cte :.1:n .m!~c:t.;•21 leite d1? llos· 

pital, onde possa e~irar os seus úl
timos momentos? Como pode o govêr
nc combater o comunismo se não pro· 
cura estancar as nossas fontes de mi
séria? Por que tantas comissões de 
tabelamento se elas são o ventre onde 
se gera o câmbio ne$ro1 Que adianta. 
a boa vontade e as preocupações do 
G-eneral Dutra, se o Ministro da Agri
cultura no momento mais dificil da 
vida nacional, fica um mês em .Per
nambuco a receber festas e banque
tes, numa demonstração de que não 
há problemas de alimentação! 

O Sr. José Bcnijáciv - Vossa Ex. :~o 
bem sabe que, no regime presidencial. 
a responsabilidade dos atos dos M!nis
tros cabe ao Presidente da República. 

O SR. PESSOA GUERRA - Mas a. 
boa fé do Presidente d~. República a 
r>.J ::1gt';:5m cabe discu.tir. S. Ex. a es
colhet! o Sr. Neto Cam-pelo certo 
de estar nomeando um ótimo au
xiliar para o seu gov~rno. Por
que S. Ex. a não compareceu à. XII 
E~=vosiçfio de Animais realizada em 
Uberaba, certame que contou sempre 
com a presença de todos os titulares 
anteriores, pelo menos para dizer qu~ 
o go"Jêrno estava vivo, e que os mi
neiros contassem com o seu trabalho 
no sentido de salvaguardar a grande 
riqueza nacional da pee!Uária. - Se
nhor Presidente, embora reconhecendo 
a boa fé de todos os nossos Patrfcios 
que ocuparam a chefia do e,.:ecutivo 
brasileiro, não posso deixar de afir
m~r qu.e todos fizeram obras que re
comendam os seus governos como pro
paganda polit!ca, mas não procuram 
fortalecer de modo algum as bases de 
nossa economia rural. 

Era criança, Senhor Presidente, re
cordo com tristeza a época em que 
o Banco do Brasa anunciava. que não 
fazia trans~ções com agricultores, ape
sar d~ ser o pafs essencialmente agrí
cola, pois que tem 65 % das suas r1-
quezas no interior. Eis, Senhores Re
presentantes, a causa remota da crise 
de prodcção que at~vessamos neste 
instante. E posso afirmar que ainda 
hoje continuamos com essa po1ftica. 
albeiatória aos grnndcs problemas na
cionais. O Brasil dentro em breve del
xará de ser o grande celeiro da Amé-
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:rica do Sul, para ser o país da fome e 
da desordem. Atualmente há falta de 
gêneros de 1.a necessidade em quase 
tôdas as capitais do país, e não tar· 
dará senhores Constituintes, que ésses 
gêne~os f~ltarão dentro das próprias 
fontes de· produção. 

Sem assistência de espécie alguma, 
vive o agricultor brasileiro entregue 
à sua própria sorte, sem a menor con
fiança nas medidas de proteção do 
govêrno. Diante desta situação de de
sorganiZação dos nossos campos, r:s~a
nos a esperança, de que os adliD!llS
tradores incapazes ·que ocupam car
gos de evidência junto ao govêrno do 
honra<io General Outra, cujo patrio
tismo a se-rviço do Brasil ninguém 
tem o direito de duvidar, reco:1heçam 
que perturbam a marcha do nosso_ 
progresso, e numa atitude de lealdaüe 
confessem ao grande brasileiro que 
não possuem capacidade administrati
va para servirem de orientadores téc
nicos do seu govêrno. (Muito bem: 
muito bem. Pal77UU>.) 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem 2. pa
lavra. o nobre Representante. 

O SR. BARRETO PINTO (pela, 
ordem) - Sr. Presidente, Srs. Re· 
presentantes. 

Antes de tudo, devo mostrar à 
Casa um pão que consegui comprar, 
ag-ora, quando vinha para a Assem
bléia. í.Exibe um pão) Ainda fui fe
liz obtendo esta "bomba", que é mi
nha arma. . . (Riso. ) 

Em entrevista publicada, há dias, o 
nosso antigo colega, Sr. Augusto do 
Amaral Peixoto, homem que ama. 
acima de tu<io a verdade, declarou 
que não foi por escassez de transpor
te que o trigo deixou de vir para o 
Brasil. S. Ex.a. !oi ainda mais po
sitivo, dizendo que "o Moinho Ma- · 
tarazzo enviou a Buenos Air-es qua
tro cargueiros. Os navios perma.ne
cen.m longos dias n::;. Capital Argen
tina. e regressaram vazios porque não 
havia trigo". 

O Ministro das Relações Exterio
res, como que refutan<lo ao <iiretor 

do Lloyd, russ.e ontem que o pediuo 
reito a S. Ex.a para o envio urgente 
de navios a Buenos Aires, era para 
busear trigo. Assim, v-emos, de um 
J.a.do, uma autorid·ade que nos me· 
r{:ce a maior fé, o direto~ do Lloy.Q. 
Brasileiro, a.firmar que os navios fo
ram em busca de trigo, e, de outro 
l.a.do, o Mi!l.istro das Relações Exte
riores, declarar que o trigo não veio 
por falta de transporte. 

Fui, e!ltão, ao Ministério da. Mari
nha, para sugerir a possi-bilidade de 
que alguns navio3 de guerra pudes
sem, a exemplo do que se fazia ao 
tempo da conflagração mundial, tra
zer trigo da República Argentina e o 
!eijão, o milho e o arroz que estão 
apodrecen-do no Rio Rio Grande do 
Sul. 

Ao chegar ao 1rinistério da Mari
nha não declinei minha qualidade de 
Deputado. Logo no saguão me in
formaram que eu não poderia íal.a.r 
com o Sr. Ministro da Marinha, por
que S. Ex."' se encontrava na Amé-
rica do Norte. · 

Não desanimei: se o Ministro não 
está, por certo conseguirei falar com. 
o .soeu substituto. Acontece, porém, 
que S. Ex. a. ta.mbém não se aehava. 
lá. 

Dirigi-me ao !\fullstério da Aeronáu
tica, para ver se teria. um entendimen
to com o Chefe do Estado Maior da 
A~rontl.utica. Lá comunicaram-me que 
S. Ex.a se achava. a passeio, na Amé
rica do Norte. no momento em Holly
wood, conforme os jornais publica
ram. ao lado das estrHas cinema to
gráficas. 

Desconsolado, encaminhei-me para 
o Ministério da Agricultura. Seria. pos
sível que lá também não encontra.sse 
o titular da. pasta, quando os jornais 
fazem ttma gritaria geral, sôbre ne
gras pers:!)ectivM, dizendo que elas se 
estão cotiirmanclo pela. realidade, e 
que o abastecimento alimentar ela po
pulação carlo~a tol"I'-2..-se a . olhos vis
tos cada vez mais defidtirio e os es
toques ce t;éncros aliment!cios t'!J.C!n. 

as p:::-atc!ei~s se es·.'az~am e os cin
tos se apertam ? 
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P:..z anunciar minha intenção: que~ 
ria falar com o Sr. Neto Campelo, Mi
nistro da Agricultura, a quem estão 
acometidos os graves problemas que se 
referem, principali:lente, ao leite e ã 
carne. 

A propósit.o, devo ressaltar um de
talhe. 

Não sei se se ar:ha no recinto o 
General Flôres da Cunha. S. Ex.n 
compareceu à Assembléia, como faz 
todos os dias, muito cedo. s. Ex.~ -
um dos mais brilhantes colegas que 
ornametam esta Casa - não tendo 
ainda almoçado, pouco depois das 14 
horas dirigiu-se a uma leiteria, para 
tomar um copo de leite. Pois bem: 
S. Ex.a nad::~. e-ncontrou para come!". 

Vejo que S. Ex.11 se acha presente e 
peço o seu testemunho. 

O Sr. Flôres da Cunhe -· :f; verdude 
não encontrei leite nem pão. 

O ·SR. BAP...RETO PINTO - Co
nheço o Sr. :Ministro da Agricultura 
desde uma vez em que um comenta
rista de Pernambuco -- por perYer
sidade, sem.dúvida- dizia que S. Ex.~ 

pedira, havia vários anos, demissão 
~~ um cargo, para. transferi-lo, após 
entendimento, ao Sr. Alcides Guerra 
Pereira. Voltei a ter contacto com 
S. E."'.c.· posteriormente, quando Pre
sidente do Clube Náutico. 

Mas, como dizia, desejando falar 
cop o Ministro da Agricultura, fui 
lnfcrm2.do de que S. E."\:.~ se achava 
em Pernambuco, certail'lente reman
do na política... <Riso). 

O Sr. Novais Filho- S. Ex.11 acha
se c::n Pernambuco assistindo a um 
rilho gravemente doente, recente!nen
te opero.do. 

O SR. BARRETO PINTO- Agra
deço c aparte de V. Ex.n., e o. pesa._. do 
s=~::.1dc respeito que tenho pela fn.. · 
míli~ de S. Ex.:~., sou de opi.ni5.o o.uc 
os p:::-oblemss atuais da Pitria, e~::
gcm sua presença :aqui, ~cima ele 
todos os interêsses pessoais. 

O SR. PRESIDENTE - Advirto 
o nobre orador que está findo o seu 
tempo. 

O SR. B..A..RRETO PINTO Se-
nhor Presidente, o tempo é mesmo 

impl~cável. Em cinco minutos re
latei Q resultado de minha visita acs 
ML"listérios e a ausência de seus ti
tulares, inclusive do da Agricultura, 
que se . acha em Pernambuco numa 
época em que nos falta leite, pão, 
água, em que nada temos e em q_ue 
a fome está à porta de nossos lares. 

Amanhã irei ao Ministério da Via
ção, à procura do Sr. Coronel Edmun
do Macedo Soares e Silva. <Muito 
bem.) 

<Durante o c!iscurso do Senhor 
Barreto Pinto reassume a presi
dência, o Senhor Melo Viana. 
Presieente.) 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela. 
ordem. 

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

O SR. DOMINGOS VELASCO (pela 
Oiderr..) - Sr. Presidente, Srs. Re
presentantes: A Comissão Nacional da. 
Esquerda Democrática faz publicar 
hoje uma declaração, que· passo a 
lêl'; . 

"Diante dos últimos atentados às 
liberdades públicas e individuais, 
- i!1tervenções nos si'c.dicatos e 
prisõ.::s de lideres trabalhistas -
e do mal estar decorrente do desa
parecimento p:-ogressivo de gêne
ros r,lirnentícios - a Escruerda De
mocrá.tica vem reiterar, de ma
neira veei:::lCnte, a::; coaclus5~JS da 
sua declaração, lida na Assembléia 
Constituinte e dat::tda <le 28 de 
:fevel·eiro últilno, c que, em seu 
parágra!o f.l!1:-: I, cUzia: - "O go
v~r!.'.o s6 !JO'.leri c.~-~sc~pe:~.har bem 
::;u:t ~Y.i:.~: :l , ~-:.1c é ~-.rc1:~~. ~\través 
de t~::r.a poUL·:-: C:':! i:' ~e:licC:ncia e 
~,~o c1c u~~~;.. l-:.ol!~ic~ de fôrç3t.. A 
polii.ic.::. de co~~:).:.·r~.5:~::-~n à~s liber
dades púb1ic~s ::crú :.n :'..:s u~1 :í~tor 
de c.c;;;:a v(;.mc11t:o d:t c:.·is~. Ao Go
vêrno incm~bc, pois, 2.;:.tes d:; tudo, 
rest:J.U!'ar a confian~a na adminis
truç3.o públic~.. a<lcbndo medidas 
concretas para !"eduzir a~ <'missões, 
cortar as d~spesas supérfluns. fo
mo::ntar a produção c carantir-lhe 
o esco:lmento. Nesse esfôrço go-
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vernamental, é imperativo que co
laborem trabalhador~s e patrões.'' 

Ao Sr. Presidente da República, 
a Esquerda Democrãtica renova o 
apelo que então lhe ·fez. Nesta 
hora de sacrifício para todos, não 
é possível dominar a crise econômi
co-financeira sem que haja tran
qüilidade política. Não é com me
didas policiais que se dominará a 
situação. Medidas de violência e 
fôrça, o Govêrno já demonstrou 
que tem capacidade para praticar. 
O que a Nação agora quer é sen
tir a capacidade do Govémo para 
resolver os problemas econômicos 
que está() causando um mal estar 
generalizado do qual se originam 
os disSídios e greves atuais. 

Que P Sr. Presidente da Repú
blica e seus altos au.'"dliares de
monstrem que são capazes de en
contrar soluçao pacífica e clemo
crática :;Jara o cáos social que a 
ditadura, na. qual colaboraram, 
legou ao país. O que, enfim, o 
povo brasileiro quer é livrar-se 
dos açam.ba.rca.dores, libertar-se 
das autorlà.ades atrabiliárias e sair 
das !lias que a ditadura instituiu 
e ó ati.Ial govêrno mantém. 

PJ.o de Janeiro, 21 de maio de 
1946. A Comissão Nacional." 

Era o que me cumpria dizer. <Mui
to bem; muito bem.) 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Sr. Presídeote, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nob:re Representante. 

O SR.. EAM!LTON NO<.:r'OEIR.A 
- (Pela ordem) - Sr. Presldente, 
por motivo de doença não est1ve 
presente qua!ldo o nobre Senador, 
Sr. Alvaro !v.Iaia, pronunciou o seu 
di..c:curso sôbre o -valor das Missões 
Religiosas. sé aqui me encontrasse 
teria respondido, também, aos concei
tos injustos emitidos pelo Senador. Se
nhor Carlos Prestes. no t0eante à.s 
Missões Religiosa:; e, em particular, 
às Missões Ca.tólicas. Como acentuou, 
muito b2:n, o ilustre Deputado se
nhor Al!!"e!iano Leite, recordando a 
palavra de çaplstra.no de AhT~e'l. es~ 

taria. incompleta a História do Bra
sil se não iô5Se conhecida a História. 
da Companhia de Jesus. 

Queru quer que ·r;;ia, de boa fe, o 
memorável e notável tra;ba!ho do 
Padre Serafim Leite, da Companilia 
de Jesus, \Terificará que Capistrano 
de Abreu tinha tôda razão. Mas. as 
pala\Tras injustas do Senador pelo 
Distrito Federal, Sr. varies Prestes, 
se referem, de modo parttcula.r, aos 
Salesianos. · . 

S. Ex.a afirmou o seguinte: soube 
que, em poucos anos, de quatro mil 
cc; Borôros foram reduzido.s a qua-
trocentos! . 

Em primeiro lugar, trata.-se de in
formação vaga, pois, uma simples 
informação não ·é critério de cer
teza; em segundo, S. Ex.r. não tronxe 
documentação alguma segura; em 
terceiro, S. Ex.6 não 'disse de que 
maneira foram exterminados êsses . 
índios. 

Trata-se, aliás, de inform.aç~o in-
. fantil, pois, para. que houvesse essa. 
redução seria. necessário luta ~ os 
missionários, em geral, são pouco nu
merosos, algumas dezenas, talvez, e 
lutam apenas com a cruz, o rosárlo 
e os Evangelhos. 

O nobre Representante, a.ss!m, nã.o 
tem a. menor razão. 

O Sr. Carlos Preste:; - Vossa. 
Ex.". médico que é, sabe que o traba
lho excessivo também mata. 

O SR. HAMILTON NOGU'EIRA 
- V. Ex. a. também sabe que traba.lh•J 
assim excessivo só seria. possivel se 
fossem escravos e não se compreende 
que uma minoria domine uma mato
ria esmagadora.. 

Por outro lado, o ilustre Re!lrec::.en
tante desconhece complet<tmente o 
que é a catequese salesia.na, a qual 
se caracteriza por atitudes contrâria.s 
à. violê::1cla. 

Don Bosco, a.o criar suss esco'l.as ia 
buscar as crianças do povo abando
nadas nas ruas. Muito antes de ha
ver comunismo, os sa.lesia.nos iam 
procurar os desherda.dos da. .sorte 
para educar nas suas escolas, dando
lhes instrução técnica , e profissio
nal, como demonstra o Colégio Sa.
lesiano de Niterói ~ que o digno Re
presentante pode visitar, a fim de 
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se cientificar da minha afirmação. 
(Muito bem; apoiados gerais.) 

Estou aqui para defender êsses 
homens que Jncoxporaram os selvico
las ao Brasil. 

o Sr. Daniel Fa.ra.co - E, Vossa. 
E."'{celência, estou certo, terá o apoio 
de tôda a Constituinte. (Muito bem. 
Apoia.t:Los.) 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
- Era o que tinha a dizer. <Muito 
bem. Palmas. O orador é cumpri
mentado.) 

O SR. JALES MACHADO - Se
nhor Peresidente, peço a. palavra. 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem s. 
palavra o nobre Representante. 

O SR. JALES MACHADO (•) (pela 
ordem) - Sr. Presidente, neste novo 
Govêrno, continuamos ainda no mes
mo regime de economia dirigida, p't"o
tegendo o câmbio negro. 

Vou ler trecho de uma carta quere
cebi de um comerciante no Estado de 
Goiás, péla qual a Casa verá como, em 
São Pau1o, as repartições encarrega
das da liberação dos diversos gênero.3 
agem contra os consumidores. 

Diz o referido missivista: 
"Uma enxada estrangeira custa em 

São Paulo Cr$ 27,70, para poder ini
ciar essa compra o pretendente tem 
que apresentar nomes de fazendeiros · 
lavouristas dando o número de enxa
das que pre<:~sará par:l. seu consumo, 
pois bem, na era da liberação aparece 
sempre um moço que se encarrega dessa 
liberação cobrando Cr$ 19.00 por en
xada. liberada, (isto foi o que êle pagou 
em média, pois vai receber de di"ler
sas libras) . Isto acontece com o ~çú
car, com a farinha de trigo e enflm 
tudo quanto depende de liberaçãc. 
Com o açúcar- ainda. há pio:. poi$ a 
usina Junqueira não pode vender açú
car para Minas e nem Goiás, o nosso 
vem do norte, além de custar mais 
caro que o Junqueira. está. sujei.t() a 
pagar alé:::n dos Cl'$ 10,00 ou Cr$ ••.• 
20,00 para liberar, paga mais por va
gão C:r$ 500,00 aoo estivadores em 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

" -Santos para a carga do vag'3.o, ma1.s 
CrS 500,00 ao meço que se encarrega de 
eooostar o vagão para ser carregado. 
o açúcar Junqueira custa na Usina Cr$ 
128,00 <cento e vinte e oito cruzei .. 
ros) , o de Sergipe em São Paulo Cr$ .. 
154,80 e de Pernambuco Cr$ 162,00. De 
São Paulo a Uberlândia faz de frete 
CrS 17,10, da Usina em Uberlândia Cr$ 
15,25, veja que; política. errada!. . . ou~ 
tra coisa, o do norte chega sempre cem 
uma quebra de 5% devido a sacaria 
que é péssima . Resultado: o açúcar 
chega por mais Cr$ 50,00 <cinqüenta 
cruzeiros) em saco, o do Norte, que o 
Junqueira. Além disso tudo o Pre· 
feito consente que nos seja vendido a 
Cr$ 270,00 ·o saco". 

Realmente, é interessante que o 
abastecimento do interior de Minas e 
Goiás se faça com o açúcar do norte, 
quando sabemos que um dos . impec1-
lhos para abastecer o mercado . é a 
falta de transporte. No entanto, o açll· 
car Junqueira, que está às portas de 
Minas, e próximo de Goiás, não poõ e 
ser exportado para essas regiões, en
o~uanto o produto do norte atravessa 
todo o Estado de São Paulo e ?a;rte 
do d.e Minas para penetrar no de 
Goiás: E' assim que se desenrola a 
economia dirigida, que era privilégio 
do Estado Novo, mas que, parece, va1 
perpetuar-se no Govêrno atual. 

Por outro lado, acabo de ieéeber 
vários telegramas de Goiás, entre êles 
de Buriti Alegre, Orizona, Ipameri e 
catalão em que os pecuarista:) qu~1-
xam-se de que os bancos particulares 
não estão atendendo às medidas que 
o Govêrno f·edera.l lhes pôs à disposi
ção, isto é, permitindo que seus títulos 
fôssem recebidos em caução por aquê
les bancos. 

O Sr. Domingos Velasco - Pedi
ria. a V. Ex.~ incorporasse ao seu 
discurso telegrama que acabo de re· 
ceber dos pecuaristas de Orizona, a 
respeito da situação do gado. 

O SR. JALES MACHADO - O as
sunto do telegratna que V . Ex.4 re
cebeu· é idêntico ao dos meus, que 
estão assim redigidos: 

"P.rovidências favor pecuar1sta.s 
nenhum auxfiio trouxeram diante 
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..... 
sistemática recusa Bancos cone~ 
derem prorrogação. Bancos alegam 
não terem instruções benéficas de
devedores ameaçando protestarem 
seus títulos. Situação desoladora 
insustentável ·não vindo urgente 
plenas medidas socorro. Saudações 
Mário Neto". 

"Fazendeiros Orizona pedem Ir.i
nha humilde interferência para di
zer prezado amigo que último de
creto redesconto beneficiando pe
cuária continua sem aplicação er.
qu3.nto bancos particulares, sobre
tudo Banco Comércio e Indústria, 
intermédio advogado, movem ação 
judicial p:-otcstcs ti tU! os. Pedimos 
sua. valiosa: interferência a fim mi
tigar assoladora crise-. Atenciosas 
saudações. Conêgo Trindade". 

Quando a Comissão de pecuaristas 
da Assembléia entendeu-se com · o Se
nhor Minis.tro da Fazenda e conse
guiu de S. Ex.n essas medidas, está
vamos certos dos . bons resultados que 
acarret3riam para a pecuária. Nota
se grande congelamento · de capital 

. nas mãos dos pecuaristas, os quais es
tão impossibilitados, dada a falta de 
circulação de suas riquezas, de paga
rem os respectivos bancos. 

Ora, o descongelamento dessas im
-:portânci:l.s, Cp_!e seria possível, através 
das Caixas de Mobilização, iria real
mente tonificar a região, onde é 
mais grave a crise. Tal medida seria 
realmente de gr'.!,nde beneficio à eco
nomia geral da região. 

Apele para os bancos particulares 
no senti1c de colnbo!"arem com o Go
vêrno nas p:-ovidên~lz.s que tendam a 
desafogar a pecuária nacional. (Mui
to bem; muito bem.) 

O SR. SEVElUA.~.··~o NONES - Se
nhor PresidentE:, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDE.!.~ - Tem a pa
lavra o nobre P..epresentante. 

O SR. SEV-:ERI..~~O NUNES (pela. 
ordem, Zê o ~cr;uinte discurso) 

Senhor Presidente, Senhores Cons
tituintes: 

Subo a esta tribuna por um impe
rativo politico de meu Partido e dos 
altos interêsses do Estado do Ama
zonas, cujo mandato me foi confe
rido com o .maior sufrágio verificado 
naquele Estado, no pleito de 2 de de-
zembro último. ~ 
Trata~se de matéria relevante, emi• 

nentemente política, de ordem cons
titucional, cuja magnitude carece ser 
facada antes de_ d~batermos aqui o 
projeto de nossa Constituição. Que
ro me referir. Senhor Presidente, à. 
cii"'.'isão política territorial do Brasil, 
fren.te a e,..-poliação do melhor da glé
ba de alguns Estados, que particula
rizo aqui no meu Amazonas, retalha
do - em Territórios Federais, ao al-

. vedrio da Ditadura, a berrando das nor
mas gerais e tradicionais do nosso 
Direito Pátrio, de nossa tradição de 
povo pacífico contrário às provocações 
de guerra. Os prejuízos advindos 
dêsse ato ditado por êsses teóricos, 
técnicos das avenidas desta metrópo
le, que vivem fazendo da Nação co
baia e brincando com a consciência. 
nacional, . vão ser conhecidos pelo do
cumento que envio à Mesa para ser 
publicado no Diário da Assembléia, 
documento êsse, oficial, organizado 
pelo Serviço Oficial de Estatística, 
submetidos à consideração do Insti
tuto Brasileiro de Geografll:. e Esta
t!stica, o qual só por si, vai reivin
dicar para o Estado do Amazonas, a 
expressão candente de· um Senhor 
Constituinte de Minas Gerais, quando 
afirmou que êste Estado foi o que 
mais soíreu com o regime ditatorial. 
f:sse documento consubstancia os 
prejuizos acim~ alegados. 

Traduzindo os prejuízos que o do
cumento demonstra, verificamos que, 
só na pecuária, pertinente ao meu 
Estado, foi o Amazonas lesado na 
im oort:lncia de Cr$ 57. 275. C 50 ,co ar
rebatando-se, assim, tôda. a pecuár1a 
dos campos do Rio _Branco, a. êle per
tencentes. 

Quanto à indústria extrativa mine
ral pela criação do mesmo território, 
principalmente, o Amazonas pe!"deu 
ricas jazidas cujos recursos são enume
rados. 1 
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Rel.a.tivamente à exportação, meu 
Estado !oi prejudicado em mais de 9 
milhões de cruzeiros, anualmente. 
· o meu pobre, desconhecido e lon
ginquo Amazonas. desgraçadamen
te só tem sido lembrado para sofrer 
imposições pollticas, e>q)oliação e re
talhamentos. As lezões que lhe te.m 
ocasionado a União, desde a desagre
gação do Território do Acre. que reio
vindicamos sozinhos, arrebatando-o da 
República da Bollvia, depois de derro
tarmos seu E.."Cército comandado pelo 
General Paulo, e, cujo diieito o Ams.
zonas, pelo seu glorioso patrono se
nador Ruy Barbosa assegurou vitorio
samente, já em acórdão do Supremo 
Tribunal Federal e já no inciso 5.0 das 
Disposições Transitórias da Consti
tuição de 1934, até o estrangulamento 
de seus dois ricos, ubérrimos e progres
sistas municipios de Põrto Velho e 
Rio Branco, precisam ser repara.dos, 
nesta hora que pretendemos recompor 
o Brasil, ·dessa situação estanque, que 
a Ditadura criou. 

Estou sustentando uma tése inte
grante do programa da. União Demo
crática Nacional a. qual me orgulho 
de pertencer. Delineando a sua con
cepção democrática, o meu partido · 
preconisa. e a.poia um processo de demo
cratização do Brasil. no qual preten
de "reintegrar rios Estados de que 
foram desmembrados os Territórios 
que não interessarem, diretamente, à 
de!eza da fronteira.." 

Ora, Sr. Presidente, o Decreto
lei n.0 5. 812 que retalh~u alguns Es~ 
ta.dos para cris.:- Territórios, com fun
damento no art. 180 e 6.0 na Consti
tuição de 1937, é infringente do nosso 
tradicional direito constitucional e pú
blico, porque, "essas disposições es
peciais que em matéria. constitucional 
no campo do direito público, só s~ 
.tevogam nos casos que, pela sua. na
tureza, Disse implique impllcltamente 
ou, declare expressamente · ou, ainda. 
quando um a.to de ordem legislativa 
posterior, reproduzindo disposições pre
existentes ou tratando do mesmo as
sunto, ta,ça omissão de qualquer dêles. 
A revogação dos ates de ordem legis
lativa só se pode veri!icar por ato hie- . 
ràrquicamente idêntico ou superior 

àquele que existe. Ora, a própria Cons
tiuição de 1937 onde se alicerçou o ato 
em espécie, em seus artigos 3, 4, 5, 
184 e 174, estabelecem: 

"É mantida a sua. atual divisão 
politica territorial." "0 Território 
federal compreende os território& . 
dos Dstados ·e os diretamente admi
nistrados pela União, podendo 
acrescer com novos territórios que a 
êle venham a inco~ota-r-se por 
aquisição, co:ctorme as regras do 
Direito InternacionaL" "~ manti
da a forma de desmembramento 
mediante aquiescência das Assem
bléias Legislativas Estaduais, em 
duas sessões e aprovação do Par
lamento Nacional". "Os Estado• 
continuarão na posse de seus ter
ritórios em que exerçam jurisdi
ção." e, "a Constituição pode ser 
emendada, modificada ou refor
mada. por iniciativa do Presiden
te da República ou da Câmara 
dcs Deputados." 

E' bem verdade, Sr. Presidente, que 
o art. 6.0 preceitua: "A União pode
rá criar, no interêsse da. defesa nacio
nal, com partes desmembradas dos 
Estados, territórios federais, cuja ad
ministração será regulada em lei e~
pecial !" 

Mas, Senhores Consti~uintes, onde o 
interêsse da. defesa nacional determi
nante da cr!ação dos territórios de 
Guaporé e · Rio Branco? Qual o pe· 
rigo que vislumbraram naquelas zonas 
lindeíras das Repúblicas secularmen
te antigas, militarmente fracas e cujas 
demarcações de suas fronteiras com 
as nossas s-~ processaram por comis
sões mistas, sem estrépito algum, par!t 
justüicar o ato ditatorial? 

- Muito ao contrár!o, pois iniormado5 
estamos que, após a. c:iação do ter
Tit6rio do Rio BTanco com êste pre
texto, a República da Venezuela pro
videncio'l em fortificar suas sa vans.~ 
llndeiras alarmada com os ignorados 
propósitos da. ditadura. brasileira, en
tão olhada com res-ervas pelas demo
cracias sul-amer!canas. 

Argumentam os iconoclastas de nos
sa histórica fisionomia geográfica, .-
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os que querem o território nacional 
tuna colcha ãe retalhos aos seus ta
lá.ntes, que se deve admitir como ~ 
postulaào político - dit:idir para ven
cer -, o postulado econôm~co - divi
dir para administrar ! Que se trs
~a.m de riquezas jgnoraãs.s, de espa
ços vazios, inúteis e inexplo~dos de 
nossa. fronteira. E citam o exemplo 
dós Estados Unidos qu.e vir-..ham rea
lizando de maneira feliz a recupr.?l"a
ção dos seus vazios demográ.ficos pela. 
~ransformação de terrltór:<Js em Es
tados. . . E êsses pretenciosos e· chu
cros doutores da antropogeografia do 
Brasil, que não passam de visionários 
que desconhecem a própria realidacle 
brasileira, o fundamento físico lilitóri-

. co da Nação, sua vontade, concreti
·zada no seu .ambiente, patrimônio, sa
biamente organ:.zado pelos nossos an
tepassados que · nos legaram para 
conservarmos através sua sobrevivên
cia tradicional intangível, resistind\l 
as im.previdências -e as tentativas dos 
eternos renovadores. 

Quanto ao meu Amazonas, ignoram 
a expedição e a obra de Hamilt"'n 
~ice, explorador e naturalista qua 
escreveu "The Rio Bre.nco, ura.r:coera. 
and Parima ", bem como os trabalhos 
de Kugh Grumberg, sôbre a região da.s 
terras que nos foram arrebatadas. De 
oitiva êles sabem que o Amazonas 
tem uma área gigantesca, xnaior que 
do vale do Mississipi e do que do Da
núbio; que do Cate~ é ma.is fácil ~ 
mais perto governar aquelas fronteiras 
que de Manã.us; que só assim se na~ 
cional:za. a fronteira, como se lá. não 
es~vesse a maior reserva de bra.sili
dade, já escrita na história. patria. 
com 8 epopéa aereana t 

No decorrer dos de ba. tes à noss:1. 
Carta Constitucional, teremos oportu
llida.de de demonstra!' que o Decreto
lei 5.812 -foi exclusivamente de acOr
do com o clima ditatorial, eV:dencian
do-se a Uegltlmidade da. fonte de 
Direito em que a União se baseou 
para desmembrar Estados que goza
ram sempre de autonomia, usat:do 
processo tlpicamente d-e um poder de 
1ato, contrário ao Dlre!to Constitu
elotial Brasileiro, à Democracia e à 

nossa formação histórica; que o in~~
rêsse da defesa nacional, fonte tio 
pretex.to em que se baseou a Ditadura 
ps.ra o exercício do poder de desmeD.l
brar Estados da Federaçao, · não pro
cede, pela ausência de caráter mili
tar, tanto que, dispensável seria esse 
desmembramento, face a" possib:lida
de, na melhor hipótese, das Colôni!ls 
l\.filitares de Fronteira que, des1e 
1936 já se cogitara no Parlamento 
Nacional; que, no Amazonas, em par
ticular, as ál'eas seccionadas eram 
bem povoadas, política. e administJa.
tiva.mente organizadas, contribuindo 
grandemente para a. receita públ:ca do 
meu Estado; que, frente a situação 
aflitiva que se encontra. a. "União, nã~ 
lhe é possÍVel acarretar com despesas 
gigantescas com êss-es territórios~ cu.]a 
situação econômico .. financeira se pode 
exemnlificar com o Território do Acre, 
aindà etn regime. def!.citário; que, ~u
tros meios poderia usar a União par3. 
auxiliar e cooperar com os Estados e 
Municipios, imprimindo a nacíonall
zação ou progr-esso, sem o processo 
truculento de desmembrar, ·com essa. 
cirurgia estupida. e revoltante aos brios 
e ã.:gnida.de das populações estaduaL;; 
e que, finalmente, sob o aspecto m-e
ramente político, desprezando-se os 
pronunciamentos obtidos pelo. coação. 
dos governantes locais, a vontade da
quela gente já se fêz sentir no l)le
biscito livre de 2 de dezembro, cujv~ 
cidadãos, - apesar da ação cata.Iítka. 
dos agentes da Ditadura.- deram vi
tória ao candidato d~. U. D. N., qura 
pl'ometia em seu programa partidã.riõ:> 
"a re!ntegração nos Estados de qtre 
foram desmembrados os territórios 
que não interessarem, diretamente, à. 
defesg, da. fronteira.", - no atual ter
rítório do Rio Branco e, no de Gua
poré, a msigni:ficante · vantagem do 
candidato ditatorial sôbre aquêle va
leu por uma derrota _do prestigio:\o 

· governador que neste territór:o des
frutava, realmente, de grande e real 
estima desde quando all, no então, mu
nicipio ama'2;onense de POrto- Vell:lo. 
dirigia os sel"Viços da Estrada. de Fer
ro Madei.Í'a-Mamoré e chefiava o~: · 
serviços de Correios e Telés'rafos e o 
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comando cia Companhia Militar de 
P.ront.eira. 

Antte o expõsto, é um ato de jusb 
reparação. como um imperat:vo na
cional, a reintegração dêsses territó
rios aos Estados de que foram des
membrados, já facé o expôsto e já em 
obediência à nossa tradição corográfi
~a os nossos antepassados nos legaram. 

Terminando, Sr. Pr·~sidente, sejam 
minhas palavras para que os Senho
res Repres~ntantes meditem natural
mente sôbre a sjtuação precária :a. que 
ficaram reC.uzidos os Estados estran
g-u.ladcs pelo ato ditatorial e. d·~ acó:
cio· com os postulados do meu Part:.do, 
estou advogando aqui o retôrno dêsses 
.territórios aos Estados dos quais fo
ram desmembrados. (lliuito bem. 
Muito bem. Palmas.) 

O SR. :MEDEIROS NETrO- Se
!Ulor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
la.vra o nobre Representante. 

' O SE. MEDEIROS NETTO - (Pela 
ordem) · - Sr. Pl"esldente: Devia., 
:neste instante, estudar a entrevista 
do Sr. Ministro da AgricUltura, rela-. 
tivamente ao aproveitamento. da ener
gia - hidro-elétrica. da Cachoeira. de 

. Paulo Afonso, pois foi, com Imenso 
prazer que tive conhecimento de que 
S. Ex.a se ~ncontra, nessa região, ven
do in loco as possibilidades de levar 
a bom têrmo a Companhia Hidro-Elê
trica, criada no Govêmo passado. 

A nação inteira se rejubila com êsse 
fato, que pode empolgar a consciênc1a. 
naclona.l, pois constitui um ·anselo, 
que se amplia e elastece por tOda a 
alma. nacional, o aproveitamento da
quela. Cachoeira. José Lins do Rego, 
romancista atual do Brasil, ao passar 
de uma feita pela Cachoeira, deixara, 
ali, no livro de impressões, uma ex
pressão que jà. passou ao domfnlo pd
blico, pela. sua origina.llda.de. Lá es
crevera êle: "A Cachoeira de PaUlo 
A:!onso está rouca de gritar pelos en
genheiros do Brasil!". Parece que pro
duziu eco, na consciência dos técnl
eos do Brasil, a necessidade premente 
e !II'gente de tornar uma graE.de rea-

lidade o aproveitamento dessa Cs.
choeira. 

De fato, porém, encontramo-nos 
diante de uma situação, para a eco
nomia nacional, sobrem&.nel.ra difícil. 
Consta haver um dejicit de dois bi
lhões de cruzeiros no orçamento, que 
vigora. êste anc. Dêsse modo, toma
se dificil ao Sr. Presidente da. Repú
blica. levar a têrmo essa obra, no 
sentido da organização da Comr.ta!ll11a 
Eiclro-életrica. ·vencendo, po!'ém, essas 
cüficuldades e escudado na sua boa 
vontade, S. Ex.a afirma. àqueles que 
se de~tem sob as caruculas e intem
péries, que empregará. todos os esfor
ços no sentido de podermos ver, ama
nhã, devidamente realizada essa obra, 
que há de marcar a redenção da eco
nomia do Nordeste. · 

O Sr. Barreto Pinto -Sem. querer~ 
está V. E.n desmentindo o nobre Se
nador Sr. Manuel Novais, que ~e
cla!'ou, há. pouco, que o Sr. Ministl'o 
da Agricultura. se encontra em Re
cife, e, não, na Cachoeira de Pauto 
Afonso que, segundo a opinião mllllS
terial. não deve ser aproveitada., com 
grande prejuizo para o Nordeste. 

O Sr. Medeiros Netto -Muito ao 
contrário: venho secundar a observa
ção do nobre Senador pelo ~tado de 
Pernambuco, pois embora o titular da 
Agricultura esteja com o filho gra.v.e
mente enfêrmo, deixa a angústia d9 
lar .e vai atender a um dos maiores 
problemas nacionais. <Palmas) . 

O Sr. Barreto Pinto - Apesar cln. 
grande admiração e do gr-ande aprêço 
que V. Ex.a. me merece, devo acen
tuar que o Ministro da .Agriculturs. 
lUl turalmente teria todo o direito de 
estar ao lado de seu filho doente; 
mas v. Ex.& deve compreender, tam
bém, que no instante em que a Nação 
passa fome. situação pela qual o Mi
nistro da Agricultura é um dos res
ponsáveis pela ausência de providên
cias que deixou de tomu, S. Ex_ a de
via ~r feito o que não !êz até agora:' 
abandonar a pasta. 

O Sr. Medeiros Netto - Vossa 
Ex.a permita-me declarar qu.e o Mi-
nistro da. Agricultura é uma das figu

. ras que se alçam. neste· tns~nte, :m 
vida. política nacional, marcando um 
estádio, pela sua p.rC>bida de, critérl() 
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e digni<tade. <Muito bem.) E' apenas, 
ele volta em acudir ao filho eniêrmo, 
que S. Ex..D. vai ã Cacboejra. de .Paulo 
Aionso, ao contato do anseio na
cional, certo de que assim co!7es
ponde aquilo por que tanto nos bate
tnos: a organização da Compar!hi:l 
liidro-elétri.ca do São Francisco. 

o- Sr. Pessoa Guerra - o Sr. Ne~o 
Campelo, em vez de se dirigir à Ca
Choeira de Paulo Afonso, devia diri
gir-se ao seu :r..ün.istério, porque o 
Sr. Neto Carnpelo não é um téc:Uco. 
S. Ex.n. pode ir a Paulo Afonso como 
turista. No seu Ministério pode-rã. en
contrar todos os estudos para ·Or!enta
ção do seu govêrno, fel.to, aliâs, por 
.hábeis engenheiros brasileiros e ame-
ricanos. . 

O Sr. Medeiros Netto - Vai ru.sso 
um bi'ande elogio ao Ministro · da 
Agricultura. pois acentua ;que s. 
Ex.D. procura sempre os pr<>blemas na
cionais para resolvê-los. 

Aliás, não estou aqui para defender 
o titula:r · da p~ta da Agricu.ltu:rn.. 
V. Ex. a. há. de compreender que aqui 
me encontro . pa..ra. elogiar o grande 
gesto . do Ministro, que _procura um 
problelna. li~ado diretamente à sua 
pasta, para solvê-1'0 com presteza.. 
Ta~ gesoo merece nossas ca.Z.orosos ele
gias, Principalmente da parte daque
les que aqui representam o Nordeste, 
ponzue vsmos encontrar em S. Ex." 
apoio para a solução de um dos 
maiores problemas do Brasil. (Muito 
bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. CARLOS MAR.IGHELA -
Sr. Presidente. peço a palavra pela 
ordem. 

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

O SR. CARLOS MARIGBELA. (• > 
(Pela ordem) - S!'. Presidente. Se
nhores Constitllintes, venho trazer &o 
conhecimento da eolenda Assembléia 
a. seguinte moção de protesto da ban":' 
cada comunista: , 

"Em f~ce das prisões que a po
l!cia do DistritO Federal vetn efe
tl.Ulndo nos últimos Ctias, e das 
medidas de coação, tomadas con-

(•) Não foi revisto pelo oraàor. 

tra as liberdades Públicas, quer 
interditando sindicatos, corno su
cedeu com o Sindicato dos Ban
c~-ios, quer impedindo reuniões 
e comícios de Partidos legalmente 
registrados, esta Assembléia Nz.
cional ConstitUinte, que re:pres~n
ta os anseios democráticos do 
povo brasileiro, e se sente no de
ver de vigiar pelas instituições 
demo":!râticas e esforça!'-Se p.or 
assegu..~-las. vem, Por êste meio, 
trazer ao Exmo. Sr. Presidente 
da República e a tôda ·a Nação 
Brasileira seu mais veem~nte pro
testo às atitudes das autoridades 
pOliciais, q.ue, longe de r.-:>nt:ribui
rem para a boa marcha da de
mocracia em nessa Pá.t.tis, estão 
concorrendo para comprometer o 
Govêrno. 

A Assemb!êia C<lnstituinte ~s .. 
pera que o Poder Executivo tome 
as medidas n~c essfr1as se.m maio :r 
demora., para. modificar as s~il'i
<ia.des anti-demoorã.ticas de ·au .. 
toridades r.. êle subordinadas. 

A defesa. da dem.~racia é t1!ll 

dever de todDs os brasileiros e · 
patriotas, e e!;ta Assembléia Cons-
tituinte não pode!'ia deixar de 

manifestar-se nesta emergência, 
~m que realmente se fere o nosso 
.regime democrático." 

sr. Pres1t1ente, quero chamar a 
atenção de tôda. a colenda Assembléia. . 
para o fato de se estar praticando 
verdadeiro suicídio em nossa terra. 
Nós, representa:ntes do povo, não po-
demo~ ficar indiferentes aos crimes 
que vêm perpetrando autoridades po
licias, que estão, realmente, compro
metendo o Govêrno. 

Ainda ontem, à meia-noite, membros 
do Partido Comtmista, que se retira
vam. para. ~ uas casas depois de ter 
participado de reuni5.o ·pacifica de nos
so Partido. eram assaltados, verdadei
ramente assaltados na estrada por um 
carro do Socorro Urgente da Policia, 
cujos ocupantes ilrend~ram aquêles pa
catos cidadãos brasllelros, apreende
ram prospectos de conúcio marcado 
para o dia 23 - permitido lega.Imm
te, ]:)crtanto - e. m:aJs ainda, carrega-
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pm com todos aquêles companheiros 
para as masmorras da Policia Central. 
E isso acontece quando se diz que es
tamos em plena democracia! 

E pior ainda, Sr. Presidente: hÕje, 
ao meio-dia, em plena praça pública, 
investigadores, acompanhados de sol
dados da Policia embalãdos, com todo 
o aparato policial e militar, prende
ram mais outros pacificas cidadãos, 
em franca luz do dia. 

Vou ler os nomes dos que se encon
tram presos. 

Presos ontem à noite: Wilton de 
Can·alho Bastos, estudante de medi
cina; Valdir Dorneles, comerciário; 
Mã.."dlno Pimentel, pintor; Jooé Perfi
rio dos Santos, operário - êste, tu
berculoso; Afonso Costa, pintor; Os
mar Pslmeira de Queirós, funcionário 
público; Neusa Palmeira de Queirós, 
doméstica; José Gomes, comerciário; 
João Barbosa, comerciário; P.J.cebiades, 
pintor; José Luis .Pereira, operário. 

E hoje, em pleno meio-dia, cQIIlo dis
se, foram presos mais os seguintes ci
dadãos: Ydil Machado, ex-sargento da 
FEB; Marinho Cavalcante de Carva
lho, metalúrgico; ~lsa Morais Rêgo, 
professora primária. 
· Sr. Presidente, o nosso protesto tem 
todo o cabimento. 

Chaino a atenção dos Representan
tes de todos os Partidos para os !atos 
que se vêm passando em nossa pá-
tria. · 

~da. há poucos minutos tive opor
turudade de procu~ar o ilustre lider 
da maioria para contar-lhe êsses fa
tos. o Sr. Nereu Ramos, nosso ilus
tre companheiro na Assembléia tem 
respOnsabilidades pela posição' que 
o_cupa_ d.entro desta Casa. e não pode 
!1car ·indiferente a e~as arbitrarieda
des da policia. Ch.:unei a atenção de 
S . Ex.:L de forma veemente e volto 
aqui a fazer um apêlo para que o 
Partido da maioria se pronunc1e de 
a.eõrdo ~om o que sempre tem .tnani
!est~do. Ainda h f poucos dias em 
sessão aqui realizada, o próprio' Sr. 
Nereu Ramos, ilustre representante do 
F. S. D. e seu lider, referindo-se ao 
Presidente Eurico Dutra, como Presi
dente dos brasileiros, asseverou que 

todos lhe mereciam igual considera
ção, pertencessem a qualquer classe, 
pcrque S. Ex.a desejava est abelecer 
regime em que a lei mandasse mais 
d~ que cs 'hcmens e em que a justiça 
se i~pla:ntasse em tõda a parte, para. 
que os brasileiros pudessem viver em 
plena liberdade. 

Pergunt-o: será istõ viver e:n plena 
liberdade, com Partido legalmente re
gistro.do e reconhecido, como o nos
so, perseguido, sem poder manifestar 
livremente suas idéias, enquanto o 
Chefe de Policia realiza seus próprios 
comícios?! Isto é democracia? ! E ' pre-· 
ciso que os Srs. Constituintes respon
dam a esta pergunta. O Govêrno está 
marchando para o suicídio, para o 
abismo; está-se comprometendo, se · 
não expulsa os responsáveis do govêr
no- elementos fascistas do. marca do 
Sr. Pereira Lira, da marca do Minis
tro do Trabalho, Sr. Negrão de Li;.. 
ma. E' preciso também que os ilus
tres membros da. bancada udenista se 
pronunciem a respeito do assunto. 
Ouvimos do Sr. Otávio Mangabeira. a. 
expressão, que dizia ser de seu pa.rtidt>. 
de ·que a sua idéia era m anter-se !iel 
à. democracia e protestar contra se
melhantes absurdos. · 

Também de outros representantes 
de partidos · tenho ouvido as mesmas 
declarações. 

Democracia, porém, se faz na prãti
ca . Dai, a nec.essidade de lançar. o 
n-osso protesto e considerar um crime 
que a Assembléia Constituinte fique 
de b:-aços cruzados diante dêsses vio
lentos atos policiais, desd-e que não nos 
achamos sob a influência dos reacio
nários e fascistas . 

Apelo. portanto, para todos os parti
dos. sem distinção, por que todos l?re
cisam pronunciar-se a res-pelto aes
sas a<::usaçõ<'...s e demonstrar a vonta
cle dos representant~ do povo de as
segurar as instituições democmticas e 
de vigiar por que, realmente, elas se
jam dentro de nossa Pátria uma ga
rantia dos nossos dil'eito.s na época em 
que v.ivemos, proporcionando~nos liber-: 
dade ·ao nosso próprio trabalho, q\Thn
do devemos dar ao Brasil ums. Cons
tituição verdadeiramente democrá.tica. 
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Fica portanto, nestas lla.ls.vras o 
veeme~te protesto de nosso pn.rt.ido. 
(Muito bem; muito bem; palmas.) 

,. 
Moçiic a que se rejcre o oracor: 

Em face das prisões que a Policia 
do Distrito F-ederal vem efetuando nos 
últimos dias e das medidas de coa
ção tomadas contra as liberdades pú .. 
blicas quer interditando sindicatos, 
como · sucedeu c.om o Sindlcato dos 
Bancários, quer impedindo reuniões 
e comícios de partidos leg3.lm.eute re
gistl·ados, esta Assembléia Nacional 
Constituinte, que representa os an
seio$- democráticos ao povo brasilci- . 
ro e se sente n.o dever de vigiar pelas 
instituições deznocráticas e esforçB.l'
se par assegurá-las, vem por êste 
meio trazer ao Exmo. Sr. Presidente 
da ~epúbllca e a tôda a Na.ça.o Bra
sileira seu mais ve~mente protesto às 
atitudes das autoridades policiais, que. 
longe cie contribuírem pa.ra :1 boa. 
m&:re;h& da democracia em nossa 
Pãtria, estão concorrendo !)ara com
prometer 6 govêmo. A Assembléia Na
cional Constituinte espera <!.Ue o Po
der Execu.tivo tome as medidas ne
cessárias sem. maior demo-ra. paTa 
·modificar as atividades anti-clemocrá
ticas de autoridades a êle subordi-
nadas. · · 

A defesa da democ:-ac!a é um dever 
de todos os brasileiros e patriotas, e 
esta Assembléia Constituinte não po
deria deixar de m.a:lifesta.~·se nesta 
emergência, em que realmente se fere 
o nQsso regime det:lccrâticc. 

Sala das Sessões, 21 de :maio de 
1946 . . -:- L:l.iz Carlos Prestes. - Car
los 111ariQh.eZZa.. - Gregorio Bezerra. 

- Clau;lino José da Silva. - Al ... 
cedo Coutin1l.O. - Agostinh-o Olivei~a. 
- Alcides Saõença. - Batist a. Neto. 

~~rilton Caíres Brito. - Jorge 
. Amado. - MauriCio Graõois. 

. O SR. OSVAl..J)O LIMA - se
nhor Presidente, peÇO a pa.la vra pela 
ordem. . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
__ pala.vra o nobre Repres~ntante. 

O SR. OSVALDO LIMA - (Pe~ 
ordem) Sr·. Pres1d~n.te, minha 

questão de ordem se funda no ar
tigo 54, l-etra f do Regimento Interno. 

Saiu, há pc~cq, da trilnzn~ o nobre 
Deputado Medeiros Neto, que a ela 
tora a fim de justificar a ausência. 
do Sr. MiniStro da Agricultura. 

o Sr. Medeiros · Neto - Não fui 
justificar a ausência do Ml.nistro J.a 
Agrieultura, mas congratular-me com 
s. Ex.a pela Viagem de inspeção que 
está realizando ns. cachoeira. de Pa.ulo 
Afonso, no sentido do aproveitamento 
de sua energia. 

o Sr. Osvaldo Lima - Tomo, en
tã.o, melhor conhecimento do pensa
mento de V. St."' que !oi o de 
congratular-se com o Ministro, e não. 
o de lhe justificar a ausência.. 

Antes do nobre Deputllao, o Sena
o.or Novais Filho afinnava que o Min1s- . 
tro esta.v3. ausente em virtude de mo
léstia de pessoa da !amilla, creio que 
de um filho. . 

Ora, Sr. Presidente. V{!DlOS um-. 
contradição entre os oois constHUln
tes. ·Enquanto o Sen-ado~ NovaiS Fll.llo 
diz que o Sr. Neto 0ampelo es~ d~
tido em Recife por questão de d~:cça 
na famllia, o que de ~erts mant>lre. 
justificaria a sua ausência, o nob:e 
Deputado Sr. .Medeiros Neto, a.sseve ~ 
ra que S. Ex.a. anda em mspeção ne. 
cachoem de Paulo .Afonso. 

o Sr. costa. Porto -Não há co~
tra.clição alguma, por que a. verda..:ie 
é que o Ministro está em ~ernamou
co e a cachoeira de Paulo Aforu;:J é 
muitv perto de Recife. 

O Sr. Os--.xr.ldo Lima - Há Uina 
contradição. Então, o Míruc;tro es-i;á. 
em Paulo Afonso ou em RecUe. 

Paulo Afonso não t tã.o pe~to de 
Recife como V. Ex.a pensa. Dist& 
desta. cidade 4 ou 5 horas àe "lia.gem. 
Na verdade, o Sr. Ministro não ~té. 
em Recife premido pela nece.,sidade 
ce assistir a seu filho doente, mas :e
mando no seu clube e r ecebenrlo rna
ni!ests.ções dos seus amigos~ A Assem
b1éia e a população desta cidade .Pre
cisam saber da rea.liuade. 

O nobre colega Sr Medeiros N~to • 
não veio à tribuna senão para C..ess.u
torizar a palavra do Sen::.dot Nov&is 
Fillio. S. Ex.a. demonstrando que o 
M;.Jlistro da Agricultura. se afast:t d~t.-
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ta Capital e abandona_ os oroblemas 
J)rementes que angustiam o ·oo-1-:> evi
dencia. que S. Ex. c. d">..scumpre os seus . 
deveres, esquece-se da:: sua.s obrlgl:l.
ções mais elementares e, ass,~· n ão 
pode dei."~Car de receber a censurd. ~is 
veemente da Assembléia. e da p '?:.t'.a
çãc do Brasil. 

Sr. Presidente, diz o Regimento 
que · os deputados poderão falar para. 
explicação pessoal. 
· V. Ex.a destribui a matéria da or
dem do dia. 

O Sr. Luiz V:ltna - Cheguei em 
m~io do discurso de V. Ex.:~., de for
ma que a impressão, que tenho, é de 
que V. Ex. a. não está levantando pro
priamen~ a questão de ordem, mas 
a ponta do veu da cisão na política de 
Pernambuco. 

O Sr. Osvaldo Lima - O caso 
da cisão é da economia interna de 
minha bancada. Não tenho de dar 
~xplicação a esse respeito a ·ilustre 
membro da: bancada baiana da U. 
D.N. 

O Sr. Luiz Viana - Também não 
Pedi explicações a êsse respeito. 

O Sr. Osvaldo Lima, - 5enhor 
Presidente, a minha ouestão de or
dem nada tem de co:n.Üm com a dis
.s.idência · na política pernambucana, 
dissidência que não pode haver, por
.que a Comissão Executiva do Partido, 
solidá.ria com o Senador Novais Fi
lho, indicou o Sr. Barbosa Liir..a como 
candidato a governador do Estado . 

· <Trocam-se apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - Ãtenção! 
o Sr. osva"/4Jo Lima - 5eilhor 

"Presidente, a questão de ordem que 
desejo suscitar é a seguinte: V. Ex. a., 
Sr. Presidente, tem clistribtúdo a ma
téria de nossos trabalhos de tal ma
neira que não é possivel ao Repres·en
tante usar da palavra para uma ex
plicação pessoal. A Ordem do Dia ab
sorve quzse que toào o tempo e, como 
a fase de sessão, destinada à explica-

. ção pesscal, vem depois, nenhum Cons
tituinte dispõe de tempo para usar cia 
palavra por esse motivo, quando mui
tas vêzes ao !azê-lo versa também as-

suntv que en\1olYe questões políticas, 
de alta relevância. 

Nestas condições, pediria que V. 
Ex.:~. reconsiderasse o critério adota
do quanto à distribuição da matéria, 
a fim de que os Srs. Constituintes pu
dessem usar da palavra · para expli
plicação pe...c:soal. (llf'!uito bem; Mui
to bem. ) 

O SR. PR::?.SIDENTE - Resolvendo . 
a questão à. e ordem levanta da pelo 
ilustre Representante, cumpre-me de
clarar, primeiramente, que as expli
cações pessoais têm sempre lugar ao 
flm da Ordem do Dia, e quando não 
mais existem oradores inscritos. Mas, 
como se verifica sempre, nunca fal
tam oradores. e, assim não é possível 
sobrar tempo para que os Srs. Re- , 
pr esentantes usem da palavra e~ ex
plicaçã.o pessoal. Em segundo lugar, 
devo frisar que a Mesa nunca pode 
tirar a palavra ao orador, quando ob
servado o prazo Re~..men tal de que 
à.ispõe; e, esgotado êste, como sempre 
se observa, não sobra tempo - re
pito - para que os Srs. Represen
tantes possam usar da palaVl'a para 
explil'~ção pessoal. Por isso mesmo é 
que, com a condescendência da. Mesa, 
os Srs. Repres-entantes têm usado d& 
palavra "pela ordem", -o que cons
titui UIÍl.a válvula, a fim de que pos-. 
sam tratar de assuntos não constan
tes da Ordem do Dia. 

O SR. ALOíSIO CARVALHO -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

C SR. PREsiDE!~ - Tem ~ pa
b.vra o nobre Representante. 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO 
(pela. o~em) - Sr. Presidente. pedi 
a palavra para aprescmta.r à Mesa. 
um requerimento de informações, 
formulado pela. União Democrática. 
Nacional, e que faço chegar às mão. 
de V. Ex.n. 

Ouvimos, ainda t..á. pouco. a pala
vra do nobre Representante da ban
cada do Partido comunista do Brasil. 
e os fatos por S . Ex.n. trazidos ao 
conhecimento desta Casa são de iz:rl· 
portância C4cepciona.l. Ainda ontem, 
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deputados da União Democrática Na
cional também dirigiram à Mesa 
um · requerimento de informações elll. 
torno da prisão do presidente do Sin
dicato dos Bancários, indagando guais 
os motivos determinantes dessa pri
sãc e em que condições estava sendo 
executada. 

Somos hoje surpreendidos com a 
noticia de . novas prisões, e à União 
Democrática Nacional parece que, 
antes de um protesto, seria ainda o 
caso de se fazer um requerimento de 
informações. E digo seria. ainda o 
caso, porque o setícismo talvez já nos 
vá dominando, e quiçá a esta AsSem
bléia, em relação a tais requerímen
tos de informações, que não têm me
recido do Govêrno da República o 
aprêço · e o acatamento que deveriarn, 

. por sua própria natureza e pela so
berania desta AsSembléia., merecer. 
CMuito bem.) 

Ainda não está esquecido da União 
Del:nocrática Nacional. o fato, .que 
reputamos bast<l.llte grave, de não 
haver sido, até hoje, ~tis.!eito o pe_ 
dido de informações que endereça
mos ao Govêrno, relativamente às 
prisões efetuadas nas vésperas e no 
Dia do Trabalho e à proibição das 
manifestações coletivas em praça. pu
blica. 

Para que a liberdade de locomoção 
e de pensamento sofram, no B~, 
neste momento, colapso tão profun
do, mister se f~. Sr. Presidente, que 
militem a favo:r do C-ovêrno razões 
muito graves. que terão de ser co
municadas à Assembléia. Constítu:in.
te, porque, se êle, o Poder Executl.
•o, é hoje, resultante da vontade po
pular expressa. nas umas em. 2 d:e 
Dezembro, somos aqui, também, in
discutlvellnen'te, a encarnação e um.a. 
expressão muito viva e palpitante 
dessa vontade ... 

. O Sr. Paulo Sara.sate . - · Mais 
Ylva ainda porque representamos vã
rios partidos. 

O Sr. Aloisio d.e Carvalho - Mais 
Ylva, ainda, porque representamos 
&.QUi vários p~dos, como bexn diz 
o nobre Deputado Sr. Paulo Sarasate. 

Nosso propósito de vigilAncia de
mocrática aos atos do Govêrno ún.
porta., acima de tudo, em Vigllàneia 

constante àqueles atos que represen
tem uma dimjnuição das garantias 
individuais e das liberdades públi
cas. 

E' em nome dêsses principies, que 
a. União Democrática Nacional sus
tenta, e assistindo, moral e material
mente, tanto quanto lhe permitam 
as fôrças, aos sofri.Inentos por que 
passam cidadãos brasileiros e que se 
:refletem também nos quadros de 
partidos, como o nosso, legalmente 
registrados e ainda hoje com eJds
tência legal, que dirigimos o Pre
sente pedido de informações so Go
vêmo da Republica. 

Não se trata. de um paliativo, nem 
de um protesto, que pOderia ser 
inócuo, mas do exercício de um di
reito, o de sabermos. agora, como 
ontem e como sempre, quais os mo
tivos que levam. o Govémo da Repú
blica à prática de atos que estão 
repercutindo tão' profundamente na. 
opinião pública e, talvez, desencan
tando-a. nas esperanças e Uusões, de 
que se acha plena., quanto ao res
tabeiecinlento da democracia. brasi
leira. <Muito bem. Palmas.) 

Requerimento a que se retere o 
orador: 

REQ"O'ERD'.lENTO· N. 0 159 

Solicita ao Poder Execu:ti:ro in
formações sóbre os motivos de
terminantes das ,.msões eJet1l4-
das nos últimos dias. 

Requeremos à Mesa se dl.rija. ao 
Poder Executivo (M.in1stério da Jus
tiça.) solicitando as seguintes 1n!or· 
mações de natureza urgente: 

n Quais os motivos determina.ntes 
das prisões efetuadas nos últimos 
dias. 

2> Onde se acham recolhidos os res
pectivos presos ·e quais as condições 

. da prisão. 
3) Por ordem de quem foram efe

tuadas as mesmas detenções. 

4) Qual o motivo da intervenção no 
Sindicato dos Emp:-egados nos ~
belecimentos Bancários. 

Sala. das Sessões em 21 de mafo de 
1946. - Matias Olímpio - Aloisio de 
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Carvalho. - Paulo Sarasate. - Rui 
Palmeira. - R11.i Santos. - Prado 
Kelly.- Plínio Le1T'..os.- Plínio Pom
peu. - Hamilton Nogueira. - Osório 
Tuyuty. - Fernandes Tá-vora. - Ta
vares d' A1r..aral - Nestor Duarte. -
Gilberto Freyre.- Aureliano Leite. -
Egberto Rod.rigues. 

O SR. MAURíCIO GRABOIS -
Peço a pahv·:::a . S.::.- . Presi c!.ente, ~la 
ordem, pa...~ fala.r sôbre o ·r~uerimell
to. 

O SR. PRESIDENTE- O requeri
mento de s. Ex.11 n~o e.s·tá. em <i.:iscus
são. A Mesa vai encatn:i.J.'lhá.-lo ao Go
verno, CO!ÚO.."'me solicita O SoeU a·at<r.:'. 
,5e eu d~ a. palavra. a V . Ex.11• aàri
re! . a discussão sôbre o assunto . 

O SR. PAULO SA .. ~ASATE- Sr. 
~nte, peço a pal-a.vra pela or
dem apen-as para esclaa-e~er que, da
da. a urgência da matéria., o requeri
m~to f<Yi dirigido à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE - O IEque
ril:ne:nto é clirlgido à Mesa pa.ra que 
esta o ~minhe ao Poder E:tecuti
vo. 

O SR. PAULO SARASA'l'E - E' 
isto mesm.o. Agmdeço o V . Ex.". 

O SR. CA~ FILHO - Sr. Presi
dente, ~"' a p~vra, pe~ o1·d-em. 

O SR. PR.~lDENTE - Tem a t;.a
Ia vra o nobr~ Re·presentan~ . 

O SR. CA~ FJ.LHO (Pela ordem) 
- Sr. Pl-e5idente. pedi a palavra pa.r-.3. 
d&" conhecimento à Assembléia. àos 
têlmos de um 'teleg:-ama. que acabo de 
r~ber do Sr. Interventor ern S. Pau
lo. sôbre matéria qt:e se achs. e:n po
der da Mesa. 

Sr. Presidente. na. scssio de ontem 
a.presentei a v. Ex." um requerime.'!l.
to de informações sôbre o contrato 
r~liz3..do no Ministério cb Fazenda. 
?Clo Gcvênlo, com a f!nna Indústr'~ 
Ma:~. 

O h0Il:l"3.do Sr. Inte.rve."l.t~ em São 
Paulo. enviou-xne. sôb.re o assunto o 
te~ que passo a ler: (Lê) 

"Exm.0 Sr. Deputado Café Filho 
Assembléia .I.egishttva - .P::lJA
clo TL"'S.dentes Rio DF. 

T emes a ~tisfaçáo in.rorma.r v .. 
E:{."' que o contrato ii:-.mscio Go
vêrno Fed~l com. Ind ústrl'3S Reu-· 
r.!dz,s F. Ma.tarazzo e anuência
Est:.do de S. P aulo C:-ent.ro e:::·t.""i
tc.s n o..""11la:S com-2rcia is m-eci.iant..e 
vantagem únic~ C:)mi.ss~.O ltSi.l!ll 
t rês m eio por cento debaixo abso
luto c<Jnt.rô1e representam comple
men-to indisp.ensâ. vel plano eJ:r~...er
gênda de <ief~ pr c.duç.ão re.."'eai·s 
p.t Cumpre esclare.c-e.r qu~ comis
são contis..tada co..."'"""esponde na 
f o r ma p:-:a:he cam~ckll aos 
ren·iç-os a. sea-em · presta,rlos 
p t A ~m p rês a · ccntrata.n
te que a c e i t o u di fiei! incum
bência a única no país apa~:elha
da finGncei:ra e econôrnicamente 
para. realizar eiXl órbitas tão ex
te~.as as· operaçõo..s c.ome=c~ 

nece.;.sá.ria ~sa-a na. =.ealizaçã-o do 
plano de emcrgt ncia gara.nti.x aos 
pTo:lutore~ o pre~o min.L-no oom
;e...'1Sado= a que ê!.cs t~m ~ei-~o 
bem cem-<> preço eo.mtc..tivo para 
os consumidores pt. Acresce cix
cunstânáa banqueiros de S . Pau
lo haverem manif.es.ta:ào em reu
ruão rea~da. em Palácio rob mi
nha presidência o de.sejo de fi
na.:lcial" to:!o.s os ce:tifiCMlos de
pósitos e conhec:imentos fe!'!'()-viá
rio.:; de cereais pt Assim o convê
nio assina.õ.o p€lo ilust!e :r-.-Iinist:'o 
da Fazen-da. Dr. Gastão Vidiga l e 
a firma !v.l:a~ deve.'"á funcio
ll3ll' apenas P.:.Cr sim?les ação de 
~~m<:..a pt Já fcmcs in!orii'.a.dos 
de que qu.a.se tcdcs c.s Bancos do 
Estado de S. Paulo estão fin:l.nci
a.nti.o +~çóes por !)reços mais 
e1evados elo que os preços Inini.
mos dete.nn.ina·dos pelo convênio 
pt ~to a bene!:lérit;:. ação d'O 
C-ov&.rno da República repro&Soêllt3. 
trnr.quiliàace ·para os .a.gr.icu1to
res e COllSumidores brasi!eiros e 
seg~a.nça de fomento cia p:rodu
~o .nsc.!o.nel de genê:-QS 3.lim~tí
c1os cereais em particular pt Aten
ciosas Sa·udações- José Carlos de 
Ma.cedo Soares, Interv-entor Fede
ral Estado · São Paulo.,. 

Es.5e o telegrama de que desejo da'l" 
encaminhamento à Assembléia, Sr. 
Presid<mte, com ressalva das restri-
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ções q.u-e em te-mpo oportuno, ~r. PJ:e
&C.en te, me permitirei fazer l!ua.nto 
à. matéria. <Muito bem>. 

O SR. PRESIDENTE - oo.nt...:..n".U. 
em WSCt!i"":::S-áo o Requeri!:n(:r.tO n.0 74, 
de 1S46. 

Tem a. pa]z"\·ra o Senhor Bexna:-'""Cies 
Pll.Co. 

O SR. BERNARDES FILHO- (Lé 
o seguinte discurso): -Sr. Presidente 
Srs. Constituintes, quando o Sr. Be
neãito V&ladares procurou fazer a de
fesa do seu govêmo, e não consentiu 
apartes dos seus colegas, solicitei a 
V. Ex. a. cue mantivesse minha. inscri
ção, para. não deL"'Car sem resposta lme
diare as palavras daquele deputado 
~neiro. 

Pretendia evitar que as suas aflr· 
mações, vãs e infundada~. ecoassem 
neste recinto sem pronta contestação. 
Só não fiz por se haver expirado o 
prazo da sessão e por havermos dell· 
beno.C.o abandonar· o recinto, em sip.al 
de protesto pela forma deselegante e 
descortês com que S. Ex.11 se con
duziu nesta tribuna. 

Tendo me ausentado desta Capttal. 
só no meu regresso pude ler, na. fnte .. 
gre, o seu discurso. 

Aqui estou para rebater as afirma
ções de S. Ex.a., em tese 1nverosime1s 
e sem apoio em elementos que mereçam 
fê. 

Entrementes, os meus nobres coleg:::.s 
José Bonifácio e Gabriel Passos dis
see&ram o discurso de S. Ex.a., con
trapondo aos seus dados estatfst1cos, 
adrede arranjados para confWldlr. 
uma a:rg'...unentac;ão sólida, fundada. 
em elementos seguros e minuciosl)c;, 
que o ex-goverD2.dor de Minas Ge
rais não será capaz de refutar. 

O Partido Repub!lçano estaria dis
pensado de secundar a sc;ã.o dos :e
presentantes da Un!Z.o l)o..mocrática, 
porque já se ·lhes antecipara na cri
tica. o.o governo Valadares e no pro
testo contra os atentados à. liberdade 
pública em Minas Gerais, através das 
orações s.quf preferidas pelos seus no
brc.:s representantes, Srs. Daniel de 
Carvalho e Ja.ci Figueiredo. 

A!Ilbos focalizaram, em têrmos ex
pressivos, a situação de msegura.n-

·-ça em que vive o povo mineiro hâ. mais . 
áe quinze anos. 

Da nossa terra, nos chegam ape
los angi!.Stiosos de amigos e correli
gionários, que · nada reclamam senão 
o direito a uma existência livre e 
lsenta de perseguições. 

Nosso silêncio seria inadmissível, por 
l~~ortar nuzna incompreensão de de
\'eres, numa traição ao mandato dê
les recebido. 

·A gravidade dos fatos aqui rela
tados e a extensão das violências ha
vidas no meu Estado, mostram a im
procedência e a injustiça. da crit~cn. 
que nos tem sido feita por denunciá
las a esta Assembléia em periodo de 
el..'\boração constitucional. 

Essa crítica revela como são ten
d~nciosos os que se enchem de fal
so zê!o pelos trabalhos da Assembléií'., 

· a cujo ~e ainda não foi, sequer, 
·submetido .o projeto da Constituição, 
e para os quais parece valerem menos 
os s.tentados contra a dignidade hu
mana e a própria vida dos nossos con-. 
cídadãos. 

E' nosso dever -zelar pelas gar:l.n .. 
tias individuais, fiscalizar as autori-

. dades e verberar-lhes a conduta. sem
pre que faltem a essa finalidMie, ou 
se excedam, ou se desmandem na 
exercício das suas funções. 

Nenhum momeRto é . mais pripício, 
do que êste, para os debates dessa. 
natureza. 

Sem se conhe-cerem as necessidades 
e os sofrimentos das populações do in
terior. não farem'.:>s nesta hora a. 
constituição que o Brasil re~ali13. · -
. g• indis!lensável assagurar à Na
cão uma existência de liberdade e ga
rantia ele direitos compatível com a 
sinceri<W.de dos nossos propósitos de
mocráticos. 

•• o preço da. liberdade é a eterna. 
vlgilà.ncia". . 

Se ainda surgem vozes que nos cn-
tiquêm por isso. serão vozes suspei
tas e por motivos que não são desco
nhecidos. 

WLtnas Gerais, Sr. Presidente, a 
cujos destinos V. Ex. a já presidiu ao 
tempo em que os homens nobilits.
vsm o goyêmo pela austeridade, e 
decência com que o exerciam; Minas 
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Gerais foi, pela incapacidade ou má 
fê do seu governante, o Estado mais 
afrontado ~ sacrüicado nos quinze 
enos de ditadura. 

E só a · presença do Sr. Benedito 
Valadares na interventória tomou is
so· possível. 

Pouco lhe ·importavam .os padeci
·mentos do povo mineiro. 

O desprezo pelos interesses do seu 
Estado, o desconhecimento dos seus 
. problemas e das suas necessidades, 
valeram-lhe o poder sem agruras; 
pe:Í1:nitiram-111e governar a sua terra 

-sem nela residir; investiram-no na 
.chefia de um Estado a cUjo convívio 
parecia ter horror. 

O governador ambulante nem mes
mo os seus correligionâriós recebia, 
Das suas cu.-rtas vilegiatüras em Belo 
Horizonte. 

Seus prefeitos ou chefes politicos 
regressavam a seus ~1:unicipios sem 
lograrem a honra de lhe dizerem. ao 
-que iam. 

Foi com êsse descaso pela· nossa 
.gente que o Sr. Valadares desgover
nou Minas Gerais. 

Concluido êste prévio retrato da 
.sua atuação política, passo a respon
-der seu discurso, no que ainda não 
.haja sido contestado pelo Srs. Jós~ 
Bonifácio e Gabriel Passos. 

Inicio por uma prelin.lina.r. 
Lendo as respostas c!o ex-governa

-C.' âos apartes que então recebeu, 
observo que S. Ex.11 se houve com 
deselegância ao revêr o seu discurso. 

En-"'tertanuo-lhe frases que nã.o fo
Tam, aqui, prenunciadas e conceitos 
que não foram emitidos, S. Ex." deixa 
os seus apartes.ntes em posiç~o má. 
perante o público, o que não deixa 
de· ser deselegante, senão !lto de 
má fé. 

Lançando mão dêsse expediente, 
como supril::nindo ::!.partes de seus co
leg::-...s, S. E."'C.n. modificou seu discurso 
-com o intuito de apresentar-se à. Na
ção, como tendo refutado, com vanta;. 
gem, as acusações que lhe foram 
feitas. 

Preparando-se para. o combate que 
vinha. travar, S. Ex.n. trouxe, na al

·gi.beira, uma frase feita para cada um 
dos prováveis aparteantes, que supu-

~a coniundir e desnortear com afir
m ações de ordem pessoal, que nada 
tinha cem o assunto em debate. 

Baetou, porém, que participassem 
dêle Deputados do P .R . e representan
tes de outros Estados, para S . Ex.l'
perder a serenidade e desmandar-se 
até o ponto de forçélr-nos à retirada 
do recL"lto. 

Vejamos, porém, como S. E.~.:~. pre
tende ter justificado a reposição dos 
p:refeitos pelo atual Govêrno: 

"Nada de concreto se imputava 
aos prefeitos mineiros, disse S .Ex.n., 
senão que pertenciam ao partido 
que havia lançr.do a candidatura. 
do General Dutra, como se não 
houvesse em Minas quem ·não es
tivesse filiado a algum partido. '• 

Da. leitura dêste perfodo se ver.!!!ca, 
desde logo, que o Sr. Valadares la
deou a questão. Fugiu de :responder 
r:.o que, aqui, se articulou contra S. Ex.:~. 

Ninguém incrinlinou a entrega das 
prefeituras a membros do P.S.D., o 
oue se verberou f oi a remontagem 
da mesma máquina ditatorial, de 3.-"l
tes de 29 de outubro, como se :l dit~
d.ura não houvesse sido posta por 
terra. s·. Ex. a m:;..ndou repor, n~s pre
!eiturr.s e fora delas, o mesmo antigo 
pessoal, com excelente fé de ofício 
na prática das violência..s e da deso
nestidade, com raras exceções. Mui
tos désses prefeitos eram chef es po
liticos do Govêrno do Estz.do e por 
êle con·ompidos, para. empregar Oi 

dinheiros públicos na voragem das 
lutas mu.:."'1.:cipais. Será possível que 
no P.S.D. àe Minas, n~o haja mais 
ninguém capaz de desempenh~r os 
cargos, senão 03 mesmos que o Se
nhor Vo.ladares adextrou no tempo da 
D itad.m-2.? ~Ias é que S. Ex.l~ aco!"da 
cêdo no preparo das eleições estaduais 
e m~"licipais, que aí vêm. 

Os prefeitos repostos s:lo, com hon
rosas exceções, pessoas incompatibili
zaãas com o meio mu.~cipal, onde 
c~ercer~m perseguições contra os ~d
versãrios do Go\·~mo. dissiparam di
nheiros públicos, semearam a cizã.n1& 
entl·e os municipes e, por isso, ne
nhuma garantia de paz e de liberdade 
oferecem às populações locais . Seu 
simples· retôrno aos postos não passa 
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de um desafio e uma ameaça às po
pulações sofredoras, sendo muitos dê
J~ · extranhos aos municípios. 

ÉSte é que é o ponto a que S. E.-,:.:~. 
!ugtu, preferindo não enfrentá-lo. 

?retendendo demonstrar U!ll inte
rêssc que nunca teve pela opinião pú
b.úca dos :M~unicípios, contou-nos o 
S:i. . Valadares que fôra para atender 
aos seus r eclamos que substituíra 

· vários prefeitos quando Viajou o Es- · 
tado . em propag~nda da candidatura 
de S. Ex.11 o Sr. General DUtra. 

Diante àessa declaração, afirmei, 
em aparte, Q.U~ só a proximidade do 
p~eito e o receio dum desastre eleito
ral iminente, levaram-no a percorrer ·. 
às M:unicípios, pois que em oito anos 
de govêrno nunca se preocupara com 
o que pensasse a opinião pública dos 
prefeitos, só então tomando em con
sideração o descontentamento que há 
muito lavrava contra os mesmos. 

Em tal momento, o que houve foi 
uma corrupção operada por S. Ex. a, 
que abandonando amigos que lhe ha.,
vi2.m sido fiéis, procuroil conquistar 
os adversârios de longos anos, aos 
quais o!ere~ia o prato de lentilhas 
da prefeitura local. Tão. profundas 
eram as dissenções locais, criadas por 
sua política, e pela de seus prepostos 
nos municipios, de tal vulto eram as 
perseguições. que vários oposicionistas 
para fugir a elas, aceitaram a proposta 
àe ganhar a prefeitura e aderiram ao 
Govêrno, sem se aperceberem do lado 
moral da sua atitude. 

Sem poder explicar-se, nem contes
tar-me, o Sr. Valadares acusou-me 
de estar jazendo baixa politicagem" . 

Esta Assembléia é testemunha de 
que, protestando contra: a expressão 
tão pouco parlamentar, pedi fOsse ela 
registrada ... ara reVide posterior. 

Começs.m aqui os enxertos. 
_Alte_·ando minhas declarações, que 

na<;> continham qualquer injúria, e mo
diflcando fundamentalmente as suas 
próprias expressões, o Sr. Valadares 
2SSim redigiu ,o nosso diálogo e o fez 
P" blicar: . 

É o que consta do Diário tUz. Assem
bléia de 7-5-1946, págs. 1.535: 

O Sr. Bernardes Filho 
V. Ex. a substituiu alguns por me
lhores, !oi porque, durantP. dez 

anos, manteve nos postos os pio
res prefeitos. Esta é a verdade. 

Eis a reposta de S . Ex.a; 
O Sr. Benedito Valadares- V. 

Ex.3 está sem sinceridade, fazendo 
a maior injúria aos prefeitos de 
!..tinas. 

Onde tentou descobrir injúria aos 
Prefeitos, não houve senão uma critica. 
minha à espertesa de S . Ex. a, pois ou 
os prefeitos de sus confian_ça eram 
administradores capazes, " depositários 
da estima pública", para usar das 
expressões do seu discurso, e neste 
caso nada justificava que fêssem exo
neracios, ou não prestavam e o Govêr
no devia té-los exonerado há mais 
tempo. Não há como fugir ao dile
ma . 

Mas a verdade, Srs. é que se 
vivessemos ainda no Estado Novo; e 
não fôsse a necessidade de mendigar 
votos para o partido oficial, nenhuma 
mudança de prefeitos · se r.eria operado 
visto que em oito anos de seu govêrno. 
nunca se lembrara de viajar o Estado 
para auscultar o pensamento do povo. 
mineiro. 

S. Ex.a ainda teve o desplante de 
declarar que " o resultado das urras 
demonstra de maneirs. eloqüente que 
o povo mineiro está satisfeito com os 
antigos prefeitos". 

Ora, Srs. , essa conclusão ter3a ca
bimento se houvesse a máquina dita
torial sic!o ali desmonta.da antes do 
pleito, ou se ainda tivessem sido subs
tituidos todos os prefeitos. Entretan
to, n5.o o foram senão em nümero 11-
mi~ap.o e quase todos em vésperas das: 
ele1çoes. 

Em ~as, pode·se cUzer que as 
substituições de prefeitos visaram mais 
:.:o:~~sta:::: um~ imparcialidade tt.ue, 
de !ato, não e.xistiu. em virtude de 
c~rceamento impôsto à livre açáo do 
Sr . Desembargado!" Nísio Batista. 

Vou ler ainda outro tópico do dis
curso em que se patenteia, m!tis ".J.'mi. 
vez, a insinceridade ·do ex-g-overna.

ç; dor: 

"E' que, Srs. Constituintes, não 
obstante nos achs.rmos governando 
o Estado em período discricionár1o, 
tivemos sempre a preocupação d~ 
confiar o govl'NW ãos Munícíp!os 
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a cidadãos que desfrutassem da 
verdcdei;a estima pública e tives
sem prestado já serviços à coZet:
vú!ade em que vi-viam". 

Se todos os prefeitos eram dêsse 
qUilate. se desfrutavam da "estim-a. 
pública" porque então foram exon-e
rados? 

Até parec~ que êsse trecho foi esc~1to 
para confundir os incautos, dando-lhes 
a falsa impressão de que os prefe\tos 
do Sr. Valadares pertençam aos muni
cípios onde servem. Mas a verdade é 
que as prefeituras tomaram-se cabides 
de emprêgo para pessoas estranhas ao~ · 
municípios, corn injustificável pr~tt!
rição dos filhos da terra. 

S. Ex. a relegou-os a plano secunuá.
rio, para colocar na Chefia. dos mes
mos grande núiUero dE: sobrinhos e ou
tros parentes seus, que nem sequer cc; 
conbeci~m e menos os ~cus prol:>lemiis 
e as suas necessidade:t.. 

'todo o discurso do Sr. Valadares 
esa vasado n~sses djspa.rates. Veja
mos como acreditou poder contestar 
fatos ocorridos em determinados Mlln:
cipios: Umitou .. se a dizer que o Pre
feito de Piumhy é "operoso"; que o 
de Caeté é "progressista"; que o de 
Jacutinga. é "!igura destacada do Sul 
de Minas", que o de Arassuahy é ''f1-
lllo do saudoso Dr. Manu~l FUlgên
clo" a cuja. memória tendo a homer.a
gem. da minha admiração; que o de 
Caratinga "desfr';lta da sollda.riedaõ.e 
de Monsenhor Aristides Rocha · e do 
.Bispo D. Cavati"; que o de S. Sebas
tião do P.araiso é "lidador incansável 
do seu progresso''; que o de Ouro Fino 
.uàesfruta de grande prestigio". 

Ora, Sr. Presidente, que têrn a ver 
a "ope:-osidade", ou o "prestígio" de 
que possam gozar oo prefeitos, ou a 
sua relação de parentesco com A., B. 
ou C., com as violéncias ·havidas nos 
.seus Municípios? Supõe o Sr . .Bene
dito Valadares que a. leitura da biog:o.
fia de cada um. seja bastante para iu
'Va.l.idar as acusações aqui articuladas? 

Prosse-o-uiu S. Ex.:~. dizendo apene.s, 
Srs. reJ)resentantes, que em Portei
rinha o escrivão João Maia não sorreu 
violência; que Agenor ~ereira de Al
menára queixou-se por ter Sido desar
lllado;, que das sete pessoas de Airno-

rés, cinco s~o descontentes que tive
ram interêsses cont:-ariados pela adml
nistrsção municipal; que José da S. 
~.amos, de - Raul Soares, foi apenas 
clesannado; e conclui elogiando os ci
dadãos que se achalll. à. frente dêsses · 
.tn unid.Pios. 

O Sr. Monteiro de Castro - Air.da 
:mais: na resposta do Sr. Dêpntado 
l3enedicto Valla.dares, alegamos ~ c!
t3.mos nom-es de sete pesso:ls que fo
l'am vítimas de violências em Aimo
rés. Respondeu S. Ex.a que, das .s~te 
JJessoas citadas, em relação .a cinco, 
~stá pcsitivado que são meros inimi
,S.?-3 do C-ovê.rno. Pe.:gu.nto agora a 
'V. E:-c.:l: positivado quando? como? 
Porc;,ue ? Era o que s . Ex.a. devia ?O
Sitivar perante a Assembléia, à. qual_ 
<i e: v e prestar contas . 

O Sr. Bernardes Filho - Vou res
. ponder a V. Sx.a. de que man~íra o 

S"r. Benedito Valladares acreditou ter 
provado o contrário. 

Ao invés de trazer provas cabais, 
fundadas em elementos qUe mer~çam 
'!é. e só assim capazes de anular as 
I'..ossas comprovadas alega~óes, o ex
gcvernaq.or \ralladares c:Hva:;o.u ... 

. Disse talax ~m informes prestados. 
-pelo Chefe de Folícia, colll() se pndes
semos aceitar, como boas, informações 
partidas da :p:-ópria autoridade coa
tôra. 

E' o mesmo que ~:rguntar ao réu se 
cometeu. o crime. 

Não rne deterei· na exame da situ?.
ção financeira do Estado. 

Responderei apenas afil-mações de 
s. Ex.a e fixa.n.do pontos que ainda 
não fo2'am abo.rdados . 

No que concerne ao regime tr~bu
tário, instituído em Minas, a :;>9.:::.-tir 
de 2&3?, são alarmantes ~s cifras qu~ 
revelam a cr:uelda.d.e a.cUninistrativa 
do seu govêrn.o . 

A medida que aumentam i.nipostos, 
a título de diminuir os deficits. S . 
Ex.n gastava assustadors.xnente em 
despesas supérfluas e obras sur,tuá
tias. 

A economia mineira se esvai3. inú ... 
tilmente, empobrecendo-se o povo dia 
a dia, pelo volume dos encargos que 
pesam sôbre êle. 
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O Sr. José Bonifácio - V. E::;:.a pode 
acentuar que o Sr. ~p".ltado E~~e
dicto Va!.ladares ~i."t:CU a:::rne:tt~das 
~randetr.-2nte as divieas flutuante e 
fundada do Estado. 

O Sr. Bernardcs Filho - Obrigado 
pela. cont ribuição de V. Ex.a. 

Com:paran.C.o a receita do Es:ado 
em 34 com a . de 45, o Sr. Valadares 
atribuiu o aum.er..to ao su..-rto econô
mico verificado no seu g<>vêrno. S. Exo.. 
llé.o contava com o q11e virm dizer 
dest~ tr-ibuna o Sr. J. Bonifácio: 

"1\13-nteve-se, polS, até 37 ~sta 
situaç~o . Mas proclamada. a 1J. .. 
tadura, o Sr. Valla-àares, log~ em 
janeiro de 3ô ·expediu o Dec!'eto
lei n.0 67, que. elevou de 7% para 
10% o imnósto de transmissão de 
pro:pncdade ir.tervivos, ou seja, o 
aumento de 43% ; o impõsto ter
ritorial passou de 0,6% para !,5%, 
ou seja, um aumento de 150%, 
isto quando saíamos de- um regi
me que nã.o ~ernútia au::nent:l su
perior a 20%; o impôsto sõore 
vei"-das e consignações passou de 
0,3% para 1% e depois para 1,5%, 
ou seja, sofreu um aumento d~ 

•. 317%; do'brou as taxas do iinpôsto 
do sê lo; elei-'OU de 5 para 30 cclitos 
a taxa fixa do impôsto de indús
trias e profissões; criou a série. 
especial dêste im.pô:::to com 4.i es
peciiica!;ões no campo da atJ 'li
da~ comercial e industrial, de 
modo a aumentar o gravame de 
100% . a. 600% e o esteniieu à zon.!l 
rural ps.ra tribu~a.r a indústria. 
agti.cola e pastoriL Criou o i.m
pêsto de inversão . de capitais; ta
xas de e~"!)loração agrícola e in
dustrial; do ensino Primário. :.e 
hospedàgem nas estâncias h1dro
Ini.nerais. talvez para aux1llar a. 
cura dos doentes ·e a do re~ístro 
de veict:los e conservação de es
tradas. 

E vai agora a explicação porque 
a. renda de Minas aumentou de 
~64 milhões em !037 para 651 m.i

. lhões em 1944. 
E' que os im1)0stos de :naior e~

pressão fiscal como o temt.orb.l 
t.-ansmisSão de proprieds.de, ven
da e consignações, ind.útri.as e 

profissões, sã.o por :sua natl!!'eza. 
ad va.loTem, s~nclo que a taxa p-ro
~orcional dêst2 último, recai sô
bre o valê.r locati~:o dos prédios 
e por~nto tendo h.a.vico aumento 
extraordinário dos impostos, au
mento do quadro do funcionalis
mo f~c~l e ~obretudo a elevação 
assombrosa d-os preços das utili
dad-es. dos imóveis, su.as locações, 
!ácil se ve!'ifi.ca onde está o mé
rito do govêrno n-este aumento de 
renda: ap-enas il.S. decretação de 
im-costcs altos e no desdobramen
to · dos q.ua.dros de !u.ncionários, 
pois o !ator· último, o mais impor
bntc, ·foi devido o fenômeno àe 
oràem geral e independente da 
açã.o do govêrno. 

Releva, todavia, notar que a. 
a.rrecs.da.ção de Minas passo.u em 
1937 de 264 milhões para 651 mi
lhõe~. aumentando 146%; S. Pau
lo aumentou 208%; Rio, 238%; 
Sergipe, 168%; Maranhão, 153%: 
Pará 161%; AmaZQ!lS.s, 157%:. 
Bahia, 179%; Paraná, 183%; San
ts. Catarina, 164% e Goiás 1!>4%. 
Isto, pa:a o Sr. Valla.~ares que 
sa mostra tão regionallsta, deve 
ser bastante desagradável. 

O impôsto territorial no Estado as
-sume proporções gigantescas. ~
quanto, em 1945, .os Estadc. do Rio 
Grande do Sul e Sã.o Paulo, para só 
me referir aos que ~ a....-re<:acam, 
~xigiram de seus contribuintes do im
põsto territorial, as somas de Cr$ 
16.000.000,00 e Cr$ 41.000.000,00, res .. 
pe-ctivamente. o Govêmo do Sr. Val
la.dal'es arrancou ao povo mineiro, no 
mesmo periodo, a. soma inerivel de 
mais de Cr$ 83. 000. 000,()0 ! 

O Sr. Jo~é Bonifádc - E a.rre.n.· 
cou à. custa tie executivos tisca.is -
deve V. Ex. a acrescentar. 

o Sr. Bernardes Filho - E' verda .. 
de. Dou testemunho disso, porque 
presenciei .vários casos dessa. natu .. 
reza. 

Pretenden'do atribUir o surto d& ' 
:progresso eeonômieo de Wnas 810 seu 
Govêmo, . pelo contronto dos depósi• 
tcs e empréstimos dos Bancos Minei
:ros em 1m .. em 1945. e pelo &U• 
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mento do número doe contratos regis
trados n a J\!Ilta Comerci:al de Minas, 
em 19H, assim se expressa o Sr. Val
la.d'a.res: . 

o Sr. Benedicto V aZZadc.Tes - . 
Ainda. não. 

Basta. considerar que, em 1934, 
for am . registrados n-a Junta Co
mercial de Minas 148 contr..a.tos, 
com um capital dedaraao de 
Cr$ 62.076.576,00, enquanto . que, 
em 1244, êsses dados se elevaram 
à soma de 787 contratos, com um 
capital . declarado de Cr$ 
416. (}88. 594,00 . 

O Sr. Bernardes Filho - V. 
Ex."' queria qu. o Br.a.si: ficasse 
pa.r.ado durante êsses dez anos ? 

O Sr. Benedicto Valladares -
Os cinco . principais esta·bel-eci
mentoo de crédito que operam 
em lV'.&.i.nas possuiam, em 1934, de-
pósito no total de Cr$ ....... . 
368.276.000,00 e efetuaram em
préstimos no montante de Cr$ 
388.764.000,00, quando, em 1944, 
até novembro, .a soma dos depó-
sitos se el-evou a Cr$ ......... . 
3.762.599.000,00, e os empréstimos 
foram representados pela. cifre de 
Cr$ 340.938.000,00." 

Nessa. ocasião estranhei, em apar
te. que S . Ex.a tomasse por base de 
coLJ.pa.ração o.s ' anos de 1934 e 1944, 
de vêz que nã.o chegaria a.o mesmo 
resultado se consid·erasse os dados de 
cada. exercicio, sobretudo os reLativos 
ao periodo de '!.934 a 1939, quando 
ru -cfeitC\S cia inflação não se fazism 
ainda. sentir tão profundamente. 

S. Ex.• assim me respondeu: 

"Estou a::pGnas referindo .ao pe
Tí!>d<> do meu govêmo de 1934 
& 1945. Não vejo motivo para 
proceder de acõrdo com a exi.
gênci'a dci V. .E:~. a. 

01-.a., Sr. Presidente, o Sr. Depu
tado Valladares me contestou como 
se o periodo de 1934 a 1939, não fOsse 
tambén:;t do seu govêrno... . 

A invocação do · número de contra
tos ~..str.ados na Junta Comereial: 
do desenvolvimento bancário e oon-

seqüente aumento de depósitos e em
p : éstimcs de ban~cs mineiros, eu 
oponho os seguint-es argumentos: -
Nã o foi sé em Minas G erais que se 
operou ésse desenvolvimento. A m
flação de papel moed-a originou o au
mento dos impostos e do.s valores em 
todo o te...-ritório nacional. 

Ela oc2.Sionou o 'aument o das dis
p onibilidades e foi segui-da de enor
me infl~çáo t ambém de crédito. 

Não há.. instituto bancário que não
tenha progre-dido no pais. 

Em relaçã.o, porém, acs Bancos Mi
neiros, é fora de · dúvida que S. E."t.& 

·incluiu nas cifras, aqui apresenta.ds.s, 
os depósitos e empréstimos das su
cursais e agências dêsses Bancos na. 
Capital da República e nos Estados. 
A proporção do desenvolvimento 
a.ponta.do pelo Sr. Valladares não é 
assim devida, no todo, à depauperada. 
econo.mkl. mineira, mas ao fato, pú
blico e notório, de que o volume dos. 
depósitos e empréstimos feitQS nas 
sucursais dos Bancos Mineiros no 
Distrito Federal são muito superiores 
aos das suas matrizes de Belo Hori
zonte. O Sr. V.alladares atribuiu. 
"ingên.ua.m.ent e", ao seu govêrno o 
crescimento dos Bancos Mineiros, 
quando êle é devido, em grande par
te. a.os client>es e depositantes do 
Distrito Federal. e dos Estados. 

Nesta. situação se acham os prin-. 
cipais Bancos de Minas, os maiores 
e mais sólidos do Brasil, como o 
Banco do Comércio e Indústria, o 
Banco de Crédito Real, o Banco m
potecário e Agricola, o Banco da La
voura, etc., senão todos os demais, 

. cujas Sucursais nesta Capital têm 
movimento superior aos das . suas 
Matrizes em Belo Horizonte. 

Enquanto - oUt'!'Os Estados vi:am. 
crescer a . sua pop-ulação, Mina..., Ge
r.ais, pêlos desmandos do Sr. Valla.
dares, .assistiu ao despovoamento do 
.seu solo, cedendo pa.n São Paulo a 
primazia de l!:stado mais populoso do 
Brasil. Perto de dois milhões de mi
neil'os emigr.a.ram para. buscar alllU
res. con.ctições mais favoráveis ao 
trabalho honesto, sem perseguições . 
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_-políti-cas e os percalços duma legis
lação fis-cal asfixiante e aboijJjnável. 

Fábrlc3.s c organizações inteiras se 
mudaram, tolhidas no seu desen"Vol
-vimento pelo fisco mineiro. 

No meu Estado, a não ser :.1. Es
trada União ~ Indústria, que está a 

·.cargo do Govêrno Federal, não há 
estradas de rodagem em condiçõ2s 
normais de tráfego. 

As três principais vias férreas que 
,cortam aquêle Estado - a Ceut:-al 
do Brasil, a Leopoldina Railway e a 

. Rêde Mineira de Viação, quase que 
desservem a economia mineira. 

O Sr. Olinto Fonseca. - Estou ou- . 
·vindo o discurso de V. Ex. a com tôda 
:a atenção ... 

O SR. BE..":tNARDES F!LHO - É 
sempre· com atenção, também, que 

..ouço V. Ex.:~.. 

O Sr. OZinto For..seca. - • . • e v~
rifico que V. Ex.a. foi pouco cuidadoso 
.no exame do assunto que se p:ropõs 
·focalizar. Haja vista que, descrevfm
,do as estradas mineiras, V. Ex.:~. se 
esquece de que a Vale do Rio Dc:.:e 
~e a Mogiana também correm em t?.r
ritório mineiro. 

O SR. BERNARDES FILHO - V. 
.Ex.a, neste ponto, não tem razão. 

O Sr. Olinto. Fonseca - Neste par
:ticular, devo dizer que V. Ex.a.~ quan
do trata das estradas de ferro de 
.Minas Gerais, parece desconhecer im
portantes vias férreas do nosso E:s-
tado. ., 

O SR. BERNARDES FILHO- V. 
Ex.'\ dizia eu, não tem razão neste 
.ponto, pois o -que eu não quis foi mos
trar a -sup~riorldade das estradas de 
!erro que vêm de São Paulo para 1\!i
.na.s sôbre as fiscalizadas diretamente 
pelo govêrno mineiro. 

O Sr. Olinto Fonseca - A Estraàa 
de Ferro Vale do P..io Doce não pari~ 
.do território paulista. 

O SR. BERNARDES FILHO - Re
firo-me à Mogiana, que.., sabe Vvs::;a 
~.celência. vai ao sul de Mina.s e a -:l 
"Triângulo . 

O câmbio negro, em Minas Gerais, 
·sa oficializado ao tempo do Sr. Be
,nedito Valadares. 

Só os íntimos do govêrno ou das 
prefeituras logravam permissão para 
adquirir o sal, o açúcar e o querosene 
para revenderem com grandes luc!"os. 

O descaso do Sr. Valadares pela 
instruç[o, saúde pública, assistência 
social e pelo funcionalismo públko 
atingiu a limites inverosimeis, por sua 
culpa exclusiva. · 

Enquanto, nas outras unidades da 
federação, se abriram escolas, em Mi
nas nem ao menos se :r:1antive1·am as 
que existiam. 

Muitas se fecharam, sob pretexto de 
-economia. No número das que o Se
nhor Valadares arrolou, para impres
sionar, acham-se inclu:f.das muitas que 
só foram criadas para fins eleitorais, 
em vésperas do pleito, e não chegn.
ram a ser instaladas. 

O que ocorreu com a Escola Sup2-
rior de Agricultura e Veterinária, ele 
Viçosa, seria obra de inconsciência, se 
não militassem circunstâncias doi.o
sas, àe cuja responsabilidade I.Lão pode 
eximir-se o ex-governador. 

Ninguém melhor do que V. Ex. a.. S~
nhor Presidente, conhece o que foi 
esta Escola e quanto a sua criaçii.o 
exigiu do esforço e da capacidade de 
Vossa Excelência . 

Foi. na qualidade· de advogado Ge
ral do Estado, ao tempo do govêrno 
ào Sr. Arthur Bemardes, em Min~s. 
que V. Ex. a andou pela Zona d3. 
~!ata, algumas· vêzes a cavalo, a pro
cura de local para instalar a Escola 
que havia de ser um monumento dt .. 
gno do Brasi~ e glória de quantos CO
laboraram para s. sua fundação. 
~e instituto de ensino profi3sio

p.al era, na época, dos maiores e dos 
mais importantes do Mundo. Era esta 
a sua fama, que atravessou os ocea
nos. Os diplomas por ela e4'pedidos 
gozam ào reconhecimento oficial, por 
parte de todos os países da Europa e 
da América. 

O seu corpo de professôres compu
nha-se de técnicos de nomeada, vá
rios dêles contratados na América e 
na Europa. Quase todos foram des
pedidos ou forçados a deixarem a Es
cola. Para ali a.fluia.m alunos de vi
tias partes do Globo. 
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Para que esta Assemblêia tenha no-
1(ão da eficiência da Escola, basta di
zer que foram instiuídos cursos práti
cos para fazendeiros ou adultos que 
n~o pudel"am, .quando moços, nela se 
matriculat-. Todos os anos, velho ou 
moço, rico ou pobre, em épocas deter
minadas, podem instruir-se em seus 
cursos, alojando-se na própria esco
la e ali recebendo lições, das mais 
elementares, às mais cornplexas. 

Bastcu, porém, que esta Escola ad
quirisse fama, preenchesse plenamen
te os seus fins e estivesse situada na 
terra do Sr. Arthur Bernardes e fôsse 
cria.ção de S. Ex.n para que o Sr. Va
ladares =:. mutilasse. 

Verbn.s indispensáveis à sua manu
tenção fo!:"arn reduzidas a um mínimo 
tão incompatível com o ~eu funciona
mento que sô o espíri~o de sacrifício 
e a dedicação do seu professorado im
pediram que ela soçobrasse. 
S~u corpo docente e seus emprega

dos passa"Vam oito e dez Ineses sem re
ceber vencil:nentos, e aos laboratórios 
!a1tavam necessários materiais. 

Não contente com isso, S. Ex.~~. re
tirou da Escalda a Secção de Vete
rinária, transferindo-a Para Floresta.!, 
nas divisas déBelo Horizonte com Pará 
de Minas,· onde fic2. a fazenda de pro
priedade do ex-governador. 

O que hoje dera existe, Sr. Presíden
te, não é sombra do que V. Ex.~ co
nheceu e do do que ela seria, se outra 
fêsse a mentalidad-e àominante na 
aclministra~ão Valadares. 

Eis, em traços rápidos, Srs. Consti
tuintes, mais um subsidio para que 
juZgueis um govêmo. 

Discursando nesta Assembléia o Sr. 
Valadares não contestou que: - em 
àez anl)s de govêrno gastou, apenas 
CrS 82 .349. '735,00 em construções P3.t":l. 
s. Justíç:l., Educação, Saúde Pública, 
etc., enqua.nto gastava só com o Ho-
te! de Araxá mais de Cr$ · ..... . 
150.000. 000,00; não contestou que do 
milhão e cem mil crianças existen
tes no Estado 738.000 não frequentam 
escolas; não contestou que o ordenado 
dum sold~do de policia. é quase o dO
bro do mínimo que ganha uma profes
sora .Pública; não contestou que em 
1~34, enquanto havia 224.398 crianças 

que freqüentavam escolas, em 1!)43, 
ou sejam dez anos depois, este nú
mero aumentou apenas de 1.000 cri
anças; não explicou porque Minas Ge
rais é o Estado do Brasil que destina 
menos verba para a Saúde Pública, 
nem porque possui postos de saúde 
menos numerosos para cada grupo d.e 
500. 000 h!lbitantes, do que quaisquer 
outros Estados. 

Pz.ssemos, aqui, Srs. Constituintes, 
ao único caso de que o Sr. Valadare-s 
fez questão de assumir inteira respon- -
sa.bilidade: - c caso do Ban~o Hipo
tecário e Agrícola de Minas Gerais. 

Assim inicia S. Ex. o. a sua exposição: 

":É bem de ver que nos querem 
atribuir a responsabilidade dos 

atos contrários aos que assinaram o 
manifesto dos mineiros. Assumo 
inteira responsabilidade Cia desa
propriação do Banco Hipotecário 
e Agrícola do Estado de Minas Ge
ntis, mas devo declarar, a bem da 
verdade, que não vise! com êsse 
ato os diretores daquele estabe
lecimento de crédito, mas somen
te defender os interésses do po\·o 
m1ne1ro, eonforme demonstra a 
representação que então dirigi ao 
Presidente da República. •• 

Srs. Representantes: Teria !)ido mais 
nobre da parte do ex-governador mi
nel.ro, que chamou a sl a responsabi
lidade do assalto à propríedaüe priva
da, que também confessasse ~unca ter 
sido o interêsse do Estado, mas o inte
r:êsse polittco do seu govêmo o único 
motivo que determinou a desapropria
ção do Banco. 

o Banco Hipotecário existe desde 
1911. Funcionou regularmente duran
te 3-! anos, fisc:.lizado por todos os 
governos que teve Minas Ge:::-ais, de 
1911 a esta data. Pela chefia do Estado 
passaram cidadãos Llllpolutos que en- · 
caneceram no serviço duma viàa pú
blica que souberam dignificar. 

Porque s6 o Sr. Benedito Valada
res, e nenhum outro dos Presidentes 
de Minas lembrou-se de chaxna:r à or
dem o Banco Hipotecãrio e !orçá-lo 
a melhor servir à comunidacle minei
l'a? 

Pretenderá o Sr. Valadares passar 
à posteridade como o único cidadão 
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ca.p~z e honesto que ocupou· o Palá
cio da Liberdade ? 

Se nenhuxna lniciativa foi tomada 
contra o Banco Hipotecário pelos e2C
presid~ntes de Minas, é porque nada 
havia que a justificasse. O próprio Sr. 
Valadares, governando o Estado du~ 
rante oito anos, só depois do Mani
festo dos Mineiros, que tinha a assi
natura de três diretores dêsse :Sa.n~o, 
resolveu acusar o Banco e desa."Pro
priá.-lo. 

O Sr. Olinto Fonseca - Quanto 
ao Banco Hipotecário, v. Ex.~ sabe que 
o seu caso está diretamente relacio· 
nado com o do empréstiin.o francês. 

O SR. BERNARDES FILHO - Vou 
tratar, em seguida, do empréstimo 
francês, pal'a mostrar a v. Ex.:l. o es .. 
tado lamentável em que se acha a 
contabilid2.de mineira, n() que diz res-. 
peito àqueles empréstimos. O Sr. V a-. 
ladares foi induzido a um êrro grave, 
por ter assacado desta tl':ibuna acusa ... 
ções gravíssimas à firma Bauer, Mar .. 
shall & Cia., as quais, se positivadas, 
só uma prClvidência ficaria o Govér ... 
no mineiro obrigado 2. tomar: a açã~ 
penal contra a mesma.. 

Tenha V. Ex. a a bondade de aguar
dar () meu discurso. 

O Sr. Olinto Fonseca - Aguar
darei no discurso de V. Ex.~ a refe
rência expressa ao assunto, Pa!"a fo
calizar o ponto de união que existe 
entre o Banco Ripotecãrio e o caso 
dos empréstimos franceses, que est& 
na dependêncià de uma sente.nça das 
Côrtes de Direito. 

O SR. BERNAR.DES FILHO - Ou-· 
virei V. Ex.~ com muito prazer, co que 
concerne aos em.préstUn.os franceses 
V. Ex.l!o vai me dar razão, ao fim de 
tudo. 

Exponho apenas os fatos. E ou se en
ganou o Sr. Benedito Valadares . . . 

O :Ir. Olínto Fonseca - Não se en
ganou. 

O SR. BERNARDES FILHO- .•. 
ou me en~anei eu. V. Ex.~ vai aguar
dar um pouco e ter a padência. de ou
vir o r-esto do meu cl~-.::-so, para cer
tificar--se de que o êr.ro rc: d.~ S. Ex.• 

Com que autoridac~. ~eu1, ·o Sr. 
Benedito Valadares agora, declarar 

que não Visou os diretores do Bancc 
e que não influiu no seu ato .o Mani
festo dos Mineiros ? 

Porque h a viam êsses diretores de .$êr 
excetuados, da punição e das derru'ba.
das de S. Ex.11

, quando nã.o houve um 
só signatário do Manüest9 que escapas
se ao castigo? Os funcionários públi
cos foram exonerados; os que exerciam 
atividades em emprêsas particulares fõ
ram forçados a deixar os seus cargos, 
diante das represálias com que o 
Govêmo as ameaçava. · . 

Tudo ocorreu em circunstâncias no
tórias, e o Sr. Valadares não se cons
trange em negar .os f ates. São dêsse 
fei t1o tôdas as suas afi.nnações. 

O Sr. Olinto Fonseca - Pediria a 
V. Ex.~ o obséqUio de citar os nomes 
dos funcionários exonerados pelo go
vêrno de Minas, em consequência do 
~~anifesto dos M:ineiros. 

O SR . .BERN&\.DES FILHO - Não 
possuo a relação de tôdos os. signatá
rios dêsse Manü'esto; mas comprome
to-me, caso V. Ex.tJ. assim o deseje, a. 
obtê-la. 

O Sr. José Bonifácio - Posso citar 
desde já, dois nomes - os Srs. Jr,sé 
Monteiro de Castro e Sílvio. M:arinho. 
que foratn exonerados pelo Govê:tno 
do Sr. Valadares. 

O Sr. Olinto Fomeca - · O Sr. 
Silvio MarinL'1.o, não foi .exonerado po!' 
ter assinado o Manifesto. 

O SR. BERNARDES FILHO ·
Não existe qualquer motivo que me 
obrigue a silenciar relativ-amente àS 
exonerações feitas, in~lusive a do :se
nhor Silvio Marinho. Nesta tribuna 
ou fora dela. nada tenho atrás de 
mim que me impeça de dizer o que 
~;;;nso. Digo alto e bom som se:n re
ceio de contestação. 

O Sr. OZinto Fon..~-:ca - O Sr. SU
vio ~-13l'i.nho não foi exonerado em 
consequê:ncia. do ahl\:!ido documento 
pclitico, afirmo a V . Ex. 

O Sr. José Boni fácio - Qualquer. 
porém, que ten.l1a sido o motivo, êle 
!:5 foi levado em considc; ação e apa
receu após o Manifesto. 

O Sr. Oiinto Fonseca - O Govêrno 
mineiro não tem qualquer responsa
bilidade quanto a coincidências de 
datas. 
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O SR. BERNARDES FILHO 
Frente a essa coi.'"'lcidência de datas 
é que, justamente, desejamos explica
çoos . E impõe-se que se as esclareçam. 

O Sr. Olinto Fonseca. - Insisto na 
minha pergunta: pode V. Ex.a i!lfor
mar quais os funcionários exonerados 
· pelo Govêrno mineiro em virtude do 
Manifesto? 

O SR. BERNARDES FILHO 
Como já referi, não tenho, no mo
mento, a relaçã-o de todos, mas pode
rei trazê-h oportunamente, se assim 
V. Ex.11 qwser. O fato. é público e 
notório, dispensa a pre·ocupação de 
prova. 

O Sr . Olinto For...seca o do-
cumento teve grande repercussão. o 
fato foi por V. Ex.~ focalizado aqui 
várias vezes e V. Ex.:t não cita os 
nome~. 

O SR. BERNARDES FILHO 
Mencionei o Sr. Síhio Marinho e 
lembro, também, o Sr. 'l'ristão da 
Cunha, exonerado pelo Govêmo Fe
deral. 

O Sr. Olinto Fonseca - Posso ga
rantir a V. Ex.n que o Sr. Sílvio 
Marinho não foi exonerado em con
seqüência daquele documento poli
tico. 

O Sr. :JIIItlton Campos - Afirmo que 
o fo1; não houve outro motivo. 

O SR. BERNARDES FILHO -
·como percebem os nobres colegas. 
uma palavra se contrapõe ao ilustre 
apn.rteante a do digno Representante 
por Minas Gerais. 

o Sr. José Bonifácio -o Sr. Olln
to Fonseca. que foi secretário parti
cular do Govérno Valadares, n~ co-
nhece êsse fato. · 

O SR. BER..~ARDES FILHO 
Peço a atenção da Assembléia pm-a 
êsse ponto: 

Com relação às a thidades do Banco 
Hipotecário. que S. Ex.11 acusa de não 
ter desenvolvido :1 sua carteira hi
potecária, ocorre-me indagar: -- Des
de que o Estado ocupou o Banco, hou
ve qualquer alteração na técnica das 
suas atividades bancárias? 

No ano e muito que se seguiu à 
desapropriação, tomou o Sr. Valada
res a iniciativa de levar o Banco s. 

# 

fazer empréstimos agricolas e hipo
teéãrios? 

Nada disso. O Banco continua como 
dantes, sem qualquer mudança nesse 
setor. 

O Sr. Olinto Fonseca - Antes tarde 
do que nunca. O ·Sr. Benedito Va
ladares agiu contra o Banco Hlpote-

. cárie, e seria acusado publicamente, 
hoje, se não o tivesse fe1to, mesmo 
t ardiamente. Mas o fato é que S. Ex
celência as tomou em tempo. 

O SR. BE.'qNARDES FILHO 
V . Ex.11

, portanto. acusa todos os ex
Presidentes de Minas, por não terem 
feito o mesmo. No entanto, o Sr. Be-

. nedito Valadares, durante oito anos 
de Govêmo, nunca se lembrou disso. 
Só lhe ocorreu a medida depois que 
surgiu o Manifesto dos Mineiro~ . 

O Sr. Olinto Fonseca ..:.... Não acuso 
os honrados ex-presidentes de Minas; 
apenas procurei relacionar o caso do 
Banco Hipotecário com os emprésti .. 
mos francêses. 

O SR. BERNARDES .FILHO - Vou 
destruir as afirmações do Sr. Valada .. 
res. V . Ex. n terá a bondade de ouvir
me ã. respeito dos empréstimos fran
cêses. 

. S. Ex.n trouxe para aqui outras in
formações .e dados inexatos. 

Referiu-se a suposto prejUÍZo do va .. 
lor de Frs. 20.940 .844,00 que Bauer 
M:usha11 & Cia. teriam dado . ao Es .. 
tado. Essa acusação denota apenas 
o estado lamentável da contabilidade 
mineira no que diz respeito aos em
préstimos franceze-s. 

O ex-governador quiz referir-se a. 
cifra de Frs. 9. 'il2. 750,~~ ~.; .:;...::: Bauer 
1\.-:i:a:shall & Cia. não são. Geveàores 
ao Estado, mas depo::;!tários para o . 
efeito de resgate, junto aos r,ortado
res, dos titules do Estado, em franco 
papel, pelo seu valor nominal. 

O Sr. Olinto For..seca - Como V. 
Ex.~ 11iio ignor-d., :::~ Srs. Bauer !\!a.r
shall & C ia. são devetior~ ~o Esta ele> 
de Minas Gerais. Na contabilidade 
pública do nosso Estado, V. Ex.n po
derá verificar que essa firma figura. 
como devedora. 
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Poder dos mesmos para êsse efeito ê 
apenas de Frs. 9-.712.750,00 de que sã.o 
depOsitários. 

O SR. BERN.AIIDES FIL::a:O - E• 
1u.sta.mente o ponto que estou contes ... 
ta.niio. V. Ex.n e o Sr. Benedito va .. 
la.dar~ conftmdem alhos com buga .. 
lhos. 

· f O Sr. José Bonitacio - E' uma re-
..·,.\"Çelaçã.o muito grave. . 

o Sr. Olinto Fo-nseca - Não me pa ... 
re<:e. 

O SR. BER.N.ARDES FILHO -
Bauer Marshall & Cia. são mandatá .. 

, rios do Govêrno de Minas para resga .. 
~r titu1os do empréstimo. 

O Sr. Olinto d1L Fonseca. - As 1m ... 
portância foram remetidas para res
gate de empréstimos fra.ncêses e esse 
resgate não se fêz. 

O SR. BEENARDES FILHO -
Bauer Marshall & Cía. são meros 
man<latã;rics do Govêrno de Minas 
para resgatar esses títulos. Restam 
em Doder dos mesmos como deposi .. 
tárlos - e aí está o lamentavel êr ro 
do Sr. Valadares - apenas nove mi .. 
lhões de fran~os. NP.m v. Excia. nel!l 
o Sr. Benedito Valadares serão ca
pazes de provar o contrário. Restam 
r:pito apenas nove milhões, que all es .. 
tao para efeito de resgate, dewe o 
momento em que os portadores quei ... 
1"2.m receber a importância dos títu .. 
los ouro, em moeda papel. o assunto, 
aliás, está afeto aos tribunais· fran .. 
~ses. 

. Onde o Sr. Valadares encontra di .. 
vida. em dinheiro o r que existe é ape ... 
nas uma obrigação de mandatã.rio para. · 
com o mandante. Esta a. verdade. 
Não tenha dúvida V. ~.3 de _que 
está errada a contabillda.de do Go .. 
:vêmo roin~iro. 

O Sr. José Bonifaeü:J - O Sr. :Se .. 
nedito Valadares confundiu as situa .. 
ções jurídicas, o que é natural. 

O SR. BERNARDES FILHO -
E vou diZer as razões 1>0r que está 
errada. 

E' que· S. Ex.a baseou-se no relató .. 
:tio do seu ex-Secret,á.rio de F'inançaã, 
Sr. Edson Alvares, ,que <:)mitiu nêsse 
mes4llo relatório, que o débito dos oan .. 
queiras não se constitui de dinheiro, 
mas da obrigação de resgatar títulos à 
medkla que sejam apresehta.dos t>elos 
l)OI'ta.dores, e Q.Ue a. 1m:portâ.ncia em 

O SR. BERNARDES FILHO - ·
Ora, Srs. Representantes, há grande 

. diferença entre o que afirma o 'Depu
tado Valadares e a verdade dos fatos. 

Bastaria que S. E.~.n tivesse lido a 
Men.sagem ào Presidente Antô.D.io Car
los ao Congresso I~eiro em 1927 e 
os relatórios do Sl:. Gudesteu Pires 
e José Bernardino, respectivamente 
Secretários das Finanças em 1928 e 
1929, para que verificasse de pronto 
o engano a que o indUZiram . . . 

O Sr. Olinto Fonseca - Não há en
gano. V. EX.a pode verificar ius.ta
mente que, à proporção que os débitos 
do Estado para com os inglêses e nor
te-americanos .vão sendo resgatados. 
nã o se consegue chegar a uma conclu
são qu.anto ao débito para com os 
:franceses, porque a isto se opõe a :fir
ma Baue:r Marshall & .eis.. 

O SR. BERN.AR.DES FU...BO ~ Só 
-posso discutir o assur,to com V. ~-IJ. 
desde que aceite, como certa, minha 
a:::-gum~ntação, admitindo a possi'P11i
dade de engano na contabilidade mi
neira. A verdade é que aquilo que 
aind;. se encontra em podei' dos ban
queiros fran~eses destina-se apenas a 
·resgatar os t itulos, quando fõr dooidi
da a ação que se acha no Juizo 
francês. 

O Sr . José Bonifácio - O Sr. :se-· -
dito Valadares está na casa e poderá 
esclarecer melhor o assunto. 

O SR. 13.ERNARD.ES FILBO - Pol' 
certo, S. Ex. :1 E:Sclarecerã. opo::tuna-
mente. 

Não pode tã~ ·pouco passar sem 
contestação a declaração do Sr. Vala
dares de que só mterveio nas ele!·~ 
dos Membros da Ordem de Advoga
dos em Minas na qualidade <:ie modes
to advog~do. sem valer-se ele sua si
tuação de Governador do Estado, 

A verdade é que S. Ex.:r. agiu osten
shamente em favor da chapa. o!idal, 
om raàiogra.fa.ndo ora. telefonando s. 
JUizes de direito e promotores de Jus-
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tiça solicitando seus bons oficios para. 
a chapa oficial. 

Diversos advogados. que ocupa.m !un
ção pública, exercendo ou não a pro
fissão, foram !orçados a acelta:r a re
comendação do ex-governador, receio
sos das represálias. 

O Sr. Olinto Fonseca - Poderia rc .. 
petir o tópico do clis\!urso do Sr. Be
ne<lito Valadares . V. Ex.:!. não está 
sendo justo para com a classe dos ad
vogados mineiros. 

O SR. BERNARDES FILHO - . 
Também sou advogado e mineiro. 

o Sr. O!into Fonseca - Os advoga
dos mineiros, educados no clima da 
democracia, ilustrados num ambiente 
de liberàade, não suportariam, de !ar
ma algu..T!la, qualquer pressão por parte 
do govêrno. V. Ex.n, repito, está sen
dc injusto. 

O SR. BERNt\..RDES Fll..HO - Eu 
me refiro a advogados que nunca 
exerceram a profissão e àqueles que, 
ocupando cargo público, deixaram, por 
isso de exercê-la e foram forçados a 
votar na chapa oficial. Falo com a 
autoridade ae quem tinha amigos pes
soais na chapa oficial. 

O Sr. Olinto Fonseca. - E' muito 
fácil ·e simples falar em pressão, mas 
provar é bem düicll. Pediria a v. 
Ex. a provasse à Casa a pressão que 
d!z ter sido ·exercida sôbre os advoga
d<ls m.in e ir os. 

O SR. BERNARDES Ffi,RQ -
Provo com o inquérito a·berto pele Or
dem dos AC.vogados e com as conclu
sões a que a mesma. chegou anulando 
as eleições. 

O Sr. José Bonifácio - A questão 
é simples: o Conselho Superior da 
Ordem dos Advogados do Brasil, com 
sede no Rio de Janeiro, anulou as elei
ções de Minas, sob dois fundamentos: 
a bravura q.os advogados e a intt:rven
çã.c do govêrno mineiro no pleito. 

O SR. BERNARDES PILE:O - O 
Sr. Benedito Valadares não negou es
sa intervenção. 

O Sr. Olinto Fonseca - O Conse
lho Superior da. Ordem dos Advoga
dos do Brasil resolveu anwar as elei-

ções também porque a apuraçá<l não 
tinha sido Ieita como manda a lei. 

O SR. BERNARDES FILHO - Não 
foi êsse o argumento. V. Ex.o. está. 
enganado. V . Ex.~ está querendo .ser 
mais realista do que o rei, pois o Sr. 
Benedito Valadares declarou, :~ =sta. 
tribuna, que tomou interêsse pelas ·l;lei
ções, não como Go..-ernador do Esta
do, mas como modesto advogado. sa~ 
be v. Ex.a. entretanto, que as duas 
qualidades são inseparáveis. 

O Sr. Olinto Fon.;eca - V. Ex. n está. 
pre<:onizando, da tribuna. os belos 
princípios democráticos que todos ado

.t~mos e o Sr. Benedito Valadares na
da mais fez do que exercer êsses prin
cípios democráticos·. 

O Sr. Nestor Duarte - Desgraçada 
democracia em que o presidente do 
Estado faz cabala junto aos advoga
dos. 

O SR. BERNARDES FILHO: -
Ninguém esquecia o que ocorrera aos 
signatários do Manifesto dos Mineiros. 

Eis ai Sr. Presidente em linhas ge
rais o que foi a obra do govêrno Va
ladares. 

Por muito menos, na Grécia antig.a, 
socrates, o grande varão, foi conde
naco a beber cicuta, sob a ~legação 
de corromper a moci'Clade, a quem mi
nistrava, apenas, princípios inocentes 
e salutares da sua admirável filosofia! 

No Bra.sil calarC.oam-se os ccrrup
tores de · gr:nde parte da Nação! 
(Muito · bem; m'ltitc bem: Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 

O orador se demora por mais 
tempo na tribuna por ter o Sr. Se
gadas Viana cedido sua inscrição. 

(Durante o discurso do Sr. Ber
nardes Filho, assume a presidên
cia:, o Sr. Lauro Lopes. 2.0 Secre
tário, que é, posteriormente, rea:s
S1tmida pelo Sr. Melo Viana. Pre
sidente.) 

O SR. PRESIDENTE- Tem a ps.
lavra o Sr. Euzébio Rocha. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA (Lê o se
guinte discurso) -:- Sr. President~, 
Srs. Co!!stituintes: trouxe-me à tn
buna ?v preocupação d-espretenciosa e 
sincP.ra. de col~borar, na medid::.. d:ls 
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m:nhas poucas possibilidades <Não 
apoiado), na obra efetiva de análise 
à torme..'"ltosa época que atravessamos 

Minhas palavras seriam tímidas :ie 
eu não me pudesse livrar da impres
são d·~ qÚe é esta !l primeira vez qoe 
ocupo a tribuna, para o cumpn:nento, · 
que julgo indeclinável, do dever de 
uma. defmição perante os graves fa
tos sociais que se verif:cam no Pais 

Senhor Presidente: esta Ass.embléia 
já decidiu sôbre a competência e a 
jurisdição do Poder Executivo; já de
clarou, por isso mesmo, a sua própria 
posição, negando-se a tarefa legisla
tiva crdiniria, para que se d;;dica.s-:i~. 
de modo exclus:.vo, à elaboraçüc da. 
nova· Carta Magna, com a maior ra
pidez possível. Caracterizaram-se. em 
conseqüência, os limites da ação n
gulamcntadora do Poder Executivo, 
sob os postulados da Constituição ou
torgada a 10 de novembro de 1937, até 
qu~ seja promulga<la a nova Carta 
~agna. · 

Estou certo, entretanto, Senhol" Pr~
sidente, de que esta Assembléia não 
se mantém alheia e estranha aos 
acontecimentos sociais do País. Nem 
porque d·;:vamos acelerar os trab~lhos 
constitucionais. nem porque impl!quem 
êles em soluções mais altas . para v~ 
problemas brasi!eiro.e, po.deríamos des
conhecer os fatos sociais ou postergar 
nosso pronunciamento sôbre as medl
das acol'lSelhadas pelo int~rêsse cole
tivo. 

Entendo que os apelos do povo bra
sileiro. insistentemente dirig:dos aos 

. membros desta. Caca, d~vem ser ou
vidos e atendidos sem preocupação doe 
di!?tinções partidárias, sob pena ce 
cnar:nos uma desilusão completa para 
aqueles que nos cm~duziram a êstc~ 
postos de comando das atividadas de 
democrat~ção do País. 

Of ~omento at1:1a1 e':ige esfor.;o.:; C!;· 
pe._c.ru.s de pesqmsa, observação e es
t~do, a fim de que possamos, no am
bie~te conturbado · em que vivemos. 
delinear o melhor eaminho a seguir 

Por isso mesmo, o certo, indubità~ 
velme~te .. é que nó.s, desde ' já., deve
mos fl.I"Itl!lr princípios que situem a 

posição do Est:ldo, em !ace do pro
blema assistencial. 

Tal tarefa n:J.o cabe a I:lÍ!ll em sua 
plenitude, mas aos i.lustres · colegas 
que, com rara inteligênc:a e indlcut1-
vel cultura, têm honrado esta tribuna. 
Entretanto, apraz-me apresentar al
gumas considerações q uc me parecem 
oportunas e tiizem respeito ao proces
so de evolução social. 

E' que, de.sde o mome:nto em ~C.é! a 
máquina a vapor roi cc!lhecida p:;la. 
humanidade, desde o instante em c..ue 
Papin e Watt aperfeiçoaram as ex
periências de Newcomen. no exgota
tnento das 2-zuas esta~adas, penni
t indo a utilização do vapor nos mais 
·variados fi::.s industriais, sensíveis 
transformaçê·~s técnicas se opers.ram 
que ~i!.o poub!n deix:::.r de influ.!r pro
rundamente nas re!:1çõ~s ecorlômicas 
e sociais entre cs homens. 

Já o gfrüo t:~ Cibali acentuava, t:m 
meac.cs do s~culo passado, tais trans
form<:!.çõcs neste qc.adro sintético . que 

·aqui vale a pena transcrever: 
1 . n Fase - "a da soci~dade prin.ü

tiva na ·qual o elemento mdividual 
era inteiramente absorvido pelo ele
mento social, assinalünd.o-se ua. or
dem econô:nica pela ausência com
pleta d:? qualquer indú.strla. . 

2.a Fase - "a da complei;J. emau
cips.ção do elemen~o 1:'1dividual do 
elemer:.to scclal, ou seja_ a rase· da 
peqt:cna indústiia. . 

a.a Fase - "Reintegração do ele
mento individual no elemento sacia!, 
em conseqüência do desenvolvimento 
gigantesco da grande indústria. 

Não vou fazer aqui análise hist.õrl
ca dcsfa mar..eira simplista de colo
car, em sentido lógico, a marca evo
lutiva. 

Mas certo ~ que a humanidade pro
grediu muito a1ém do que podia pr::
ver o talento do ilustre jurista 1ta.
lia..~o. 

o estudo da desinte3ração do átomo 
revolucionou a ciência humana e ~ 

· aplicaç~o da ene:rgla atômica pod'-\ra 
mudar, por completo, a técnica de 
prod~ção. 

M:lS, no quadro atual, é certo qna 
as máquinas substituem homens em 
elevac!a proporção e que a grande 1.'1-
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dústria. atingiu limites de poder ja
mais visto, contra o qual toJ.o h!di
diduo se choca .c se a~iq_uila, náo haja 
a protegê,lo fôrça, igualmente po~ 
<lerosa. como o 1:;.-upo p:::ofissim:~a!.. 

O individualismo proclamou, er:.l. 
fórmulas metarlsic.::ls que só havia o 
interêsse individual é o geral, nc~~m
do o di:eito de associação de caráter 
profissional. Assegurava teoricamente 
.a liberdade, zr.as n:lo da~,·a os meiús d~ 
se pocler ser livre. F ois quando, pj:e
midv pela fom~. é o operário obrigado 
a sujeitar a si mesmo, a mulh~,. e os 
filhos à lei da ofe~ta e da procura, 
que nada suaviza não há lit.;eldaàe, 
há escravização econômica. 

Mas não tem o direito por objetivo 
asse3ura:- as condições de viJa e de
scm·ol'vimento do indivíduo e da. so
ciedade? 

Que h:~ de impedir, então, que a lei, 
concreti.z~.Ç:lo rr~âxüaa de cA.lrci to ob
jetivo, venha em socorro do fraco con
tra a ganância do fort~? Que há, pois. 
de imPedir :-epito, seja o individuo 
reintegra:lo· na sociedade? 

Observai que falo em reinte..,on.çâo 
do indiviàt!o pela sociedade e não em 
absorção cl&stê pe'!.o Estado. Defendo, 
pois, a ação social ao Esta.clC\ que ;1:i 
de se exercer harmoniosamente e 
não. aniqUilando nns, em favor dos 
outros. mas assegurando o justo equi- . 
librio e fazendo entrar no jôgo das 
competições, pela sua fôrça coe!'clti
va. o princípio de solidariedade hu
mana. 

Defendo o principio de iguais opor
tunidades sociais e econômicas, pois. 
a democ::-acia se firma na meàida 
que o indivíduo se Sênte devidamen
te ampo.raclo. 

Impeclir pe1as dificuldaàes eco.nõ.Dli
cas o jus~o acesso dos ::nais capazes 
aos postos elevados é estabelecer :OP.

gimc de priviléSio, :po:-ta aberta à ir..
tranquilid.ade social. Essas reinv:-. . '!.1-
cações de iguais oportunidacl..:s eco
nômicas e soci:üs nilo excluem, làgi
ca:nente, a capacidade de iniciativa 
indiv'iàual nem retir::tm do homem a 
liberdade nem o transformam e:à au
tômato do Estado. 

Defendo, pois a ação supletiva do 
Estado e não â. absorvente. 

Mas esta ação há de se realizar, 
efetivamente, ou o . primeiro lider, 
que surgir, ab.ràeando-se salvador, 
ainda q11e não tenlla qualidades par~ 
tal, explor~ndo, demn.gogicamente, o 
desânimo do povo, poderá conduzi-lo 
pa:ra caminhos que nem sempre coin
cidem com os interêsscs nacionais. 

Por isso. fugindo ~ extremos con
der..c!.veis, firmemos o principio do es
t&<io ativo que n3.o constitm insub
~istente inovação, como comprovam 
e estão presentes inúmeras relações 
legais etistentes. Aí está no Direito 
de Família, pel:ls restrições impos
tas ao exercido do p:itrio-poder, pela 
aç~o preventiva e repressiva do po
der público; af estã também em tôda. 
a legi..slação trabaL'I-}ista. 

Ai está nas relações decorrentes 
da propriedade, mesmo em dispositi
vo elo :u.osso códi~o referente ao di- 
reito de vizinhança onde se vedo. o 
~so anti-social da propriedade. 

Ai está ainda e sobretudo na teo
ria do abuso de direito ou na dou
trina do enriquecimento ilegítimo. 

Aí está no Direito das Obrigações, 
no conceito da responsabilidade, 
oriundo do simples risco, ou na proi- . 
bição dos monopólios, principalmen
te dos gêneros de primeira necessi-
dade. -

Se assim é, a política social do Es
ta.do, assegu:-ando a iniciativa parti
cUlar, deve se conduzir, no sentido 
de d:lr às populações nivel de "'9ida. 
compatível com a dignidade hu
mana. 

F'inn!l.do êste ponto de vista, lan
centos os olhos ~ara os nossos Dro
blcmas, e, então, ussusta-nos a enor
midade da tarefa a executar. 

Mas não clisperd.icemos nós o nos
so tempo em questiúnculas inexpres
sivas, que giram em tômo de ques
tões pessoa.is; percamos o medo à. 
ar.z.&llse, à pesquisa e uo exame. D~
vc.temo-nvs à urgente solução dos 
graves problemas em que se debate 
o. nosso povo .. 

Ainda agora, além dos clamores 
que me chegam de S. Paulo, decla
rando ser angustiosa a situação do 
Dovo em face -da falta de transporte, 
<ie pão e de açúcar. do interlol' do 
Estado e de regiões não servidas pela.-
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estrada de ferro, me a.firz:na.m ser 
premente a necessidade. de se con
seguir caminhões~ pois, os pedidos 
não estão podendo ser atendidos com 
Visível prejuizCJ para os nossos trans
portes e para o.s nossas populações. 
Impossível . se tornou o aL"leamento 
desta Casa em 1ace das contingên
cias dolorosas que determinados pro
cessos, principalmente econômicos e 
financeiros c!·iararn em todo o ter
ritório nacional. Desvalorizada a 
moeda, porque os recursos circUlan
tes superaram de muito o valor dos 
bens produzidos, asfixiando a pro
cura de géneros e mercadorias, pela 
a videz .incontentã.vel dos que pode
riam suprir os mercados consumi
dorts , e a situação das largas clas
ses, precisamente daquelas menos do
tadas ·de r~e.rvas econômicas, se 
·agravou des;nensuradamente, acar
retando gravlss~os problemas so
ciais. índice yigoroso de tal situa
ção é a pcuca capacidade aquisiti
va dos trabalhadores da cidade· e do 
campo. 

Bem ma.ior que tõdas as conces
sões da lei; dos contratos coletivos 
ou das decisões judiciais, no que toca 
ao aumento dos salários dos traba
lhadores, muito maior !oi a. eleva
ção vertiginosa de preços pelo de
senvolvimento incontrolado da espe
culação em tõrno de íatcres psicoló
gicos nor~eados da procura de gêne-
ros e mercadorias . . · 

A produção nacional de elementos 
básicos à alim~ntação se manteve es
tacionária; as indústrias são taca
nillls e sob1·emzneira. frágeis; o co
mércio n ão dispõe de meios de cir
culação de mercador.&a.s que permi
tam sua plena expansão; mas a. ver
dade, a verclade é que, apesar de 
tudo, houve motivo sUficiente para 
uma. lei de "lucros extraor<'iiná.J.-:i.os" . 

Os gravames conseqüentes à infla
ção monetália, como os <!ecorrentes 
das manobras especulativas, recaí
ram. sobremodo, nos ombros estritos 
dos trabalhadores e dos que de ne
nhum modo poderiám ampliar os 
seus rendimentos. E os fenômenos 
de .insatisfação popUlar eclodlndo nas 
próprias (;reves. íomm a e'A.-plosãc de 
uma insop1tável bconform.iclade do 

. povo pera!1te a llliséria. c a fome. 

Ora, Sr. Presidente e Senhores 
Constit uintes, o Poder Executivo, pela 
palavra cio seu eminente Chefe e dos 
seus minist~os de Estado, tem con
vocado os mais representatiyos ele
:centos das classes produtoras, a 11m 
de consertar mcàidas, coordenar es
forças e t::içr..r pbnos de ação go
vernamental, no in~uito de ~ca!ni
nhar soluções para os graves proble
mas do nosso povo. 

S eóundo :foi ncticiado, igual con
vite se dirigiu a _ elementos de re
presentaçõe:; políticas. 

Por que n~o admitiria, nessas cir
cunstâncias, o pronunciamento sole
ne e categórico desta augu.3ta Assem
bléia N acion~l? 

Por que nos manteríamos à mar
gem destas iniciativas, se dizem elas 
respeito ao interêsse cto povo que re
presentamos? Por aue não daríamos 
n.ós, os delegados populares, uma con
tribuiç~o a êsse esfôrço em pról do 
reajustamento das condições de vida. 
das populações que nos elegeram? 

A mim me p~rece, Sr. Presidente, 
que as questões que afligem_ às me
nos favorecidas camadas populares e. 
em especial, às classes trabalhadoras, 
são de mãxima relevância. para nós. 

As medide.s preconiZadas pelo Po
der Executi-vo classificam-se. funda
mentalmente, em auatro gru.pos, em
bor:i se destinem, de modo geral, ~ 
r~dução do custo de vida: 

1) de saneamento no meio cir
culante, evitando, tanto quanto pos
sível. as novas emissões, razão . pela 
qual. o Govêrno pretende levar a efei
to rigcrosa compress5.o --:e despesas; 

2) de estímulo da produção, nota ... 
damentc das atividaàes ag,Tárias, me ... 
diante a concessão de amplos· créd!
tos aos lavradores, regulamentados de 
maneira a garantir a mais rãpidt>. ob ... 
tenção de gêneros alilnenticios e de 
produtos indispensáveis às indústrias 
m.anufatureiras. 

3) de combate à. especulação dos . 
preços, at1'\ranclo-se a campanha po
lici2.1 ~ontta os trangTessores das nor
mas baixadas para as transações em 
todo o pais, e finalmente: 
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4) de redistribuição dos éréditos da 
produção nacional, llmitando os lu
cros comerciais e 1ndustriai!s, para 
confiscá-los por certo sempre que se 
verificar o excesso de rendimento das 
atividades desenvolvidas. 

Estou convicto, Senhor Presidente, 
de que esta Casa, Pela totalidade dos 

· seus membros, aprova as linhas ge
rais da politica aclministratlva do Go
vêrno da República, no seu intento 
de retirar das costas do povo uma 
parte dos pesadíssimos encargos exis
tentes. 

Não basta, no entanto, o simples 
conhecimento de tais mP.didas por in
terméclio da imprensa. O mandato 
que exercemos, a confiança em nós 
d_epositada pelo povo exigem dos in
tegrantes desta Casa ação vigilante 
e esclarecida. 

E não é só, Senhor Presidente e 
Senhores Constituintes. As medidas 
preconizadas pelo Poder Executivo 
não hão de se resumir nos quatros 
grupos já. mencionados-. Ur~e cuidar, 
tu.mbém, e, de imediato, encontrar
se um meio de se realizar wn au
mento geral de salários aos traba
lhadores rurais, dada a impossibili
dade E'm que se encontra a lavoura 
de, sem pr.oteção especial, realizar 
tal medida. 

Ora, se o Poder Executivo decidiu 
amparar os lavradores, dando urgen
te execução "ao plano de emergên
cia" e a instalação do Banco Rural. 
cumpre não esquecer, entre as medidas 
assentadas, Dela menos uma, que as
segure melhor remuneração aos tra
balhadores do camDo, ainda que seja 
com um emprêgo de uma parte dos 
!ine.nciamentos projetados. 

Prat1.c~rt.a. o ·Govêrno da Repúbli
ca um êrro de tre:mendas conseqüên
cias se levasse a . efeito o financia
mento à lavoura sem observância de 
dois requisitos in11spensáveis: 

1) o de que as importâncias entre
gues aos lavradores, realmente, fôs
sem aplicadas na produção agrfcola; 

2) o de que o financiamento im
portasse. obrigatôriamente, em me
lhoria dos trabalhadores da empresa 
rural bene!leiada.. 

O agravamento das condições de 
vida das populações e <le modo par
ticular, dos mais adiantados centros 
industriais é um resultado também. 
do êxodo dos trabalha.dores do cam
po, premidos pela miséria em qUe 
vivem e tentados pelos melhores sa
lários dos estabelecimentos fabrts. 

A especula~Z.o. desenfreada. por sua 
vez, não parte dos donos da terra, 
mesmo porque, a maioria deles faz a 
entrega dos seus produtos sob a pre ... 
mência da liquidação de títulos de 
dividas. A criminosa majoração C os 
preços é realizada pelos intermediá .. 
rios, quando os produtos agr1co1as são 
encaminhac!os aos mercados in natu
ra ou é efetivada pelos donos dos 
meios de beneficiamento ou transfor .. 
mação industrial das n1.atérias pri
mas. As transações mercantis e a in
dustrialização erguem-se no papel ne
fasto de escorcho.mento dos mercados 
consumidor~s. aproveitanào·se da e&i.
gilidade das sn.fras e do regime infla
cionário da nossa moeda. 

Ora, Senhor Presidente e Senhores 
Constituintes, se estas observações são 
as mais lúcidas, as mais· exatas, por 
que o Poder Executivo não destina a 
parte e;.;:cessiva dos lucros das indús ... 
tria::., do comércio, dos estabelecimen .. 
tos de crédito, além de outros, ao fi
nanciamento das laYouras e ao soer
guimento !isico e social d<?s trabalha
dores rurais? 

·Quais os argumentos que militam 
no senddo de ob5tar a uma devolu'<ão 
em pecúnla, das cotas · 1.Inensuravets 
de sangue, co.lor e energia que as 
classes sac~flcararn para o iinpério 
do luxo e do fausto nababczco de al ... 
guns capitães da indústria do lito
ral? 

Que fala mai:; alto do que . o leg~
timo interêsse colctivü, para lil'lpecllr 
o confisco dos lucros excessivos e 
desviar sua destinação às pr..mordiais 
fontes de produção nacional? 

As populações brasileiras voltam o~ 
seus olhos para esta Casa e para o 
Gabinete do Poder ~ect:.tivo; de to· 
dos os rincões brasfiei.ros, mestllo dos 
mais longinquos as pop,llações espe
ram a ftxa.çáo das ·nonnas que asse-
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gurem a solução do$ ingentes proble
mas coletivos. 

Todos nós não ignoramos, a situa
ção dos nossos campos. Sabem os per
feitam~nte das dificuldades com que 
'Vive o homem do ~mpo. quer pela 
falta de técnicos. quer pelo desamparo. 

São problemas fundamentais ~ue 
precisam ser resolvidos, sot> pena de 
mergulharmos a nação na mais tre
menda das crises. 

O Sr . . Café Filho - V. Ex. a permite 
um aparte? 

O SR. EUS"EBIO ROCHA - Com 
mUito prazer. 

O Sr.. Café Filho - V. Ex.11 referiu
se às po:puJaç:ões brasileiras dizendo 
que elas vol'tam suas vistas para a. 
Assembléia Nacional Constituint,e. es
~erando medicas sõbre a situação que 
V . Ex.n está registrando. Essas popu
lações deve:::n saber que nos cassa~am 
os podel."es legislativos, octo~gandL'
nos, apenas. poderes constituintes, e 
que a responsabilidad~ dessa situação 
cabe tôcla ao Poder ::E:xe<.>uuvo, que 
acumula as funções l~gislativa:;. 

O SR. EUSEBIO ROCR..~- Con
cordo com V. Ex.n. mas· me permito 
dizer que n.ada imped~ que as -indi
cações por nós formulaclas sejar.t pro
va inconteste de que nós, vigilante
mente, amparamos ezsas populações; 
que, apesar de estarmos completamente 
entregues a êsse aspécto constituclo-

. nal, não nos esquecemos de que sua 
situação é premente e exig~ soluções 
imediatas. Desejo acentuar. justa
mente, que a Assembléia nã~ se man
tém alheia aos cb.mores da população 

. e se não pode legislar, ao m-enos, por 
meio dessas indicações, levs.. ac co~e
c!mentô · do Poder Público aqui'lo de 
que necessita saber, a fim de resolver 
tais problemas. 

O Sr. Café. Filho :__ f'iz essa. de
claração, meu nobre colega, porquê isso 
está servindo de arma contra a Assem
bléia Cónstituinte, corno se de nós 
(!ependesse a solução dêsse.S probl~mas 
que estão sob excll,l.Siva. responsab111-
<lade do Poder Executivo. 

O SR. EUSEBIO ROCHA - O ilus
tre colega, par certo, ouviu com aten-

ção meu discurso e percebeu o..ue digo 
precisamente isso. 

O Sr. Café Filho - Estou apohndo 
V. Ei..a, que, allás, está fazendo bri-
lhante oração. · 

O SR. EUSEBIO ROCH.t\ E' 
grande honra para mim es:;a opinião, 
xmrtida de um Repres~nta.nt6 do porte 
de V. Ex.a.. 

O Sr. Eurico Sales - V . Ex.x su
gere algum preceito explicito. nêsse 
p:.rticular, a ser incluido nc texto 
constitucional? 

O SR. EUSEBIO ROCHA- A êsse 
res~ito tenho para mim que o pro
bi.ema. exige estudos profu "là.os e, eo
brctudo. uniformes. dos componentes 
.desta Casa. Representantes das mais 
variadas regiões do pais. Por· isso 
m~smo cnc~minhei à l'll.fesa um re
querimento. no qual sugirc a consti
tuição de uma comissão. n es tina da a. 
estudar os problemas agrários, porque 
os j'u}go àe t2.l complexidade que só 
através d-e comunhã-o de tnterêsses, 
dedicação ab-soluta de todos nós. aci
ma de paL'"(ó~s partidârias, e sectarts
mos regionais, ê que se poderia ter, 
de fato. uma visão de conjunto, vendo 
o que melhor convém à solução üe tão 
importante problema :l::tcjonal. 

O Sr. Eu1ico Sa.les - Era precisa
mente o qu:: queria acentuar a êsse 
respeito. em relação >.~oO b:-:-1:..bante dis
curso que V . Ex.n vem proferindo. 

O SR. EUSEBIO BOCRA- Agra
deço a V. Ex.a. Isto mUlto me ho~. 

O S-r. Eurico Sa!es - Penso, porém. 
· que essas :OE:31'as à.everis.m ser cayitula
das na. leg:slação ordinária, mesmo 
porque um estudo m..q,is profundo e 
mais à.etalhs.do Ga m.atér.s exigiria 
legislação mais completa. e não sim
ples preceito de recomendação a fi
gurar na nossa Constituição. 

O SR. EUZEBIO ROCEA - ·con
cordo ern parte com o que diz o nobre 
co!e;a. Entretanto. devo pon.derar que 
acho deve:: ser p:eceito constitucional a 
fixação de normas fun<!amentais. 
Deve-se .dei.""mr, de fato, à.s regiões 
1 e g i s 1 a r e :n no que toca as suas 
peculis.riedades, já CIUe m-e parece im
possível 3/dotar n o r m as mll!ormes 
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para tôdas as regiões geográ.fi<:as do 
país. 

0 S1:, E:u,rico. S.a.les - Mas mesmo 
no tocante à participação dos traba
lha·dores agrários? 

O SR. EUZEBIO ROCHA- Vossa 
:Excelê:c.cia p~~:t: cul&:riz.a o assunto, 
quan-do preten:io, precisam·ente, a ge
ne:alidade . Concor.do em que haverá, 
por certo, um complemento geral. A 
particip:1ção nos lucros, por exe~plo, 
po:l.e ser adotada em tod-o o pais. Mas 
o que <iecorre das cor!tdições geográ.
iicas. geológicas, e da paisagem da 
res-ião - isso há de obedecer aos 
princípios inerentes e convenientes a 
essa meS-"lla região. P-or i.sso, v-ejo 
jmpcssib;Edade de se estabelecer im
pôsto uniforme para tôdas as regiões 
geogr? . .fi.~-=ts do pais; vejo necessidade 
de hanr nesta p .a r te legislação 
parti·CU~arízada, de acõrdo com a re
gião, e suas necessidades. 

O Sr. Eu-:i~o Sales - Não parece a 
V. Ex.ll qu~ legislação federal, defi
nindo principi-os e deixando aos Es
ta.dos legislarem supl.et:val:nente sõbre 
a matéria, de acôrdo cem suas con
dições pecUliares, resolveria bem o 
assunto? · 

·o &~. EUZEBIO ROCHA - Mas 
não exclui a fL'Ução, na Constituição, 
àe a1g1Ul.S p:incípios básicos de prote
ção. O prcblema. fur.ldamental é o 
Brasil, não o de hoje, mas o de 
amanhã. P recisamos prever, in
discutivelmente. no que toca ao pro
blema de proteção, o importante pro
blema de se não esgotar a t e:::-:-a, de 
se não acabar a paisagem. de se não 
destru:::- a prõp;ia ve~etação. Pa
rece-me p:-1ndpio de tanta impor
tância êsse que tange à de:fesa do 
nosso pat:imômo. que se deve firmar 
como norma constitucional. 

O Sr. Eurico Sales :_ T~ho certa 
alergia pelos princípios ccmstitucionais 
óe simples :-~omen·dação. 

O SR. EUZEBIO ROCHA - Não 
vejo por que, numa Constituição, se 
possa deixar de cons;.gnar semelhante 
prece:to. 

Parece que cabe no legislaodor ordi
ná::·io t>s!::::u~:lr os f~ tos. de :-. :-ôrdo com 
as couei:;~..s e r.ec:ssidades locais. A 

!unção da Constituição é precisa
mente estabelecer n·:>r.nas gerais. Ccmo 
si t u a r o legislador orctinário dentro 
dês te ponto de VJ.Sta? Não poderá fugir 
a êsse quadro; tem de se cingir a êsse 
princíp~o. mas há de atender, tam
bém, às conveniências e peculiarie<la
des da região . Mesmo porque, creio, 

. no momento em que vivemos ainda é 
confusa a· situação. P'..á pouco vimos 
a Constituição francesa, elaborada. 
pelos representante5 do povo, ser logo 
depois repudiada . por êsse próprio 
povo. Vemos que hi, no Brasil, prin
ci-pies que vão desvirtuar completa
mente o ãest:.no da h:.Amaniàade. 
Assim, parece-me mais conveniente. 
dei.:':a!", tanto quanto possh·cr, ao le
gis~clor o r di n á r i o, a.te!l.dendo às · 
necUliaridades sociais e à.s condições· 
do memento, que evoluem no tempo e 
no ~sps.ço, resolver o problema. Vejo 
até q'!l~ h2. ce:ta con~o:::-dância de opi
nião com o nobre colega . 

O Sr. Eurico Sales - Ní!.o há dú
vida. Apenas d lgo que certos preceitos, 
estipulados na Constituição sem a. in
disper .. :sável ma..dureza, levam à s1-
t~ç3o anômala . 

O S-"R.. EUZEBIO ROCHA De 
~õ=C.o. ' 

O Senhor Eurico Sales - Amanhã. 
pode-se eJ..'igir a reforma da Constitui
ção pará atender à regra. decorrente 
de circunstâncias futuras. 

O SR. EUZEBIO ROCHA - Ao 
terminar esta série. de apartes, de
sejo concluir o pensamento que ini
cialmente expressei · <lendo) - E:â. 
injustiças a reparar na distribuição 
dos frutos do trabalho nacional; há 

·crimes que devem ser punidos em 
nome da coletividade, há êrros que 
não devem ser repetidos sob pena de 
enterrar, !ta lama de uma sul:iver.são 
terrível, os próprios ãestiüos da nacio
nalidade. 

Eis por que, Sr. Presidente, quisera. -
eu possuir, neste instante, a eloqüên
cia necessária. para concls.mar o meu. 
povo, os meus ilustres colegas e, es
pecialmente, os trabalhadores, a uma. 
atitude decisiva em defesa. elas no.ssas 
tradições, da dcmocrada, d:l. ordem 
e tranqüilidade da família brasileira., 
a fim de que. não seja o .nosso cliinl. 



, . 
- 4.55 - · 

democrá.tic<l subverti~o. nem pela '\"'lo
lência do arbítrio, nem pela intran
qüilidade provoca<ia pelo exacerbado 
sectarismo político-partidário q':.le 
ameaça degenerar em grave agitação 
naclonal. 

Assim, Sr. Presidente, minhas 1)a
lavras íoralll, certam~nte, L"le:=pres~!
vas, mas espero que os sentimentüs 
de que me fiz intérprete, vencendo 
minha própria insignificância pes
soal, com a :1.juda. de Deus, nos con
d1:zam a uma atitude, realmente, útil 
à nacionalidade. (Muito bem; muito 
bem.> 

(Du.rante o discurso do Sr. Eu
zé?lia Rache, asst!:7?.e a presf.din
cia., o · Sr. Huao Carneiro, 1.0 S1t .. 
plen!e, que é~ posterionnente, rea.S
su.mid:a pelo Sr. Melo Viana, Pre
sidente) • 

O SR. CAMPOS VERGAL - Se
nhor Presidente. peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. CP.~fPOS VERGAL, (Pela, 
ordem> - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra para · enviar à mesa requeri
mento nos seguin~s têrmos: 

Considerando que está iminente a 
distribai.~ão do ante-projeto da Cons
tituição aos Srs. Representantes e, 
conseqüentemente, ·a apresentação de 
emendas e já os estudos, debates e 
votação de matéria constitucional no 
plenário; 

Reque:temos à D.D. Mesa encami
nhar às Comissões competentes todos 
os requ~rilnentos, os constantes da 
<:~rdem do dia e os demais, a !iiD de 
que: · · 

a) não fiquem cont;elados._em Vir
tude da _ conside~ção acúna; 

b) dita.s comissões se tna.niicstem 
relatiV3.lllente aos mesmos, encami
nhando-os segWldo êsses pareceres, in
dependentemente de virem a plenário 
para discus~~o e vot2-ção. 

Sala das Se:;sões, 21 de ma.io de 
1946 . . - Campos Vergal. - Costa. 
Neto~ ~ Erasto Gaertner. - Carlos 
Pinto • .:_ Gmí.Zio Moura.. ~ Paulo 

Fernan.des. -Souza. Costa. . - A im
primir. ; 

P.a.sso, Sr. Presidente, às mãos hon
radas de V. Ex. a . o requerimento que 
acabo de lê:r:. (llfuito bem; muito 
bem.) 

O SR. PRES.iDEI\TE - TomareJ, 
como sempre, no devido apreço, o re
querimen·i;Q do nobre Representante. 
Devo, porém, escle.rccer que a. Mesa. 
não retém qualqucl' matéria, deixando 
de lhe dar o devido destino. As pro
posições aguardam iriserção na Ordem. 
do Dia ou já se acham nas Comissões, 
aguardando parecer. 

O Sr. Campos VergaZ -Sr. Presi
dente, agradeço a V. Ex.4 , mas quero 
acentuar Q.Ue o pensamento dos su
b::..·:::titores do requerimento é o de que 
todos êles sejam encaminhados às Co
missões, a fim de recebereDl parecer, 
. independentemente da vinda dos mes
oos a plenál'io. 

Assim sendo, evitar-se-á congel!,ção. 
O SR. PRESIDENTE - Não me 

parece que deva retirar as proposi
ções do conhecimento óa. Assembléia, 
para enviá-las às Comissões. Se estas 
jâ foram remetidas, pendem de parecer 
e somente a elas caberá atender a 
solicitação. Como a ordem do dia está 
finda e o requerimento de V. Ex. a terá. 
de ser submetido à discussão, ficará. 
para a sessão de amanhã, m~o por
que não há, evident~mente, número na 
casa. 

O Sr. Carnpos 1Tergal- Muito obri
gado . a V. Ex.''-. Sr . Presidente. pelo 
esclarecimento. 

O SR. CAF~ FU.HO - Sr. Presl· 
dente, peço a. palavra, pela orde~. 

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

O SR. em FU.HO - (•) (Pelá 
ordem) -Sr. Presidente, desejaria. al
guns esclarecimentos sôbre a. questão 
que vem de ser sugerida: a retirada da. 
:me.téria que já consta da Ordem do 
Pia é imediata, ou só se verificará 
quando vier ao plen~"i.o o projeto de 
Constituição? 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PREsii>~~ - O reque
rimento há pouco formulado pelo ilus
tre representante Sr. Campos Verga! 
tem." de ser submetido à a nreciacão da 
Casa. tal como foi enviado à~ Mesa . 
.Como, })Orém, ainda não tomei conhe
cimento dos têrmos do referido reque
rimento, não posso decidir a questão 
õe ordem levantada, pelo ilustre Depu
tado pelo Rio Grande do Norte. 

De qualquer maneira, entret.anto, 
S. Ex.o., amanhã terá a decisão da 
Mesa. sôbre os a:~clarecimentos que de
seja. 

O SR. CAMPOS VERGAL -Se
nhor Presidente, r~servo-me para, 
amanhã, fornecer explicações mais 
completas relativamente ao requeri
mento que formulei. 

O SR. PRESIDENTE- Trata-se de 
matéria que será debatida na sessão de 
amanhã, independente de qualquer ou
tra formalidade. 

Está. !inda a hora da sessão; vou 
levantá-la., designan-do para a de 
amanhã a seguinte 

ORDEM 00 Dll 

Continuação da discussáo única do 
requerimento n.0 74, de 1946, solici
tando ao Poder Executivo informa
ções sôbre a despesa realizada com 
i encampação da Estl'ada de Ferro 
Vitória a Minas; sôbre a co.:nstituição. 
do capital da Companhia Vale do 
Rio Doce, qual a parte subscrita pelo 
Govêrno, qual a subscrita pelas au
tarquias e pelo público; sôbre a 
formaçã.o da Companhia, seu !un
ci<>namento, estado atual dos serviços, 
etc.", etc. · 

Discussão úmca do Tcquerimento 
n.o 136, de 1946, solicitando a no
m-eação de _ uma conussao d.(> par
lamentares ps.ra eÃamina.r, com ur
gência, no local, a situação do pôrto 
de Santos, São Paulo, em face do.5 
últimos acontecimentos . 

Discussão única do requerimento 
n,o 48, de 1946, solicitando . infor
mações ao Poder Executivo sôbre 
a aplicação do a.rt. 19 do Decreto
lei que instituiu o Fundo Nacion-al 
de ~teção à. Infância e bem as-

sim sôbre os dispositivos da cons
tituição de 1934, referentes ao as
sunto. 

Discussão única do requerimento 
n:o 22, de 1946, solicit ando infor
mações ao Poder Executivo, por 
intermédio do Ministério ·aa · Jus .. 
tiça e Ne~ócios Interiores, sôbre pa
gamento de gratüicações a juízes 
eleitorais nos Estados e aos prepa
radores) das eleições de 2 de dezembro 
último': · 
· Discussão do re-querimento n.0 40, 
de 1946, pedindo se consigne em 
ata voto de regozijo pela chegada d.o. 
primeiro trem, conduzindo minérios~ 
a Volta Redonda. · 

Discussão única do requerimento 
n .0 30, de 1946, solicitando ai) Po
der Executi:ro informaçeõr. s6brc o 
andamento das realizações empre
endidas em Alagoas pela Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco auto
rizada a organizar-se pelo D~creto-!e1 
n.o 8.031, de 1945. 

Discussão única do requerimento 
n .o 44, de 1946, solicitand(J sejam 
encaminhadas ao Poder Executivo 
sugestões sôbre medidas a s erem 
tomadas para debelação da crise eco
nômica. 

Discussão única do requerimento 
n.0 62, de 1946, solicitando iníor .. • 
mações ao Pode.r Executivo sObre 
as medidas tomadas au a serem 
tomadas com relação ao problema 
dos nossos transportes marítimos. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 21, de 1946, solicitando que a 
Mesa da Assembléia oficie ao Pre
feito do Distrito Federal, solicitando 
suas providências junto à adminis
tração da Companhia Light and 
Power. a fim de que sejam t-omadas 
várias medidas que ·beneficiem o ser
viço de transporte de p~ageiros de 
bonde.:;. 

Discussão única 1o requerimento nú .. 
.mero 63, de 1946, requerendo seja su
gerido, pela Mesa da Assembléia ao 
Poder Executivo. o estudo e construção 
de duas pontes sôbre o rio São Fran
cisco; wna ligando Joazeiio, no Estado 
da Bahia, a Petrollna, em Pernam
buco; e outra neste último Estado. em 
Jatinã.. 



Discussão única ·do requerimento nú
mero '46. 'de 1~46, solicitando medidas 
do Poder Executivo tendentes a mobi
lizar todos os recursos e meios de 
tran..,q>orte diSponivel nos Estados de 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná, para dar vasão ao escoamento 
da safra do milho; e concessão de orio
ridade para o transporte de cereais do:~.s 
zonas produtoras aos centros consumi
dores. 

Discussão única do requerimento nú
mero 42, de 1946, pedindo a interfe
rência da Assembléia Constituinte jlln
to ao Poder Executivo para que seja 
considerado válido para os p:róximos 
pleitos estaduais e municipais o alis
tamento voluntário sob o qual se rea
lizaram as eleições de 2 de Dezembro. 

Discussão única do requerimento nú· 
mero 69, de 1946, solicítar..do ao Po
der Executivo a revogação do decreto 
que prorroga, por mais um ano, o m~n
dato das atuais diretorias das entida
des sindicais. 

Diseussão ú..'tÜca do requenmento nú
mero 73, de 1946, solicitando ao Po
der Executivo informações por ·inter
médio do Instituto Nacional do Alcool 

' e do Açúcar, qual o "stock" de açú .. 
car existente n·as usinas produtoras e 
no comércio enca...""Tegado da distribUi-
ção. : ;; ~·:fi 

't u 
Discussão únicà <lo requerimento nti .. 

mer.o 65, de 1946, solicitando ao PodP.:r 
Executivo s. remessa, à. Assembléia, do 
extrato da conta corrente do Govêrno 
Federal no Banco do Brasil, relativa ao 
financiamento especial do algodão, n<> 
período d-e 7 de outubro de 1944 até s. 
~-resen.te ~ata, bem ccmo do proces~o 
n. 0 183-45, da Comissão de Financia .. 
menta da Prc::1.•t_;:S o . 

Discussão lli"'lica do requc:L~nto nú· 
mero 79, de 1946, solicitando seja no
meada, pela Mesa d2.. Assembléia Co~
tituinte, Ullla Cotr.issão Especial, ct~s
~ ..... "1ada. a proceder a um exame em "á
rios C:3SOS, C\tiO esclarecimento é de in .. 
terêsse da Nação. 

Disc'l.l.5~~ única da inclicação nú
mero 9-A, sugerindo que se repu:
sente ao Poder Executivo, no ser.tid:> 
de serem propostas medidas urgentes 
de ordem econômica. · 

DLc::cussão única da indicaçt.i.o nú
mero 32 .. A, de 1946, sugerindo ao Po
der Executivo medidas a serem toma
das, com urgência, para desobstruçlo 
dos c::.naís que ligam as lagoas "No.rr.e" 
e 11 Manguaba", no Estado de Alagoas, 
inclusive a assinatura de um acOrdo 
entre os Gov~rnos da União e do Es
tado, para execução e conservação ·ctas 
obras. 

Discussão única da. in.dicaç.ã.o n. 0 2.0-
A, de 1946, que propõe seja desapro
vado pela Assembléia Constituinte o 
ato do Poder Executivo baLundo um 
Decreto-lei contra o direito de gr.eve; 
e sejam pedidas informações sôbre vs 
motivos da presença nos agentes da. 
Ordem Politica e Social nas assam
bléias dos Sindicatos. 

Discussão única da indicação núme
ro 37-A, ·de 1946, que indica seja su
gerida ao Poder Executivo a transfe
rência do acervo de "A Noite" para o 
Instituto Nacional do Livro, e abolição 
imediata dos impostos que gravam. a 
importação do livro estrangeiro. 

Discussão única. da indicação núme.;.. 
ro 44-A, de 1946, sugerindo ao Poder 
Executivo providências p:ua pagamen
to imediato de indenizações devidas às 
famílias das vítimas do desasti"e ferro
viário, ocorrido em .Sergipe no dia lS 
de março p.p. 

Discussão única elo requenmen to 
n.0 71, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, com a má
xima. u.rgência, sôbre as despesas rca
llzadas até agors. pelo Instituto Na· 
cional do Sai oom o pessoal e a insta
la ção do seu escritório, inclusiv~ da. 
Diretor.a da fábrit!a. da Compa't'..hi?.. 
Nacional . de Alcalis, no Estado do Rio. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 20, de 1945. solicitando a interfe
rência d~ Mesa da. Assembléia junto 
ao Ministério da Viação ·e Obras Pú
blicas, por meio de ofício, suger1nrto 
seja notificada a Leopoldina. Railway, 
encarecendo-se a necessidade de el~
trificação de sua ferrovia, com a pos
sível urgência. 

Discussão única do requerimeuto 
n.0 66. de 1946, que solicita. ao Poder 
Executlvo informações sôbre o mon
tante das isenções 'de direitos adua
neiros ·ccn.ceõ.idos entre Março de 1938 
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e Outubro de 194G, inclusive as qi.le 
o foram ba.seo.dn.s no art. 107, do De
eeto-lei n .0 300, de 24 de Fevere1.ro 
de 1938. 

Discussão único. do requerimento 
n.0 91, de 1946, solicitando seja L:üor
mado pelo Poder Executivo o ands.
mento d:l. constt·uçü.o da Estrada d~ 
ferro de Mos~oró; o :na teria! de que 
esta dispõe; de:>pL:sns com seW? fun
ciont..rios c opc:·ú.r1o!); se o Q:)vérno 
tem recebido rcc1um açõcs contra a sua 
administr O.çflo. 

Discussão única d::l indicação nums
ridoro 36-A. de 1!140, pedindo seja su
gerida pela Assembléia Constituint~ 
ao Pod.er Exccuti\'O !\ nc<:cssidade u.~· 
gente da. criaçfw da. catlcirn de Tisio
login. nas Fnculc.lu.des de Medicina do 
pais. 
Dlscu~~:i•o únkn. do requerimento 

n.0 129, d1~ 10•1H, :;ullc1lnnc.lo a nom<?a
ção de Ull1l\ Coml:;:;flu de 8 membros, 
incumbida dt." e:;t.mlar n influência, na 
econontlu. lliLclonal, un.s tn.rifa.s alfan- . 
dcgú.rin!l. 

Dis<:us~i\o unlc:L da. indicação nútnê
~.-e; 35-J\, de ;p.:u. pcdjndo seja suge
rida no Poc.lcr Executivo a conclusão 
da construçn.o llc trechos de estradas 
de !erro no Estndo dil. Bahia. 

Dlscussii.o única da indicação nüme
IO 38-A, de 104G, sugerindo ao Poder 
Executi\'o providências para a reti:c:t
da do cn:,co do na vi o "Itacaré" e do 
tubo de zucçllo dn drnga "Bahia/', que 
estão ob~1lrulmlo u b~1rrn. do Põrto aa 
Ilhéus ; c drugn,.~, ·m da mencionada. 
barra c do cnnal d(•:;tinnclo à naye:;a
ção. 

Dc1xnram d:· cemparccer 65 Se
nhorca Ikpl'••:lt•nllttltcs. 

Partido Socfal Dt:m!Jcrático 

AnliL~nna:·;: 

Co.snu• l•~nn· lriL 

Mnrnnhn.o : 

Jo:;~ Nt'lv~ . 

PJI\U{ : 

Slst•tn~do Pncht•co. 

Ceará: 

Almeida Monte. 
Osvaldo Stuciart. 

R . G. Norte: 

Georgino Avelino. 
Mota Neto. 

Alagoas: 

Silvestre Péricles. 
Lauro Montenegro. 

Bahia: 

Fróes da Mota. 
Luis Barreto. 

E. Santo: 

Atilio Vivaqua. 
Henrique de Novais . 
Ari Viana. 

Rio de Janeiro: 

Eduardo Duvivier. 
Bastos Tavares. 

Minas Gerais: 

Juscelino Kubitschek. 
Pedro Dutra. 
Duque de Mesquita . 
Cristiano Machado. 
Joaquim Libânio. 
José Alkmim •. 
Rodrigues Pereira. ~ 

São Paulo: 

César Costa. 
Martins Filh~ 
Ataliba Nogueira. 
João· Abdala. 
Sampaio Vidal. 
Silvio Campo::;. 

Goiás: 

Caiado Godoi. 

Pa:ranã: 

Roberto Glasse:::- .· 
Fernando .Flores. 
Aramis Ataíde. 

Santa Catarina: 
P.Jtamiro Guimarães. 
H ans Jordan. 

R . G. Sul: 

Adroaldo MesqUita. 
Damaso Rocha. 
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União Democrática Nacional São Paulo: 

Pia.ui: 

C_oelho Rodrigues. 

Ceará.: 

Beni Carvalho. 

Paraiba: 

Adalberto Ribeiro. 
Argemil'o de Figueiredo. 

E. Santo: 

Luis Cláudio. 

· São Patüo: 
Mário Masagão. 
Romeu Lourenção. 
Tolédo Piza. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 
João Vilasboas. 
í>olor de Andrade. 

Marcondes Filho. -
Hugo Borgh1. 
Pedroso Júnior. 
:Serto Condé. 

Partido Comunista do Brasfl 

Distrito Federal: 

João Amazonas. 

São _ Paulo: 

José Ctispim. 

R. G . Sul: 

Trifino Correia. 

Partido .Repu.õlicano 

Minas Gerais: 
Artur · Bernardes. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Partido Popular Sindicalista 
Partido Trabalhista ··Brasileiro Ceará: 

Distrito Federal: 

Gurgel do Amaral. 
· Antônio Silva.. 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. -

Minas Gerais: 

Leri Santos. 

·· .. ·· 
.~-.:.,· - =-· 

.. ~ ~- . ~ .... ; 
·_;,· 

-:. 

c 

·...; 

\ 
,.... \ 
, . . . 

Olavo Oliveira.. 
Stênio Gomes. 
João Adeodato. 

Partido Demoera,ta Cristão 

São Paulo: 

Manuei Vitor. 

r ... evanta-se a sessão às 17 horas 
e 50 minutos. 
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